
A vecsési központban  
140-en dolgoznak majd.

25 évvel ezelőtt vettünk  
búcsút az alpolgármestertől.

Változatos finomságok  
várták az érdeklődőket.

A borászok 67  
bormintával neveztek.
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ÁTADTÁK A 
UPS LOGISZTIKAI 
KÖZPONTJÁT

6. old.

VECSÉSI  
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

XXVII. évfolyam 3. (317.) szám – 2017. március

MÁRCIUS 15.
TISZTELET  
A BÁTRAKNAK! 3. old.
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Vidám vásár, ahol régi  
és új vásárfia gazdára talál
Időpont: 2017. április 15. szombat, 10–15 óra
 Helyszín: Vecsés, JAM Ház (Telepi út és Károly utca sarka/régi kultúrház)
 Egy hely, ahol megtalálható minden, babától a mamáig, az egész családig. 
Új és használt, jó állapotban lévő ruha, ajándék, játék, lakásfelszerelés, bármi, 
aminek más számára értéke lehet. Jelentkezni lehet még eladónak. Elérhető-
ségek: Jámbor Mátyásné +36-70/513-41-55, e-mail:  surman.evab@gmail.com.
 Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak egy kis vásárolgatásra. 

A Föld napja 2017
A Kispatak Természetvédelmi Egyesület  
és Hulladékkommandó rendezvénye

Bálint Ágnes Kulturális Központ színházterme
2017. április 20. 9.00–9.45; 10.00–10.45 és 11.00–11.45-ig  
előadások alsós osztályok részére
Az előadások témája: 
 •  A Kispatak Egyesület bemutatása a gyerekeknek, 
 •  Környezetvédelmi szakemberek mesélnek a környezetvédelem, 

természetvédelem fontosságáról,
 •  Délután megtekinthető a pályázatra érkezett művekből  

készült kiállítás (óvodáscsoportoknak szóló, „Alkoss hulladék-
ból!” pályázat).

17.00 Föld napja műsor, rövid megnyitó után az egyesület tag-
jai előadnak egy kis mesét a gyerekeknek, majd a Meseíró-pályá-
zatra érkezett mesékből hallhatunk párat. 
A műsor végén átadják a pályázatok nyerteseinek díjait. 
Kérjük, hogy iskolájukban tájékoztassák a gyerekeket a 
meseírópályázatról, értékes díjakban részesülnek a gyerekek.

Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

A Kispatak Természetvédő Egyesület Hulladékkommandó  
és a Bálint Ágnes Kulturális Központ közös pályázata,  
A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL.
Vecsési gyerekek, fiatalok és felnőttek részére:
• I. korcsoport: 7-9 évesek;
• II. korcsoport: 10-13 évesek;
• III. korcsoport: 14-16 évesek
• Felnőtt (16 év fölött)

Zöldmesék kicsiknek  
és nagyoknak! 
MESEÍRÓ-PÁLYÁZAT

A pályaműveket elektronikus úton várjuk a Kispatak TEHK e-mail címére: kispataktehk@gmail.com
A beérkezés határideje: 2017. április 7. 12.00
Díjazás: Minden kategória első 3 helyezettje + a különdíjasok értékes ajándékokat kapnak!
Díjátadó: 2017. április 20. 17.00 BÁKK 

Az írások illusztrációit a díjazáskor nem tudjuk figyelembe venni, de természetesen csatolható a történethez.

Elvárások:
-  Terjedelem: maximum 4 db A/4 méretű gépelt oldal,
-  A mese elején szerepeljen a pályázó neve, életkora, 

e-mail címe, saját, vagy szülő telefonszáma,
-  A mese témája, üzenete kapcsolódjon a természet- vagy 

környezetvédelemhez,
-  Minden pályázó egy mesével nevezhet, ami eddig még 

nem jelent meg nyomtatásban, vagy internetes portálon

PROGRAMOK

Nemzeti Ünnep,  
Tisztelet  
a Bátraknak! 

Emlékezés a nagysallói csata  
vecsési vasutas hősére

Gulág, a szovjet paradicsom
  Az első nyilvános könyvbemutatót Vecsésen 

tartotta Szalontai János, a könyv szerkesztője 
és kiadója február 28-án, a Róder Imre Városi 
Könyvtárban, majd március 7-én a Vecsési Pe-
tőfi Sándor Római Katolikus Gimnázium végzős 
diákjainak és tanárainak is, de a könyv bemuta-
tásra került Üllő, Monor és Gyál könyvszerető 
közönsége előtt is a helyi könyvtárak segítsé-
gével, ahol mindenki hozzájuthatott az ingye-
nes kiadványhoz.
 – Nagy elégtétel számunkra, hogy ez a könyv 
megjelenhetett, beteljesítve édesapám akaratát, 
aminek bekövetkezését maga sem hitte – mondta 
a szerkesztő. – Édesapám, Szalontai János 1945. 
január 16-a és 1948. július 26-a között malenkij 
roboton volt. 1961–1962-ben írt naplója Pesten, 
a Szív utcában kezdődik, amikor megérkezett a 
szovjet hadsereg. A napló az emberek fogságba 
kerülésének történetét, kiszállításuk körülménye-
it és az ottani GULAG-életet mutatja be, de be-
tekintést nyerhetünk a „szabad szovjetek” életé-
be is. A kutatások szerint Magyarországról 800 
ezer embert vittek el Szovjetunióba. Az elhur-
coltak legalább 30 %-a meghalt az embertelen 
körülmények miatt, de hová számoljuk azokat a 

KÖNYVBEMUTATÓ

tízezreket, akik Gödöllőn, Cegléden, az árokpar-
ton, a temesvári tífuszjárványban, Foksányiban, 
Szolyván vagy Csurogon haltak meg? A könyv 
főhajtás minden Gulagra elhurcolt előtt. Köszö-
net az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal lebonyolított pályázat nyújtotta lehetőségért. 
 A könyv kereskedelmi forgalomba nem ke-
rül, a helyi könyvtárakban vagy a kiadótól köl-
csönözhető.  VT info

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Vecsésen
2017. április 13-tól 2017. május 4-ig 
munkanapokon 8-18 óra tüdőszűrést tar-
tunk! A tüdőszűrés helye: Vecsés, Károly 
u. 2. (régi felnőtt könyvtár).
 A 40 év feletti lakosoknak évente egy alka-
lommal továbbra is ingyenes a tüdőszűrés, 
azonban ez már nem kötelező, a vizsgálatra 
való jelentkezés önkéntes. Személyi igazol-
ványt, tb. kártyát, valamint az előző évben 
kapott tüdőszűrő-igazolást hozza magával!
 Az időben felismert betegség jobb esély-
lyel gyógyítható, vegyen részt a szűrővizs-
gálaton!
 Részletes tájékoztatás a vecsesitajekoztato.
hu oldalon.

TÜDŐSZŰRÉS 

VÁROS ÉLETÉBŐL

Szalontai János dedikálja a könyvét
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  Március 14-én az Erdélyi Kör és a Megmaradunk 
3000 Alapítvány képviselői a Vecsési MÁV Állomá-
son 2017-ben is megkoszorúzták Bobich János ez-
redes emléktábláját. Az ünnepi műsorban szerepelt 
Sági Jázmin, az Andrássy iskola 6. osztályos tanu-
lója, a Bálint Ágnes Óvoda, a Czövek Olivér Refor-
mátus Óvoda csemetéi és a Labdarózsa Népdalkör. 
Emlékbeszédet Orosz Károly, nyugalmazott mér-
nök-újságíró mondott. A megemlékezés az állomás-
épület falán lévő emléktábla megkoszorúzásával és 
a Szózat eléneklésével ért véget.
 Az ünnepségről szóló tudósítás és az ünnepi be-
széd elérhető a VT honlapján. (vecsesitajekoztato.hu)Orosz Károly mondott emlékbeszédet
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Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány 
 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 
 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány   
 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány
 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány
 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
 18666485-1-13 Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány 
 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 
 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) – 18685633-1-13
Pihe-Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány  
 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány 
 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
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 Keresztény Segélyező Alapítvány 
 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány 
 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 
 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13

ADÓZÓK FIGYELMÉBE 
AZ 1 %-RÓL

  A korábbi évekhez hasonlóan a Petőfi Sándor 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
umban rendezte meg a város vezetése a közpon-
ti ünnepséget. Sztyehlikné Hegyi Krisztina igaz-
gató asszony köszöntötte a vendégeket és a VHZ 
Fúvószenekara közreműködésével a Himnusz el-

éneklésével kezdődött el a nemzeti ünnepre való 
emlékezés. A Petőfi iskola tanárai által szerkesztett 
színvonalas műsort az iskola diákjai mutatták be.
 Ünnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos, országgyű-
lési képviselő mondott.
 Az ünnepség részletes programját és az ünne-
pi beszéd teljes terjedelmét a VT áprilisi számá-
ban ismertetjük, de addig is elérhető lesz a VT 
honlapján.
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HÍREK

  A kormány javaslatára a parlament ismét a köz-
igazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illeté-
kek és díjak megszüntetéséről döntött. 
 A döntés értelmében március második felétől 
nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivo-
natért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű 
közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél időseb-
beknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díj-
köteles a családi név korrekciójára irányuló el-
járás sem.
 A családi otthonteremtési támogatás igénylésé-
hez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése miatt 
nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészség-
biztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállí-
tásáért.
 Természetes személy számára évente két al-
kalommal díjmentes lesz az elektronikus doku-
mentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni-
lap-másolat lekérdezése. 

  Az Airport City Logisztikai Park területén 
(volt szovjet laktanya) március 7-én adták át a 
UPS Magyarország új székházát és logisztikai 
központját. Az ünnepségen jelen volt Magyar 
Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtit-
kár, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pest 
megye fejlesztési biztosa, Szlahó Csaba, Ve-
csés polgármestere, a cég vezérkarából Nando 
Cesarone, a United Parcel Service (UPS) euró-
pai régiójának elnöke és Jim Kearney, a UPS ma-
gyarországi vezetője, továbbá  David Kostelancik, 
az Egyesült Államok budapesti nagykövetségé-
nek ügyvivője.
 Az új vecsési bázis nem csak magyarorszá-
gi, hanem regionális központként is működik 
fog, innen irányítják a magyar, a román és a gö-
rög logisztikát. Az 5200 négyzetméteres vecsé-
si központban 140-en dolgoznak majd több mű-
szakban, itt alakították ki a UPS Magyarország 
székházát, továbbá a cég kiscsomag- és teher-
áru-továbbítási üzletágainak irodáit is. Jelenleg 
a UPS hét magyarországi létesítményében több 
mint 350 munkavállalót foglalkoztat, nyolcvan 
járműből álló flottával rendelkezik, kiscsomag- 
szállítási, ellátásilánc-megoldás, illetve egészség-
ügyi logisztikai szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek.
 Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős ál-
lamtitkára az átadóünnepségen kiemelte, hogy a 

Hirdetmény az  
általános iskolai  
beiratkozás rendjéről

Beiratkozás Vecsésen minden iskolában 
 2017. április 20. (csütörtök) 8–19 óra 
között és
 2017. április 21. (péntek) 8–18 óra kö-
zött lehetséges.
 A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő tanév-
ben tankötelessé válik. A szülő köteles 
a tanköteles korba lépő (2011. augusz-
tus 31-ig született) gyermekét a lakóhe-
lye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes, kötelező felvételt bizto-
sító vagy a választott iskola első évfolya-
mára beíratni.
 A szülő az első évfolyamra történő be-
iratkozáskor köteles bemutatni:
 a gyermek személyazonosításra alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), 
valamint az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást.
 Amennyiben a választott iskola a gyer-
mek felvételével kapcsolatban elutasító 
döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogor-
voslattal élhet. Az iskolai körzethatárokat 
kifüggesztve megtalálják  az iskolákban 
vagy a vecsesitajekozatató.hu oldalon.

Átadták a UPS Magyarország  
logisztikai központját Vecsésen

UPS amerikai központú globális logisztikai cég 
Magyarországon olyan stratégiai iparágazatba 
fektetett be, amely 300 ezer embernek ad mun-
kát. Az államtitkár hangsúlyozta: az amerikai be-
fektetések részesedése Magyarországon egyre nö-
vekszenek.
 David Kostelancik, az Egyesült Államok ma-
gyarországi nagykövetségének ügyvivője méltat-
ta a két ország közötti kapcsolatokat és üdvözölte 
a magyar kormány erőfeszítéseit, amelyet a gaz-
dasági együttműködés fejlesztéséért tesz.
 Szlahó Csaba polgármester hozzászólásában 
elmondta, hogy nagyon örül a UPS vecsési ter-
jeszkedésének, ugyanis ez magában hordozza 
a fejlődés lehetőségét. Vecsés önkormányzata 
partnerséget kínál minden vállalkozásnak, nyi-
tottak minden további terület bérbeadásban, mert 
ez munkahelyeket teremt és növeli a város adó-
bevételeit. Akkor jó egy üzlet, ha mindenki elé-
gedett.
 Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is üdvö-
zölte a UPS döntését, ami nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy a magyar gazdaság dinamikusan fejlőd-
jön. A politikus szerint a főváros és Pest megye 
önálló régióvá alakulása még gyorsabb fejlődést 
tesz lehetővé a jövőben, de addig is egy kiegészí-
tő forrást biztosít a kormány a térségnek.
 A UPS a beruházásra kétmillió dollárt költött.
 P.Gy.

 Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, 
akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 
szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizo-
nyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, 
betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. 
Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést 
sem kell fizetni.
 Megszűnik a szállásadói nyilatkozattal kap-
csolatos, valamint a Magyarország területén kí-
vül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vé-
telére vonatkozó illeték is.
 Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüg-
gésben is több illeték csökken vagy megszűnik. 
A hatósági bizonyítvány kiadása például 3000 fo-
rint lesz.
 Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét arra, 
hogy az új szabályozás szerinti illetékek és díjak 
mértéke 2017. március 16-tól módosul.  

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala

Folytatódik  
a bürokráciacsökkentés

HÍREK

Köszönetnyilvánítás

KÖSZÖNJÜK!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Éles Károly temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, sírhalmára virágot 
helyeztek és együtt éreztek velünk fájdal-
munkban. A gyászoló család

Megköszönjük mindazoknak, akik Balázs 
Gézáné (sz.: Palányi Magdolna) temeté-
sére eljöttek sírjára virágot helyeztek és rész-
vétüket kifejezték. Köszönjük az Alphavit 
Temetkezési Szolgáltató kegyeletteljes tevé-
kenységét, valamint Gohér Norbert közremű-
ködését drága halottunk búcsúztatásában.

A gyászoló család

A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
kuratóriuma köszönetét fejezi ki mind-
azon adófizető állampolgárnak, aki a 2015-
ös SZJA 1%-ának felajánlásával támogat-
ta alapítványunkat. A folyószámlánkra 
így átutalt 252 742 Ft-ot a Mosolyország 
Óvoda nevelőmunkájának támogatására 
– vizuális eszközök, játékok, sporteszkö-
zök, bútorok, berendezések és informati-
kai eszközök vásárlására-karbantartására, 
sport tevékenység támogatására, művésze-
ti nevelés fejlesztésére – kívánjuk fordíta-
ni. További támogatásukra is számítunk.
 Köszönettel: az alapítvány Kuratóriuma

  Újabb sikeres pályázatot könyvelhet el a vá-
ros. A Környezet és Energiahatékonysági Opera-
tív Program (KEHOP) segítségével megújulhat 
a polgármesteri hivatal és az Andrássy Gyula 
Általános Iskola külső homlokzati és födém-
hőszigetelése, a külső nyílászárok cseréje és az 
energetikai korszerűsítés keretén belül napele-
mes rendszert is kiépíthetünk az elnyert pénzből. 
 A felújítjuk a polgármesteri hivatal komplett 
tetőszerkezetét is.
 A közvetlen energetikai beruházásokon kívü-
li felújításokat az önkormányzat saját forrásból 
vállalta, ennek összege 35 millió forint.
 A két intézmény kivitelezésére az előzetes 
közbeszerzés lezárult, a beruházás várhatóan 
nyárig elkészülhet. Szlahó Csaba, polgármester

  Vecsés Város Önkormányzata idén is megrende-
zi a Lóti-Futi futóversenyt.  Célunk egy felejthetet-
len tömegsportnap megszervezése, melynek szín-
vonalas megrendezéséhez támogatókat keresünk.
 A verseny időpontja: 2017. május 13. (szom-
bat) 13.00 óra.
 Helyszín: a sportpálya és a környező utcák.
 A támogatók névsora megjelenik majd a vá-
ros honlapján, a Vecsési Tájékoztatóban és az új-
ság honlapján. A helyszínen lehetőség lesz plakát, 
molinó, zászló kihelyezésére, a műsorközlő órán-
ként felolvassa a támogatói listát, ami növeli a fel-
ajánló ismertségét. Csatlakozzon és támogatásá-
val járuljon hozzá a rendezvény sikeréhez! 
 Jelentkezés: a Vecsési Polgármesteri Hivatal 
Protokoll-csoportján (7. sz. iroda), vagy  telefo-
non: 06-30/668-69-38; 06-30/668-69-35, illetve 
a protokoll@vecses.hu e-mail címen.
 Nagyon köszönjük előre is a támogatását! 
 Csurgóné Gyarmati Ildikó és Puplicsné Illés Erzsébet, szervezők

237 millió  
forintot nyert 
Vecsés Önkor-
mányzata 

  Vecsés Város Önkormányzata a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren-
delet partnerségi egyeztetésre vonatkozó előírá-
sai alapján megindította a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér (korábbi nevén: Buda-
pest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér) szabályo-
zási előírásainak és szabályozási tervének módo-
sítása egyeztetési eljárását.
 A két budapesti kerület és két település köz-
igazgatási területét érintő tervet 2005-ben hagy-
ták jóvá, majd 2010-ben módosították és mivel 
a 2013. január 1. előtti hatályos jogszabályokon 
alapul, ezért 2018. december 31-ig alkalmazha-
tó. Addig a területre új tervet kell majd készíte-
ni és jóváhagyni. Tekintettel azonban arra, hogy 
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
fejlesztésére irányuló beruházások a kormány 
181/2016.(VII.1.) rendelete alapján kiemelt jelen-
tőségűek, a hatályos SZT módosítását még lehe-
tővé tette a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2017. 
január 1-től tárgyalásos egyeztetési eljárás kere-
tében.
 A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
tér (korábbi nevén: Budapest Ferihegy Nemzet-
közi Repülőtér) szabályozási előírásainak és sza-
bályozási tervének a Budapest Airport Zrt. által 
kezdeményezett módosítása csak a repülőtér egy 
részterületére terjed ki és részben a BA Zrt. által 

a közeljövőben tervezett beruházások – cargó lo-
gisztikai csarnok építése, a meglévő parkolók bő-
vítése, az Aeropark repülőmúzeum új helyre való 
áttelepítése – megvalósítását szolgálja, részben pe-
dig a terv utolsó módosítása óta eltelt időben tör-
tént jogszabályváltozások átvezetését a terven, ill. 
ezzel kapcsolatosan Vecsés város hatályos tele-
pülésrendezési eszközein. (Pl. régészeti területek 
pontosítása, a nemzeti ökoháló feltüntetése a re-
pülőtér területén, a jogerős zajgátlóövezetek fel-
tüntetése a terveken.)
 A tervmódosítás partnerségi és államigazga-
tási dokumentációja elkészült és megtekinthető 
Vecsés város Polgármesteri Hivatal Építési osz-
tályán és a város honlapján a http://www.vecses.
hu/onkormanyzat/partnersegi_egyeztetes címen.
 A tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot is 
tartunk 2017. március 22. napján, szerdán 10 óra-
kor a Bálint Ágnes Kulturális Központ emeleti 
tárgyalójában.
 Tájékoztatjuk a partnerségi egyeztetésben 
résztvevőket – lakosság, érintett civil és gazdasá-
gi szervezetek, vallási közösségek –, hogy a mó-
dosítással kapcsolatos véleményüket, javaslatai-
kat 2017. március 30-ig az alábbi elérhetőségeken 
tehetik meg: levélben és helyben írásban a Ve-
csés Város Polgármesteri Hivatal, Építési osz-
tályán – 2220 Vecsés, Szent István tér 1., vagy 
e-mailben foepitesz@vecses.hu.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária, főépítész

HÍRDETMÉNY

Idén is lesz  
Lóti-Futi  
– csatlakozzon  
támogatónak

Minden kedves 
olvasónknak  

reményteli húsvéti  
ünnepeket 
kívánunk !
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MEGEMLÉKEZÉS

Szlahó József 1942–1992

Frühwirth Mihály 
visszaemlékezése

Szlahó József tanár, közéleti 
sze mélyiség, alpolgármester 
25 évvel ezelőtt, 1992. március 
28-án hunyt el. November 
8-án lenne 75 éves…

25 évvel ezelőtt vettünk búcsút Szlahó Józseftől, Vecsés 
Nagyközség alpolgármesterétől. Szlahó József neve sokakban 
idézi a rendszerváltás korát. Mások tanítványként, egy fiatal, 
energikus földrajz-történelem szakos tanárra emlékeznek, akihez 
a sport is közel állt, hiszen testnevelés órái is voltak bőven.

M egint mások a vecsési helytörténet 
egyik lelkes kutatóját látják benne, a 
Honismereti Kör vezetőjét. 

 Nekem a gyermekkoromat is idézi. Ő is a Ta-
más utcában született, ott nőttünk fel sokadma-
gunkkal. Tavasztól őszig gyerekzsivajtól volt 
hangos az utca. Az estébe nyúló játéknak csak 
egy-egy szülő hazahívó szava vetett véget. Együtt 
csatangoltunk a határban. Eső után gombát szed-
tünk a legelőn.
 Az idén lenne 75 éves, ezt a vidám gyermek-
kort már nem idézhetjük fel együtt.
 A Falusi iskolába jártunk, majd a kőbányai 
Szent László Gimnáziumba, amelyet akkor át-
menetileg I. László Gimnáziumnak hívtak. Az 
érettségi után őt felvették a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemre. Debrecenbe került, egy idő-
re elvesztettük egymást szem elől. A nyolcvanas 
évektől a Honismereti Körben találkoztunk rend-
szeresen. Az újkori Vecsés 200 éves évforduló-
jára már ekkor készült. Jól ismerte az előző két 
monográfiát, azon dolgozott, hogy megszüles-
sen a harmadik. Sikerült megnyerni hozzá Csá-
nyi János, tanácselnök támogatását, a szerkesz-
tésre pedig Lakatos Ernőt, a Pest Megyei Levéltár 
igazgatóját. Fontosnak tartotta a temető régi kö-
veinek megőrzését, a háború halottainak szám-
bavételét. 

 A rendszerváltás idején az MDF-ben vállalt sze-
repet, a párt színeiben lett képviselője a 3. számú 
választókerületnek. Tudtuk, hogy súlyos beteg, ő 
ennek ellenére sokat dolgozott. Kezdeményez-
te a községi címer megalkotását és elkészítette 
a kitüntetési rendelet tervezetét. Ez elfogadásra 
is került. (Sajnálom, hogy az újra fogalmazásnál 
már nem szerepel, mint kezdeményező.) A Ve-
csési Kvíz írását minden erejét összeszedve fe-
jezte be.
 1992. március 28-án érte a halál. Mindnyájunk 
nagy vesztesége volt. Befejezésül idézni szeret-
nék néhány részletet a gyászbeszédekből.
 Molnár Imre: „Politikai tevékenységében mu-
tatkozott meg fáradhatatlan munkabírása mellett 
bátorsága, jellemének szilárdsága. A nemzeti-

ségi kérdésben kialakult meggyőződését képvi-
selte a Magyarországi Németek Szövetségének 
küldötteként. Kezdeményezte a község újratele-
pítése 200. évfordulójának megünneplését, az I. 
világháborús emlékmű megkoszorúzását. Bátor 
és értékes beszédet mondott több jelentős ünnep-
ségen. Aktívan benne élt a község sportéletében 
szervezőként, sportköri elnökként.”
 Tóth János: „1968 óta tanítottál iskolánkban 
részeseként eredményeinknek, sikereinknek. Ön-
zetlen, elveidért, másokért mindig harcoló közös-
ségi ember voltál. Tudásoddal, pedagógiai felké-
szültségeddel gyerekek százait indítottad útnak 
beléjük oltva a haza, a szülőföld szeretetét, tör-
ténelmi múltunk, hagyományaink ismeretét és 
tiszteletben tartását.”
 Tóth Elemértől a temetést követő önkormány-
zati ülésen hangzott el: „…Még betegágyán is ál-
modozott, olvasott, írt, a mérhetetlen fájdalom 
sem tudta eltéríteni attól, hogy gondolatait egy-
más mellé rakva ne hozza létre a művet, amely 
a község múltját örökíti meg. Azt gondolta, erre 
szükség van egy reményteli élet elkövetkezendő 
időszakában. Úgy érezte, a múlt gondos ápolása 
nélkül a jövő nem képzelhető el….”
 Dr. Zöldi Sándor plébános úr gyászbeszédé-
ből nem tudok idézni, nem maradt fenn, pedig 
megrendítő volt. Frühwirth Mihály

V ecsésen született 1942-ben, a Falusi isko-
lában végezte az általánost, a budapesti 
I. László Gimnáziumban érettségizett, 

a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
szerzett történelem-földrajz szakos tanári dip-
lomát. Az egyetem elvégzése után Vecsésen, a 
Halmi téri Általános Iskolában kezdett taníta-
ni, és szinte azonnal bekapcsolódott a Honis-

mereti Kör munkájába, amelynek hamarosan 
vezetője is lett.
 Szlahó József vezetésével, ötletéből és közös 
munkával megszületett a nemzetiségi tánccso-
port, az első sváb bál, felújították az első világ-
háborús emlékművet, kiállításokat szerveztek.  
Javaslatára, június 14-ét jelölték ki Vecsés újra-
telepítése évfordulójának, ami aztán városi ün-
nep lett. Megírta a Vecsési Kvíz c. könyvét, lét-
rehozta a Róder Imre Alapítványt, „kitalálta” a 
vecsési iskolák közötti első honismereti vetélke-
dőt. A rendszerváltozás előtti években a futball-
klub elnöke is volt. 
 Rendszerváltáskor a vecsési MDF csoport mo-
torja, a helyi politikai élet kiemelkedő egyénisége 
volt.  Alpolgármesternek választották és Vecsést a 
Pest megyei Közgyűlésben képviselte.  Szalontai

ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület üléseit továbbra is külső helyszínen tartják a városháza felújítása miatt. Feb ruár 
28-án a Róder Imre Városi Könyvtár termében gyűltek össze a képviselők, ahol 24 napirendi pontot 
tárgyaltak. Ezen az ülésen többek között elfogadták a város 2017. évi költségvetési rendeletét, a 
képviselői tiszteletdíjakról szóló rendeletet és a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti 
tervét. Támogatták a Monori Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését. Jóváhagyták a 2017-es 
városi rendezvénynaptárt, meghallgatták a SZIGÜ-INRI Kft., a Vecsési Települési Értéktár Bizottság, a 
Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Semmelweis Bölcsőde beszámolóját.

Elfogadták a város 2017. évi 
KÖLTSÉGVETÉSÉTTestületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a pályázatok-
ról tájékoztatta a képviselőket. Örömmel jelentette 
be, hogy az energetikai korszerűsítés keretén be-
lül a polgármesteri hivatal új hűtő-fűtő rendszeré-
nek műszaki átadás-átvétele megtörtént.  
 Lefolytatták a polgármesteri hivatal és az And-
rássy Gyula Általános Iskola külső és födém-hő-
szigetelésére, a külső nyílászárok cseréjére, továb-
bá a napelemes rendszer kiépítésére az előzetes 
közbeszerzést. A város a beruházásra 237,3 millió 
forintot nyert KEHOP pályázaton, ehhez önrész-
ként 35 millió forintot biztosít. A projekt része-
ként a polgármesteri hivatal komplett tetőszer-
kezetét is felújítják. A munkálatok a támogatási 
szerződés aláírása után elkezdődhetnek. A házas-
ságkötő terem felújítására is megkötötték a szer-
ződést. Ezt a munkát össze kell hangolni a nyer-
tes KEHOP pályázat munkáival, ezért elkezdték 
az egyeztetéseket.  
 A SULPITER-pályázat keretén belül újabb pro-
jekttalálkozón vett részt a város küldöttsége. Poz-
nanban február 20-tól 23-ig Vecsést Práczki Pé-
ter projektmenedzser, Oláh László képviselő és 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyző asszony képvi-
selte. A 2019. 05. 30-ig tartó projekt következő ta-
lálkozója 2017. szeptember végén Triesztben lesz.
 A polgármester elmondta még, hogy sikeresen 
lezajlott február 18-án a Böllérverseny, a szerve-
zőknek utólag is gratulált. Az önkormányzat feb-
ruár 28-án részt vett az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa alakuló ülésén.

A testület támogatta Zahorecz Sándor 
alezredes végleges kinevezését 
A rendőr alezredes a Monori Rendőrkapitányság 
élén 2016. május 1-jétől megbízottként látta el a 

feladatot. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője véglegesíteni szeretné Zahorecz Sán-
dort, de a kinevezést megelőzően a főkapitány-
nak ki kell kérnie az illetékességi területen lévő 
települések képviselő-testületeinek véleményét.

Megszavazták a város  
2017. évi költségvetését
A rendeletben a bevételek főösszege és a költség-
vetési kiadások főösszege 4 milliárd 896 millió 
588 ezer forint. A költségvetés 10 millió forintos 
általános tartalékot tartalmaz és az előző évekhez 
hasonlóan takarékos gazdálkodást irányoz elő. A 
büdzsé mintegy 2,1 milliárd forintos helyiadó-be-
vétellel számol. A tervezett adóbevételek legna-
gyobb része, 1,8 milliárd forint a helyi iparűzési 
adóból folyna be. A költségvetésben mintegy 283 
millió forint összegű beruházás szerepel. Sportte-
vékenységek támogatására 21 millió forintot kü-

lönítettek el, alapítványok támogatására pedig 9,3 
millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére.
 
Beszámolt a Vecsési  
Települési Értéktár Bizottság 
A 2015. szeptember 22-én megalakult Vecsési Ér-
téktár Bizottság, az önkormányzat területén fel-
lelhető helyi nemzeti értékeket regisztrálja. Ed-
dig 26 értéket vettek nyilvántartásba. 
 A háromtagú bizottságból tavaly lemondott 
Frühwirth Mihály, a Wetschescher Kulturverein 
elnöke, helyére Dóróné Zemmel Katalint delegál-
ták, a bizottság másik  tagja továbbra is Gál Ist-
ván, Vecsés Város díszpolgára, a bizottság elnö-
ke pedig Vadászi Istvánné, a Róder Imre Városi 
Könyvtár vezetője. 

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 já-
rás településein (Vecsés, Ecser, Maglód, Üllő) a 
szakmai feladatokat. Tárnokiné Törő Krisztina 
vezető beszámolójából kiderült, hogy 2016-ban 
összesen 576 ember vette igénybe az intézmény 
családsegítő szakmai egységének a szolgáltatása-
it, összesen 3606 alkalommal. A nyári napközis 
táborban hat hét alatt összesen 228 gyermeket fo-
gadtak. 2013-ban indították be és azóta is sikere-
sen működtetik a kiskertprogramjukat. 

Tavaly kétszeres túljelentkezés  
volt a Semmelweis Bölcsődébe 
Ez Nagy Eszter, intézményvezető beszámolójá-
ból derült ki. A bölcsődében összesen 68 gyer-
mek elhelyezésére van lehetőség, 2016-ban 42 új 
gyermeket tudtak felvenni. Helyhiány miatt 40 ké-
relmet kellett elutasítaniuk. Vecsésen a szülő el-
foglaltsága idejére, néhány órára is kérheti gyer-
meke felügyeletét hétfőtől péntekig reggel 8-tól 
délután 16-ig. A térítési díj ellenében naponta 4 
gyermeket tudnak fogadni. Havonta egyszer in-
gyenesen Baba-Mama klubot és Ringatót szer-
veznek. A képviselő-testület a beszámolót egy-
hangúlag elfogadta. Polgár Gyula

Idén is több egyez-
tető munkaérte-
kezlet után sikerült 
a bevételi és a ki-
adási oldalt egyen-
súlyba hozni. Hát-
rányosan érintett 
bennünket a januártól bevezetett szoli-
daritási hozzájárulás. A város adóerő-ké-
pessége tavaly oly mértékben növeke-
dett, hogy a központi költségvetés felé 
nettó befizetőkké váltunk.  Ez az új adó 
kb. 160 millió forint „elvonást” jelent Ve-
csés esetében. Szerencsére az iparűzési 
adó növekedése kompenzálja a kiesést, 
sőt önerőből meg tudjuk oldani a hivatal 
dolgozóinak az átlagos 20 %-os béreme-
lését is. Az idei költségvetés – akárcsak az 
előző években – véleményem szerint pre-
cíz, gazdaságos munkával tartható.

Alattyányi István,  
a Gazdasági  
Bizottság elnöke 
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F ebruár 18-án kora reggel Magó László 
műsorvezető köszöntötte a csapatokat és 
a vendégek sorában Marton József 

Vasad Község polgármesterét, Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselőt és Szlahó Csaba Ve-
csés város polgármesterét. 
A képviselő-testület is aktí-
van részt vett a programon. 
Szlahó Csaba, Alattyáni 
István és Saska Istvánné 
a Vecsési Barátok csa-
patát erősítette, Várszegi 
Csaba a Borbarátok osz-
lopos tagjaként serényke-
dett, Czibolya Zoltán a szi-
gorú zsűriben pontozott.
 A legfontosabb szabályok közül 
talán azokat érdemes kiemelni, ami azt 
bizonyítja, hogy a részt vevő csapatok – többnyi-
re a baráti társaságok milyen komoly anyagi áldo-
zatokat vállaltak a munka mellett. Az egyik ilyen, 

hogy a sertést a csapatok 
maguk hozták – nyilván 

a hozzávalókat is –, és a 
„táborhely”, a feldolgozótér 

és a vendégváró alkalmassá-
gok kialakítása is az ő felada-

tuk volt. A szabályok másik része 
az egészségügyi (a sertés érvényes oltá-

si és állatorvosi igazolása, Trichinella teszt stb.) 
és higiéniai előírásokra vonatkoztak. Ebbe a kör-
be tartozott még a keletkezett veszélyes hulla-

dékok (bélgarnitúrák, 
szem, fülkivágás, pa-
pucs stb.) gyűjtése és 
megsemmisítése, ami 
a szervező kötelessé-
ge. A kóstoltatás kizá-
rólag egyszer használa-
tos evőeszközökkel és 
csak a helyszínen ké-
szített késztermékek-
kel történhetett.
 Minden csapat-
nak kötelezően kellett 
készíteni: toros ká-
posztát, sütnivaló kol-
bászt, hurkákat. 

Hét órakor kezdődött el a malackák búcsúvison-
gása. Ezt a sokak által nem kedvelt mozzanatot 
(a kábítást és az elvéreztetést) a csapatok egy-
másután végezték el. A zsűri folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte a csapatok munkáját, bírá-
lási szempont volt a hízósertés hagyományos 
feldolgozása, a disznótoros ételek minősége, a 
böllérmunka és a csapatmunka minősítése, hús-
előkészítés füstölésre, hűtésre. A bírák külön ér-
tékelték a pálinkát, a bort, valamint az asztalok 
díszítését és tisztaságát. Jó hangulat volt mind-
egyik csapatnál, ugyanis a „fogópálinka” min-
denütt szépen fogyott.
 A korábbi fesztiválokon Jegenyei István Lász-
ló volt a zsűri elnöke, aki most nem tudta elvállal-
ni ezt a tisztséget, mert felkérték a szintén ezen 
a napon megrendezett Kecskeméti Palacsinta 
Fesztivál zsűri elnöke tisztére. A TV M1-es prog-
ramján láthattunk vele riportot – ez is egyfajta 
vecsési siker. Így a szervezők a zsűri elnökének 
idősebb Dobrovitz Józsefet kérték fel, rajta kívül 
Tagscherer János vállalkozó, Abonyi Ferenc gaz-
dálkodó és Czibolya Zoltán képviselő bírálta el a 
csapatokat. „A mai gyerekek szinte azt sem tud-
ják, mi az, hogy disznóvágás. Még disznót sem 
láttak közelről. Ilyenkor legalább megismerhe-
tik egy kicsit a hagyományos ételeket és szoká-

Változatos finomságok
a IV. Vecsési Böllérversenyen

Már hajnalban fogópálinkával indította a 12 csapat a napot  
a IV. böllér versenyen az Epresben. A csípős, ködös időben elkelt  
a lé lek melegítő. Az idő járás reggel tökéletesen kedvezett a ver-
sengő csapatoknak. Később a pár fok mínusz után a napsugártól 
és főként a forrázáshoz használt víztől minden csapat háza tája 
kisebb – stílszerűen szólva – dagonyává változott.

Legjobb szúrás: Berger Csoport
Legjobb tisztítás: Röfi Döfi
Legjobb hasítás, bontás: Kecsó Team
Legjobb feldolgozás: Gyáli lovasok
Legfinomabb reggeli: Csalafinta
Legjobb forralt bor: Vasad City
Legjobb fogó pálinka: Vecsés SE
Legfinomabb fűszeres kolbász: Röfi Döfi
Legjobb ízes májas hurka:  
Hagyományőrző Malacka
Különleges véres hurka:  
Vecsési Barátok köre
Toroskáposzták királya:  
Monori Katasztrófavédelem
Legszebb formás sonka: Vecsés SE
Legszebb tálalás:  
Die Jungen Schweineschlachter
Legjobb vendégváró: Kecsó Team
Legvidámabb csapat: Csalafinta
Különleges toros ételek: Berger Csoport
Legfinomabb hagymás vér:  
Pocakos motorosok
Legjobb forrázás:  
Die Jungen Schweineschlachter
Legfinomabb orjaleves:  
Vecsési Barátok köre
Legjobb böllér: Pocakos motorosok
Legszebb stand: Vasad City

Különdíjak: 

sokat” – ezt kóstolás közben mondta a zsűri el-
nöke, id. Dobrovitz József.
 Eredményhirdetésnél kiderült, hogy a zsűri-
nek most is nehéz volt a feladata, és több esetben 
gyümölcsöző kompromisszumokat kötött.
 Az idén a fődíjat megosztva a Vecsési Bará-
tok Köre (a nyeremény 25 ezer forintot felaján-
lották a Halmi suli 3-os harmonika szakos osz-
tályának) és a Die Jungen Schweineschlachter 

(Fiatal Sváb Böllérek) csapata vehette át. A má-
sodik helyre a Hagyományőrző Malackákat so-
rolta a zsűri (Williams TV ajándékát kapták), a 
harmadik helyen is holtverseny alakult ki a Mo-
nori Katasztrófavédők és Vasad Város csapatai 
között. Ők a Borháló Borkereskedés és a Premi-
er Italszaküzlet Vinotéka ajándékát kapták.
 Zehetmayer József, a rendezvény főszervezője 
elmondta, hogy igyekeztek bővíteni a résztvevők 
körét, és minden évben külön meghívnak egy-egy 
települést, hogy saját hagyományaikat, főzési tu-
dományukat mutassák be. Így lett a mostani ven-
dég Vasad. Jövőre mást hívnak, de örömmel ven-
nénk, ha Vasad újra eljönne. Majd hozzátette:
 – Másik szándékunk az volt, hogy minél több 
fiatalt vonjunk be a szép hagyomány ápolásába. 
A Die Jungen Schweineschlachter és a Hagyo-
mányőrző Malacka csapatainak ezért örülünk. 
A mostani verseny másik érdekessége volt, hogy 
Erdélyből, Szentegyházáról érkezett egy vidám 
társaság, akik elindultak a versenyen (ők voltak 
a Csalafinták…- szerk.), de mellette végigzenél-
ték és énekelték a napot. A kulturális kínálatot is 
igyekszünk bővíteni, most a legfiatalabb gene-
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ráció, a Grassalkovich iskola 3.d és 4.b osztály 
táncosai is bemutatkoztak, Zehetmayer Adrienn 
tanítónő vezetésével. Ezúton köszönöm a Labda-
rózsa Népdalkör és a Rosmarein Táncegyesület 
fellépését. Nagyon örülök annak, hogy rendben 
lezajlott a verseny, a visszajelzések is kedvezőek 
voltak. Jövőre szeretném, ha még többen ven-
nének részt a fesztiválon. A rendezvény sikeré-
ben nagy szerepet vállaltak a támogatóink, kö-
szönjük! 
 A fesztivál fő támogatói: Vecsés Város Polgár-
mesteri Hivatala, Vecsési Városgondnok Nonpro-
fit Kft., Gastro Prémium Kft., Saxon Kft., Hungá-
ria parkoló, Gastroland, Flightcatering.
 További támogatók: Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, Tábori Ferenc alpolgármester, Ve-
csési Borbarátok, Petz Pincészet, Szamovár Sö-
röző és Étkezde, Nyéki Pálinkaház, Bokor ABC, 
Stiller Savanyúság, Williams Televízió, Kortye Ka-
talin, Brindzik László, Adamek Alex, Frühwirth 
Tamás, Premier Italszaküzlet Vinoteka, Borhá-
ló, Sahin Klinika, Magó László 
 A verseny fővédnöke: Szlahó Csaba Vecsés 
Város Polgármestere és Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő. Szalontai János

Kecsó Team 
 – két különdíjat 

is kaptak

A zsűri és a győztesek

 Grassalkovich iskola és Rosmarein táncosai

Petz Márton így perzselte a disznót

 Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen

A legjobb böllérkülöndíjas Pocakos Motorosok a zsűri előtt

Várszegi Csaba és Petz Márton  
(Borbarátok) a mobil kemence előtt

A legszebb porta
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NÉVJEGY

Vecsési közreműködő  
a kontinensversenyen

Bocus d’Or
Bocuse d'Or Europe 
2016-os Budapesten 
megrendezett döntőjének 
a vecsési Deli János
volt a stage managere.

A Bocuse d’Or ötletét 1985-ben Lyonban, a 
SIRHA Nemzetközi Szálloda, Vendéglá-
tás és Élelmiszerkereskedelmi Kiállításon 

Paul Bocuse, a kiállítás akkori elnöke fogalmaz-
ta meg. Úgy érezte, jó lenne a szakkiállítás alatt 
melegkonyhás szakácsversenyt tartani, amely 
jelentős mértékben hozzájárulhatna a 
szakma fejlődéséhez, a minőség 
fenntartásához. Gondos előké-
születek után a versenyt 1987-
ben rendezték meg először, 
ami kétévente ismétlődik. A 
világverseny kvalifikációs 
rendszere és lebonyolítása 
többször változott az indu-
lás óta. 2009-től 24 ország 
csapata vehet részt a dön-
tőben a világ minden tájáról. 
 A nagyon szigorú, és kívül-
állónak kissé bonyolult feltétel-
rendszert és a rendkívül korrekt bí-
rálati rendszert felesleges ismertetni. Egy 
hús- és egy halételt kell elkészíteni, valamint há-
rom köretet. Ami fontos újdonság, hogy kötelező 
a versenyzőnek a saját országára jellemző nem-
zeti jelleget bevinni az ételekbe. A versenyzők-
nek 5 óra 35 perc áll rendelkezésre, hogy elké-
szítsék a fogásokat. Egy csapatban ketten vannak, 
a szakács és a kuktája. A séfnek 23 évesnél idő-
sebbnek kell lennie, míg a commis a verseny ide-
je alatt még nem töltheti be a 22. életévét. A har-
madik tag a tréner, de ő maga a konyhában nem 
lehet jelen a verseny ideje alatt. 
 A zsűri 24 neves séfből áll. A két 12 fős cso-
port egyike a halételeket bírálja, míg a másik a 
húst. A pontszám kétharmadát a felszolgált étel 
minősége határozza meg (ez max. 40 pont lehet), 
egyharmadát pedig a tálalásért kaphatják a ver-
senyzők, valamint további 20 ponttal értékelhe-
tő a csapatmunka, a főzési folyamat tisztasága és 
hogy mennyire takarékosan használja a szakács 
az alapanyagokat. A legmagasabb összesített pont-
számot elért séf kapja a Bocuse d’Or trófeát.
 Magyarországról elsőként Széll Tamásnak sike-
rült bejutnia a világdöntőbe; ő 2013-ban a 10. he-
lyen végzett. A 2016-os európai döntőt Budapesten 

Széll Tamás nyerte, aki 
ezt követően a 2017-es 

lyoni világdöntőn az elő-
kelő 4. helyezett lett és két 

különdíjat is (legjobb hústál 
és a legjobb plakát) elnyert. 

 Mint említettük 2016-ban 
Budapesten egy magyar 34 éves séf 

lett az európai szakácsművészet legtekintélyesebb 
versenyének győztese. Széll Tamás tehetségével és 
kreativitásával elkápráztatta a legnevesebb euró-
pai szakácsokból álló zsűrit ételkülönlegességei-
vel: a faszénen grillezett fiatal szarvas combja er-
dei gombákkal füstölt mangalica szalonnával, és 
enyhén sózott kecsege és langusztinó savanyított 
medvehagymaterméssel és barna vajjal, melyek 
receptje egészen az utolsó pillanatig féltve őrzött 
titok maradt.
 Vecsésen a 40 év feletti generáció tudja, hogy 
hol volt Kári Józsi bácsi és felesége, Gizi néni 
vendéglátóegysége. Deli János, az unoka már a 
harmadik generáció a vendéglátós családban. A 
budapesti MÁRGA Bisztró tulajdonosa, amely 
bekerült Magyarország top 20 étterme közé, és a 
legismertebb amerikai napilap beválogatta az ötve-
nes turisztikai toplistájára. A világraszóló sikerrel 
kapcsolatban Deli János a következőket mondta:
 – Az a megtiszteltetés ért, hogy Bocuse d'Or 
Europe 2016-os Budapesten megrendezésre került 
döntőjének lehettem a Stage menedzsere. Ebben a 
feladatkörben az én felelősségem alá tartozott az 
európai döntő mind a két versenynapján (első nap 

a csapatok fele, a másikon a másik fele) a verseny-
zők és zsűri közötti terület ellenőrzése, irányítá-
sa. Így a többi vezető munkájának összehangolá-
sa, a felszolgálótanulók irányítása. Kapcsolattartás 
a konyhai és a kóstoló zsűrivel, továbbá a techni-
kai személyzettel, valamint a francia szervezőkkel. 
Hozzám tartozott a versenyzőkkel való kommuni-
káció, a felmerülő problémák kezelése és a verseny-
szabályok betartatása a tálalástól a kóstolásig.
 Az első versenynap nagyon sok hasznos ta-
pasztalattal zárult, melyeket a következő nap 
beépítettünk a munkánkba, és ezzel elnyertük 
a francia rendezők nagyrabecsülését. A kimért 
francia kollégák a végén úgy nyilatkoztak, hogy 
a legjobb európai döntő volt a verseny történe-
tében. Felemelő volt látni, hogy az egész magyar 
gasztronómia összefogott, alázattal dolgozott két 
napon keresztül a legjobb rendezés érdekében. 
 Fantasztikus érzés volt részt venni egy ilyen 
eseményen, ami hihetetlen magyar sikerrel zárult. 
Az eredményhirdetés óriási élmény volt. Kint ült 
az egész szerevező csapat és egy emberként őr-
jöngtünk és ünnepeltünk, mikor kiderült, hogy 
Széll Tamás és csapata nyerte meg nagy fölény-
nyel az európai döntőt. Ezzel visszahelyeztük 
Magyarországot a világ gasztronómiai térképé-
re, amit a mostani lyoni döntő meg is erősített.
 (Deli Jánost jelölték a Playboy év férfi-
ja díjra 2017 Gasztrohős kategóriában. Hajrá 
vecsésiek, itt a link: http://www.playboy.hu/man-
oftheyear/#!members/2017/delijanos.php)

Szalontai János

Deli János és a csapata

Deli  
János, 
a stage 
manager

  A Vecsési Falu-
si Nemzetiségi Óvo-
da szervezésében 17. 
éve rendezik meg az 
óvodai találkozót, Né-
met Nemzetiségi Dél-
utánt Vecsésen, a 
Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános 
Iskola aulájában.
 „Évről évre egyre 
nagyobb az érdeklődés 
a rendezvény iránt, és 
sok település, család, 
óvoda tartja fontosnak 
nemzetiségi hagyományaink megőrzését. Nagy 
öröm számunkra, hogy a néptáncok, szokások, 
hagyományok és a nemzetiségi kultúra szeretetét 
már a legkisebbeknek átadhatjuk. Idén is – mint 
minden évben – nemzetiségi partnerkapcsolata-
ink révén más települések óvodái is részt vesznek 
a rendezvényen, így megismerhetjük egymás ha-
gyományainak egy szeletkéjét az óvodások tán-
cain keresztül. A vendéglátás egy részét a szülők 
segítségével oldjuk meg, a fennmaradó költsége-
ket pedig a NNÖK és az ÉMNÖSZ finanszíroz-
za meg. 
 A mostani találkozón az obligát vendég óvoda-
csoportokon kívül (Budaörs, Taksony) első alka-
lommal mutatkozik be Soroksár és Pilisszentiván, 
kíváncsian várjuk fellépésüket. – tájékoztatta la-
punkat Schiszlerné Bakk Katalin, a Vecsési Fa-

lusi Nemzetiségi Óvoda óvodavezetője, a talál-
kozó szervezője. 
 A városunkat a Mosolyország Óvoda és a szer-
vező Falusi Nemzetiségi Óvoda képviseli.  Fellép 
az óvoda Napocska csoportja, továbbá a Kücken 
gyermektánccsoport és a felnőtt Edelweiß tánc-
csoport, akiket Füzesi Józsefné (Erzsike néni) ta-
nított be. A jubileum miatt meglepetésre is szá-
míthatnak a látogatók.
 A táncos bemutatókat követően minden cso-
port egyszerre áll majd színpadra, átveszik az 
ajándékokat és közösen eléneklik a magyaror-
szági németek himnuszát. 
 A program igen tartalmas kikapcsolódást ígér. 
A szervezők 2017. április 23-án 15 órától vár-
nak minden érdeklődőt a Grassalkovich Antal 
Általános Iskola aulájában. Erőss Diána

Jubileumi 20. Nemzetiségi 
Óvodatalálkozó

A Vecsési Evangélikus  
Gyülekezet programjai 

Ismét Budakeszin jártunk, avagy ki hozta vol-
na el az Ínyenc kolbász-különdíjat, ha mi nem 
lettünk volna ott?
 Január 14-én, immáron harmadik alkalom-
mal rendezte meg Budakeszi Német Nemze-
tiségi Önkormányzata a hagyományos sváb 
disznótort, melyre idén is meghívást kapott 
Vecsés a rendezvény főszervezőjétől, Schrotti 
Jánostól.
 Vecsés Német Nemzetiségi Önkormány-
zata ismét Kiss Gábort és lelkes csapatát kér-
te fel a „Sautanz” sváb disznótoron való rész-
vételre. 
 Napokkal előtte már megkezdtük a készü-
lődést, mivel tudtuk, hogy évről évre a részt 
vevő csapatok egyre felkészültebben, széle-
sebb ételkínálattal érkeznek.
 A szervezők felállított sátorral, náddal be-
kerített udvarral várnak minden csapatot, de 
a díszítés a mi feladatunk. Reibach Tibi vállalta, 
hogy előző nap odaszállítja minden felszere-
lésünket. A havas táj ideális idő a disznóvágás-
hoz, a hidegtől védekezve pedig kitaláltunk 
egy nyílt fatüzeléses „melegedőt”. Hét sváb 
településről érkező csapat mérte össze erejét, 
hogy reggel leölje a számára kisorsolt disznót, 
majd tudását, hogy azt sváb tradíciók szerint 
fel is dolgozza. Csapatunk a „Batman” fantázia 
nevű disznót kapta, azzal a tréfás reklámszö-
veggel, hogy „Batman, kinek foga egy sem...”
 A Sautanz hivatalos fizető eszköze a tallér 
volt, amit a vendégek a pénztárnál megvásá-
rolhattak, majd ezzel fizetve kóstolhatták meg 
a csapatok áltál készített finomságokat. Reg-
gelire vérpörkölt, főtt fejhús, vese-velő vecsési 
savanyúsággal volt a kínálat a hozzánk látoga-
tók számára. Ebédre toros töltött káposzta, to-
ros pörkölt készült. Az idei év mottója a kolbász 
volt, büszkén mondhatjuk el, hogy az Ínyenc 
kolbász-kategória különdíját mi nyertük meg 
a káposztás kolbászunkkal. Ha lett volna kö-
zönségdíj, valószínűleg a káposztás kolbász 
kapta volna, mert nem tudtunk annyit sütni, 
amit meg ne ettek volna a vendégek. Süte-
ményekkel is készültünk, az otthon elkészí-
tett réteseket a helyszínen sütöttük meg, va-
lamint fahéjas sváb fánkot, „cimetkropfen”-t 
is sütöttünk. Az otthonról hozott pogácsa és 
hájas kifli is mind elfogyott. A fősátor színpa-
dán egész napos táncos-zenés műsor szóra-
koztatta az idelátogatókat. Nagyon örültünk, 
hogy a Rosmarein tánccsoport Doróné Zemmel 
Kata vezetésével részt vett a rendezvényen, 
táncukkal gazdagították a műsort. Köszönjük 
a fiataloknak!
 Továbbá köszönetünket fejezzük ki Vecsés 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatá-
nak és a Früh-Ker Kft.-nek csapatunk támo-
gatásáért! Kiss Gábor és csapata

SVÁB DISZNÓTOR
NEMZETISÉG

Munkában Kiss Gábor és csapata

  Húsvéti ünnepkör: 
 Április 9. virágvasárnap Passió-olvasás az 
énekkarszolgálatával. 
 Április 13. Nagycsütörtök este 6 óra ünnepi 
istentisztelet.
 Április 14. Nagypéntek 10 óra istentisztelet.
 Április. 15. Nagyszombat, kirándulás.
 Április 16. Húsvét ½ 6 hajnali liturgia Jézus 
feltámadása hajnalán. 

 Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10 órakor 
istentisztelet. 
 Minden istentiszteletünk úrvacsorával feje-
ződik be.   
 Április 29-én, szombaton Jótékonysági Kul-
turális Napot tartunk a BÁKK-ban az evangéli-
kus templom építésének javára. 
 A részletes programot a VT áprilisi számá-
ban olvashatják. VT-info
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A borászok 67 bormintával neveztek

VÁROS ÉLETÉBŐL

A Vecsési Borbarátok Egyesülete március 4-én rendezte meg a XIII. 
Ve csési Városi Borversenyt, a Grassalkovich Antal Általános Iskola au-
lájában, amelyet 16 órakor Várszegi György, a VBE titkára, a program 
műsor  vezetője nyitott meg. A borversenyre bárki nevezhetett fajtán-
ként öt üveg olyan saját készítésű 2016-os évjáratú borral, amelyből 
le galább 50 liter mennyiséggel rendelkezett. Óborok esetében 2015-ös, 
vagy azt megelőző évjáratú fehér és vörös borokkal lehetett nevezni. 

BORVERSENY
XIII. Vecsési Városi 

Juhász Adrienn ökölvívás
Ifjúsági Eb-ezüstérmes, ifjúsági magyar bajnok
Lőczi Roland ökölvívás
Serdülő magyar bajnok, serdülő Eb-résztvevő
Pintér Ferenc postagalamb
Nemzeti bajnokság hosszútáv I. helyezett
Szakács Szilárd asztalitenisz
Pest megyei I. helyezett
Malya Botond karate
Országos bajnokság III. helyezett
Molnár Csenge ritmikus gimnasztika
Nemzetközi kupa I. helyezett
Országos bajnokság II. helyezett 
Dobrovitz József fogathajtás
Fogathajtó Fedeles Világkupa II. helyezett
Nagy Ferenc terepíjászat
12x-es arany, 2x-es ezüstérmes terepíjászatban
Fazekas Ákos kézilabda
Pest megyei korosztályos válogatott
Fadhle Helmi kézilabda
Pest megyei korosztályos Válogatott
Puskás Erzsébet darts
Mesterek Tornája Ausztria,  
női egyéni I. helyezett
 Az Életmű Díjat Szalai Tibor kapta a vecsési 
kézilabdasportért végezett munkájáért.

Díjazottak

Készül a marhalábszárpörkölt  

Vecsés Város Legjobb Sportolója-díjat Szlahó Csaba adta át

A hattagú zsűri

Első helyezettek 

Sorszámozzák a borokat

A z idén rekordmennyiségű bort hoztak a 
versenyzők, ezért a szervezők a gyor-
sabb lebonyolítás érdekében arra kérték 

a 6 tagú zsűrit, hogy a borbírák egyik fele csak 
fehérbort, míg a másik fele a rozé és a vörösbort 
értékelje. A közönség ugyanígy pontozott, vagy-
is egyik fele fehérbort, a másik fele rozét és vö-
rösbort bírált. 
 A fehérborokat bíráló bizottság elnöke Czeglédi 
György, a Monor Környéki Strázsa Borrend Nagy-
tanács tagja, ceremóniamester és borbíró volt. A 
bizottság tagjai voltak: Kovács Róbert borász-bor-
bíró (Péteri) és Polgár Zoltán újságíró (Vecsés).

 A rosé- és vörösborok bíráló bizottság elnöke, 
Taschner István, a Sopron-Kőszeg Hegyközségi 
Tanács Elnöke, Sopron város hegybírója, nemzet-
közi borbíró volt. A bizottság tagjai voltak: Kun 
László borász-borbíró (Sopron) és Salamon Ala-
jos borász-borbíró (Tihany).
 A borbírók és a közönség 25 fehérbort, 11 ro-
zét, 19 vörösbort, valamint 4 fehér óbort és 8 vö-
rös óbort kóstolhattak meg. 
 Amíg az összegyűjtött borbírálatok értékelé-
se folyt, elkészült a vacsora, amit Petz Márton és 
Abonyi Antal készített. A marhalábszárpörkölt-
höz jól illettek a kóstolt borok. Az ízletes vacso-
ra elfogyasztása után mindenki kíváncsian várta 
az eredményhirdetést, amelynek alapját a Ká-
dár-féle húszpontos bírálati módszer által adha-
tó pontszámok képezték. Bronzérmet a közepes 
minősítést elért borok kaptak, az ezüstéremhez 
jó minősítés volt szükséges, míg az aranyérem-
hez kiváló minősítés tartozott, ez utóbbi minő-
sítést 15 bor termelője érdemelte ki. Az arany-
érmes borok közül kerültek ki a serleget kapott 
első helyezett borok. 

A Vecsési Borverseny 2016-os  
évjáratú boraiból első helyezést ért el:
 Fehérborok:  Petz Családi Pincészet  

Juhfark bora
 Rozéborok:  Sárosi István Kékfrankos  

rozé bora
 Vörösborok:  Petz Családi Pincészet  

Cabernet Franc bora

Az óborok első helyezettjei:
 Fehér óborok:  Radics Pince 2015-ös  

évjáratú Szürkebarát bora
 Vörös óborok:  Sárosi István 2015-ös  

évjáratú Kékfrankos bora

Közönségdíjas borok:
 Fehérbor: Radics Pince, Fehér Cuvee
 Rozébor: László Péter, Kéthegyi Cuvee
 Vörösbor: Búzás Ferenc, Rubintos
 Fehér óbor: Radics Pince, Szürkebarát (2015)

Érdekesség, hogy a nyertes fehér óbor tekinteté-
ben a közönség véleménye megegyezett a borbí-
rók véleményével (csak úgy, mint tavaly). A Ve-
csési Borverseny megszervezése Petz Márton 
nevéhez fűződik, az általa felajánlott különdí-
jat – ami egyúttal Vecsés Város Bora megtisz-
telő címet is jelenti – Fazekas József Cabernet 
Sauvignon rozébora érdemelte ki, a serleget Tá-
bori Ferenc alpolgármester adta át. 

Polgár Zoltán

ÁLLÁSHIRDETÉS
2017. augusztus 16-i legkorábbi kezdéssel 
két fő tanítót (egyiket napközis állásba), 
valamint felső tagozatos matematikata-
nárt keres a Petőfi Sándor Római Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnázium  (2220 
Vecsés, Petőfi tér 1.).
 Érdeklődni a pecsi.marcell@gmail.com-
ra írt e-mailen vagy az intézmény igazga-
tójánál, Sztyehlikné Hegyi Krisztinánál lehet 
telefonon +36-30/668-69-81. 

Székely-magyar 
batyus bál

 XII. Sportbál

  Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 18. alkalommal 
rendezte meg a Hagyományőrző székely-magyar 
batyus bálját. A Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ban február 11-én a műsor megkezdése előtt a ven-
dégek közösen elmondták nemzeti fohászunkat:
 „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hi-
szek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyar-
ország feltámadásában. Ámen.”
 A bált az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke, 
v.ditrói Hompoth Zoltán nyitotta meg, beszédé-
ben köszöntötte az egybegyűlteket és jó szórako-
zást kívánt az esti mulatsághoz. A beszéd elhang-
zása után Wass Albert: Üzenet haza című verse 
következett, melyet Hompoth Orsolya adott elő. 
A szavalat után, fokozva a hangulatot a Ramaela 
Hastánccsoport műsora következett, melyben kü-
lönböző stílusú táncok bemutatásával színesítették 
a bál programját. Az előadás Hrachovina András 
szavalatával zárult. A jó hangulatot a Sicullus ze-
nekar biztosította. A zenekarnak köszönhetően a 
vendégek fergetegesen érezték magukat. A nagy 
slágerek és a csárdásblokkot követően éjfélkor a 
zenekar elcsendesedett, és a vendégekkel együtt 
elénekelték a hagyományokhoz híven a magyar, 
illetve székely himnuszt. 
 Ezután a tombolahúzás következett, ami idén 
nagyon bőséges ajándékokat tartalmazott. Az Or-
bán Balázs Erdélyi Kör szeretné ezúton is meg-
köszönni minden kedves vecsési szervezetnek, 
üzletnek, szolgáltatónak, hogy ilyen bőkezűen já-
rultak hozzá a tombola sorsolásához. A rendez-
vény támogatói: Vecsés Város Önkormányzata; 
Svaks Cukrászda; Airport Hotel Stáció; Vecsési 
Illatszerbolt; Ajándékkuckó; Róder Imre Könyv-
tár; Fekete Gyopár Gyógyszertár; Toldi fitnesz 
klub; Hanga Patika; Emőke fodrász szalon; Mes-
ter Center; Virágsziget virágüzlet; Nuver & Ber-
ger Kft.; Pintérné Reubli Teréz; Orbán Balázs Er-
délyi Kör és a Hargita Panzió.

  Március 4-én rendezték meg az Andrássy 
Gyula Általános Iskola tornatermében a vá-
ros sportbálját. A főszervező Simon Mihály, 
a Sportgalamb Szakosztály elnöke elsősorban 
a Vecsés SE sportolóit és hozzátartozóit hívta 
idén is a táncos rendezvényre. Ezen a bálon ve-
hették át a város legeredményesebb sportolói a 
Vecsés Város Legjobb Sportolója-díjat. A ser-
legeket Szlahó Csaba, Vecsés város polgármes-
tere és Seres Attila, Vecsés SE elnöke adták át 
a versenyzőknek.

A Labdarózsa Népdalkör  
vidám farsangolása

   Ebben az esztendőben is vidámságok közepet-
te telt el a farsangi időszak a népdalkör életében. 
Február 18-án meghívást kaptunk a vecsési böl-
lérversenyre. A népdal is azt mondja: „...oda me-
gyünk, ahol köllünk, oda megyünk, ahol köllünk".
 Így hát örömmel tettünk eleget a meghívás-
nak. A jó hangulat fokozása, a program színe-
sítése volt a cél, amit sikerült is teljesítenünk. A 
nehéz munkától, no meg a finom pálinkától és 
bortól kipirult arcú közönség hálás tapssal kö-
szönte meg a humoros farsangi dallamokat, és 
az utánunk fellépő kicsikből és nagyokból álló 
tánccsoportok hangulatos műsorát. A fellépés 

után szívélyes fogadtatásban volt 
részünk az önkormányzat sátrában, 
ahol fenséges illatok terjengtek. Egy 
kupica körtepálinkával megágyaz-
va, ínycsiklandó töltött káposztával 
és böllérek ügyességét dicsérő hur-
kával töltöttük meg üres gyomrun-
kat. Köszönjük szépen!
 Február 25-én egy újabb meg-
hívásnak tettünk eleget. Kedves 
népdalkörös barátaink hívtak meg 
bennünket Ásványráróra. Egy igen 
kellemes délutánon búcsúztattuk 

együtt a farsangot. Vendég volt még egy holló-
közi csoport is. Mind a három népdalkör hozta a 
lakodalmas csúfolódóit, farsangi élcelődéseit és 
a humorosnál humorosabb jelenetekkel tarkított 
tréfálkozásait. Természetesen sok dallal. A han-
gulat a tetőfokára hágott. A közönség vastapssal 
köszönte meg a szórakoztatást. Az ízletes vacsora 
után közös énekléssel fejeztük be a farsangolást.
 Mit kívánhatna a Labdarózsa Népdalkör most 
a Vecsésieknek.? Őszinte elcsendesedést, ered-
ményes böjtölést, hogy megtisztult lélekkel és 
testtel tölthessük a húsvéti ünnepeket. 

Böjténé Szalai Irén
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  Idén tavasszal újra láthatja a kö-
zönség a Játékszín sztárjait a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ szín-
padán.
 A darab hat nő és három év tör-
ténete. Ehhez remek helyszín egy 
kisvárosi fodrászüzlet, mert amíg 
készül a frizura és alakul a külső, 
kitárulkozhat a belső is. A hölgyek 
beszélnek, mesélnek, fecsegnek sze-
relemről, csalódásról, férfiakról, 
családról, és szinte észrevétlenül 
bomlik ki előttük az életük, titka-
ik, sorsaik, vágyaik. Az a különös 
barátságból, hitből, anyaságból font 
kapocs, amely az ACÉLNÁL is erő-
sebb, és sajátja a női léleknek. Mind-
ez sok bájjal, humorral, egy tartal-
mas estét kínálva a nézőknek.
 Harling világsikerű művéből ké-
szült amerikai filmet Sally Field, 
Dolly Parton, Shirley MacLaine, 
Daryl Hannah, Olympia Dukakis 
és Julia Roberts szereplésével mu-

A Játékszín és a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ bemutatja 

Időpont: 2017. április 5. 19 óra
Jegyár: 4 500 Ft
Az előadás hossza:  
2 óra 30 perc, egy szünettel

színjáték két részben

Szeretettel várjuk  
közönségünket  
programjainkra!
További információ és jegyvásárlás: 
www.kulturba.hu
Értesüljön folyamatosan aktuális prog-
ramjainkról, műsorainkról, kövessen 
minket a facebookon is:  
www.facebook.com/kulturba

Robert Harling: 
Acélmagnóliák 
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KÖNYVTÁR

BARTÓK-KONCERT  
Baráti Kristóffal
A Vecsési Zeneiskola Alapfo- 
kú Művészeti Iskola ismét 
si keres koncertet szervezett  
a Bá lint Ágnes Kulturális 
Köz pont színháztermében, 
Bar tók Béla születésének 
135. év for dulója tiszteletére.

B aráti Kristóf Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas magyar hegedűművész volt a 
meghívott híresség, aki már másodszor 

lépett fel Vecsésen. Közreműködött Pólus Lász-
ló, a Magyar Állami Operaház szólócsellistája, 
Horváth Péter klarinétművész, Gincsai Beáta 
zongoraművész, Keresztes Sándor harmonika-
művész, ők a vecsési Zeneiskola tanárai, vala-
mint: Gyömrő, Üllő, Dabas, Gyál, Újhartyán 
és Vecsés ifjú zeneiskolás zongoristái. A kon-
cert után Rainer-Micsinyei Lászlót, a zeneisko-
la igazgatóját kérdeztük.

– Könnyen lehet ma megtölteni egy színházter-
met komolyzene-rajongókkal Vecsésen?
 – Nem könnyű, de céltudatos munkával lehet-
séges. Minden évben megrendezzük koncertjein-
ket, ahol a meghívott hírességekkel egy színpa-
don biztosítjuk a fellépési lehetőséget a tehetséges 
növendékeinknek.
 
– Mit jelent egy zeneiskolásnak egy ilyen fellépés?
 – A visszajelzések alapján nagyon sokat. Aki 
zenélni tanul, szereti megmutatni a tudását, nem 
a négy falnak akar játszani. S ez bármilyen zené-
re érvényes, hogy egy híres zenész előtt fellép-

ni rangot jelent és plusz motivációt ad a további 
gyakorláshoz, tanuláshoz, mert a tehetség mel-
lé fontos a szorgalom, ami nélkül nincs sikeres 
zenész.

– Jónak tűnik az együttműködés a környék ze-
neiskoláival, ez is a koncepció része?
 – Természetesen. Bartók volt a kapcsolódási 
pont, a felkérésre azonnal jelentkeztek a növen-
dékek, s ahogy én láttam, örömmel mutatták meg 
magukat a vecsési közönségnek.

– A koncert rendhagyó módon Bartók Béla zon-
gorajátékának videofelvétele levetítésével kezdő-
dött. Mi ennek a különleges felvételnek a titka?
 – A hangot és a képet külön rögzítették, és 
utólag készült el a videó a jelenlegi formájában. 
Szerintem megadta az alaphangot a koncerthez, 
de úgy is mondhatom, hogy két világsztár kö-
zött léptek fel a tanárok és a növendékek.

– A közönség soraiban sok fiatal volt, ami ta-
lán szokatlan egy komolyzenei koncerten, ön 
szerint mennyire érdeklődőek a mai tizenéve-
sek Bartók iránt?
 – A kemény mag természetesen a zeneiskola 
tanulói, de már eljönnek a rokonok, barátok is a 
fellépésekre, s aki már egyszer eljön, ha jó a mű-
sor, visszatér. Azért nem minden nap hall az em-
ber egy Stradivarit.

– Hogyan jut el egy Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas magyar hegedűművész a Vecsési Ze-
neiskola koncertjére?
 – Az iskolához fűződő kapcsolata nagyon szo-
ros, ugyanis Kristóf édesanyja, Kákonyi Borbá-
la, a zeneiskola elismert oktatója, aki egyben 
első hegedűtanára is volt. Baráti Kristóf a zsú-
folt programja ellenére első szóra vállalta a fel-
kérést, annak ellenére, hogy a taps után rögtön 
autóba kellett ülnie, mert másképp nem ért vol-
na oda a következő fellépésére. Kristóf a Kont-
rasztokat játszotta az iskola két művésztanár já-
val, a zongorista Gincsai Beátával és a klarinétos 
Horváth Péterrel, aki egyben a Zuglói Szent Ist-
ván Király Szimfonikus Zenekarának szólamve-
zetője. Itt is köszönjük, hogy elvállalta a fellépést, 
amivel sok örömöt szerzett a zeneszerető közön-
ségnek, s a méltán büszke édesanyjának is. 

– Következő tervek?
 – Már dolgozunk a 3. Times Up koncerten, 
az eddigi kettőben a józan ész és a komolyze-
ne határait feszegettük. Az elsőben ritkaságo-
kat, érdekességeket mutattunk be, levetítettük 
a próbáról készült filmet. A másodikon a Ca-
sablanca nagyjelenetére készítettünk humoros 
videót, az ének tagozatosok is elénekeltek né-
hány mai slágert, a megszokott igényes produk-
ciók mellett. A harmadikra is sok meglepetés-
sel készülünk, várunk mindenkit, aki szeretné 
magát jól érezni egy igényes, de mégis köny-
nyed koncerten. Balogh Miklós

Baráti Kristóf, Horváth Péter klarinétművész 
és  Gincsai Beáta zongoraművész

A művészek a fellépés után 

KÖLTÉSZET  
ÉS OPERA

Az elmúlt évekhez hasonlóan könyvtárunk-
ban ismét megtartjuk a magyar költészet 
napja rendezvényünket. Ez az ünnep Jó-
zsef Attila költő születésnapjához köthe-
tő, aki 1905. április 11-én született. Évről 
évre igyekszünk irodalmi témájú rendez-
vényekkel közelebb hozni a lakosságot a 
versek, költők szeretetéhez.
 Idén Baranyi Ferenc Kossuth- és József 
Attila-díjas költő-író-műfordító lesz ven-
dégünk, aki idén töltötte be 80. életévét. 
Tevékenységével hosszú évek óta színesíti 
hazánk irodalmi életét. Vecsésen idén áp-
rilisban KÖLTÉSZET ÉS OPERA címmel hall-
hatjuk összeállítását. Az est moderátora 
Kemény András, a Papirusz Book Kiadó ve-
zetője lesz. Szeretettel várunk minden iro-
dalomkedvelőt és érdeklődőt, aki szívesen 
megismerné egy nagy múltra visszatekin-
tő költő életét, valamint legszebb írásait.
 Az est helye és ideje: Róder Imre Városi 
Könyvtár (2220 Vecsés, Telepi út 43.), 2017. 
április 19. szerda, 17 óra.
 A rendezvényre a belépés ingyenes!

Balogh Barbara

Várjuk óvodás- és iskoláscsoportok jelent-
kezését könyvtárhasználati órákra! A láto-
gatás során a gyerekek megismerkedhet-
nek a könyvtárral és játékos feladatokkal 
is készülünk nekik.
 Az órák előre megbeszélt időpontban zaj-
lanak, melyet gyermekkönyvtáros kollégánk-
kal egyeztethet az alábbi elérhetőségen: Var-
ró-Vida Nikoletta, +36-20/423-9819.
 Róder Imre Városi Könyvtár
 2220 Vecsés, Telepi út 43., 
 Tel.: 06-29/354-391
 www.vecsesikonyvtar.hu
 www.facebook.com/roderimre

Magyar költészet napja a könyvtárban

KÖNYVTÁR- 
HASZNÁLATI ÓRA
Ismerd meg a könyvtárat!

Hirdetés

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szerve-
zetek és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 
1364 Budapest, Pf.: 81

Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
Telefon/Fax: (06-1) 269-0703

(06-1) 784-3076
E-mail cím:  

pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

tatták be, amely 1990-ben Oscar- és 
két Golden Globe-, majd 1991-ben 
BAFTA-díjat kapott.

Szereplők:
Valery – Hernádi Judit
Clairee – Szulák Andrea
Truvy – Dósa Zsuzsa
Emily – Zsurzs Kati
Shelby – Erdélyi Timea
Annelle – Bartha Alexandra

Díszlettervező: Menczel Róbert
Jelmeztervező: Hruby Mária
Ügyelő: Petyi János
Súgó: Sajben Anita,  
D. Szabó Erzsébet
Rendezőasszisztens:  
Skrabán Judit
Rendező: Korcsmáros György

Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, 
hogy az előadás szereplői gyógynö-
vényes cigarettát szívnak!

Baranyi 
Ferenc
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Gallybegyűjtés

	 •   A lakos választhatja meg a lomtalanítás 
időpontját.

	 •   A lomok nem kerülnek ki a közterületre.
	 •   Elkerüljük a lomok széthúzásából szár-

mazó kellemetlenségeket.
	 •   Megőrizzük közterületeink tisztaságát.
	 •   Megelőzzük a közbiztonsági problémákat.

Miért kedvezőbb ez,  
mint a régi rendszer?

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
gyűjtés két részletben valósul meg. A közte-
rületre való kihelyezést a szállítást megelőző 
2 napon belül lehet megkezdeni.
 
2017. április 1-én, szombaton 7 óráig
a vasúttól északra fekvő területen
(Felsőtelep és Falu)  
 
2017. április 8-án, szombaton 7 óráig
a vasúttól délre fekvő területen 
(Andrássy-, Halmi-telep)
   
Kérjük, hogy a lakóhelyüknek megfelelő idő-
pontban helyezzék ki a gallyakat az ingatlanok 
elé, ellenkező esetben nem áll módunkban azo-
kat elszállítani.  Az ingatlanok elé kihelyezett 
gallyakat, vékony ágakat max. 1 m-es dara-
bokra vágva szállítjuk el. Farönköket, tuskó-
kat, gyökereket ne rakjanak ki!
 

A gallyakat KIZÁRÓLAG KÖTEGELVE, kis-
méretű, hozzáférhető, egymástól elkülönített, 
kézi erővel történő mozgatásra alkalmas köte-
gekbe rendezve tegyék ki, ezzel megkönnyítve 
a begyűjtést. Azokat az ágakat, gallyakat, ame-
lyeket nem tudnak kötegelni a zöld hulladékos 
zsákba helyezzék majd ki április 25-től.

  Tájékoztatjuk önöket, hogy 2017. április 25-
től folyamatosan Vecsési Városgondnok Non-
profit Kft. zöldhulladék-begyűjtést végez Ve-
csés város területén. A zöldhulladékot kizárólag 
átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.” 
felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag 
zsákban szállítjuk el.

2017. április 25-től kerülnek  
elszállításra a zsákok
a vasúttól északra fekvő területen 
(Felsőtelep és Falu) 
hetente egy alkalommal kedden 7 órától, 
 
a vasúttól délre fekvő területeken 
(Andrássy-, Halmi-telep) 
hetente egy alkalommal csütörtökön 7 órától. 
 
A közterületre való kihelyezés a szállítást meg-
előző 1 napon belül történhet. A begyűjtést vég-
ző jármű minden utcában csak egyszer megy 
végig, így a határidőn túl kitett műanyagzsá-
kokat nem áll módunkban elszállítani. Erről 

A díjmentes házhoz menő lomtalanítást azok 
a vecsési lakosok vehetik igénybe, akik 
ingatlantulajdonosként szerződésben áll-

nak a Városgondnokkal és nincs díjhátralékuk. 
 A lomtalanítás minden évben április 1. és nov-
ember 30. közötti időszakban, szombati napokon 
igényelhető. A város a szelektív hulladékgyűj-
tési körzeteknek megfelelően 4 részre kerül fel-
osztásra (sárga, zöld, szürke és kék körzet). 
Így a szolgáltatás következők szerint igényelhető 
az ingatlanok elhelyezkedése alapján:
	 •   Sárga körzet – minden hónap 1. szombatja  

(április 1. és november 30. között).
	 •   Zöld körzet – minden hónap 2. szombatja 

(április 1. és november 30. között).
	 •   Szürke körzet – minden hónap 3. szombat-

ja (április 1. és november 30. között).

A Vecsési  
Városgondnok  

Nonprofit Kft. 
TAVASZNYITÓ  
HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM

Végre nem csak a naptár szerint érkezik a tavasz, hanem az időjárás szerint is. A növények 
élednek, a fagyok után, elérkezett a tavaszi munkák ideje, a fák metszése, a kertek tél utáni 
rendbetétele. A Városgondnok idén is segíti a vecsési lakosságot, hogy a kerti munkák minél 
gördülékenyebben menjenek. A gally- és zöldhulladék-begyűjtés részleteit alább olvashatják.  
Lomtalanítási rendszerünk idén változik, a lakosság számára még kényelmesebbé válik a 
házhoz menő rendszer bevezetésével. Ennek részleteit is elolvashatják tájékoztatónkban.

Vecsés Város Önkormányzata 
és a Vecsési Városgondnok Non-
pro fit Kft. örömmel tájékoztatja 
a kedves lakosságot, hogy 2017 
tavaszától Vecsésen beve zetésre 
kerül a házhoz menő lom tala ní-
tási szolgáltatás, ami évi 1 al ka-
lommal díjmentesen a Ve  csési 
Vá rosgondnok Nonprofit Kft. ügy- 
félszolgálatán vehető igénybe. 

a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a 
közterületen nem maradhatnak.
 A zsákok továbbra is 200 Ft/db áron vásá-
rolhatók meg ügyfélszolgálatunkon, valamint a 
Polgármesteri Hivatal portáján.  Kérjük, hogy 
zöldhulladékot csak a logóval ellátott zöldhul-
ladékos zsákba helyezzenek ki! Kérjük, hogy 
tartsák be a súlykorlátozást, egy zsákba max. 
15 kg zöldhulladék kerülhet! A zsákba ágakat 
és kommunális hulladékot, veszélyes hulladé-
kot nem szabad elhelyezni, csak falevelet, le-
vágott füvet, kerti nyesedéket.
 Kérjük továbbá, hogy a termelődött zöldhul-
ladékot, lehullott leveleket ne a háztartási ve-
gyes hulladékos gyűjtőedénybe helyezzék el, 
mert a zöldhulladékok nehezek, a súlynöveke-
désből adódóan kollegáink nem tudják megfele-
lően üríteni gyűjtőedényeiket, amelyek eseten-
ként törhetnek, megrongálódhatnak. A kukák 
túlsúlyából fakadó rongálódásokkal kapcso-
latos reklamációkat a Városgondnok Kft. nem 
tudja elfogadni. A 20/2013. (IX.19) Ör. 3.§(3) 
rendelet előírja a zöldhulladékos zsák haszná-
latát.

Zöldhulladék-begyűjtés

	 •   Kék körzet – minden hónap 4. szombatja 
(április 1. és november 30. között).

Hogyan működik az új rendszer?

1Ön eldönti, melyik hónap szombatján kíván-
ja igénybe venni a lomtalanítást. Ingatlanja 

elhelyezkedésétől függően, a körzetének meg-
jelölt hetének szombatjára megtervezi a lomta-
lanítást: áttekinti, milyen típusú lomokat, hul-
ladékokat kíván elszállíttatni. Kérjük készítsen 
listát a hulladékok típusáról!

2 Felkeresi személyesen vagy telefonon a Vá-
rosgondnok ügyfélszolgálatát, ahol egyez-

tetik az időpontot, kitöltik a regisztrációs lapot,  
amelyen feltüntetésre kerül az elszállításra ke-
rülő hulladékok típusa is. (Ez azért fontos, mert 
csak a regisztrációs lapon szereplő hulladéktípu-
sokat tudja elszállítani a Városgondnok.)

3Az előre egyeztetett időpontban a hulladékok 
elszállítása az ön ingatlanjáról történik, tehát 

a telekkapun belül, a kapu közelében érdemes 
összegyűjteni a lomokat. Így azok nem kerülnek 

ki a közterületre. A Vecsési Városgondnok Non-
profit Kft. munkatársai segítenek az igénylőnek 
a hulladékok gépjárműbe történő rakodásában. A 
regisztrációs lap leigazolása után a Városgondnok 
elszállítja a hulladékot. A szállítás szombati na-
pokon történik 7:30–16:30 óra közötti időszakban.
 A szolgáltatás során a kirakott hulladékok ma-
ximális mennyisége 2,5-3 m2 lehet. Az elszállí-
tandó hulladékok típusáról kérjük egyeztessen 
az ügyfélszolgálattal!
 A házhoz menő lomtalanítással kapcsolatos 
részletes tájékoztatót hamarosan megtekinthe-
tik a Városgondnok weboldalán!

LOMTALANÍTÁS

Milesi lazúr festékek, rock kesztyű, cipő, bakancs.
Ásó, kapa, gereblye, lapát, metszőolló, fűnyíró stb.
Rigips, széria glett, diszperzit, fugázók, szilikonok.

Gumicsizma, postaláda és még 3000 féle cikk.
Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13.    29-742-576

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

Hirdetés
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OKTATÁS OKTATÁS

Petőfis siker az angol 
prózaíróversenyen
A váci Madách Imre Gimnázi-
um hagyományos Madách-na-
pi programjai részeként minden 
évben különböző tantárgyi pá-
lyázatokat hirdet, amelyekre a 
környező települések iskoláinak 
tanulóit is meghívják. Így jutott 
el hozzánk angol prózaíróverse-
nyük felhívása is, amelynek kere-
tén belül megadott szókészletet 
felhasználva kellett a pályázók-
nak egy mesét írniuk. Nagy örö-
münkre és büszkeségünkre a 
középiskolás kategóriában is-
kolánk 10.b osztályos tanuló-
ja, Debreczeny Fanni első helye-
zést ért el a It’s a Kind of Magic 

című írásával. Gratulálunk a szép 
eredményhez!
Bekkerné Fenyő Ágnes felkészítő tanár 

F ehér Klára: Mi, szemüvegesek című regé-
nyét két éve olvastam el, s írtam meg belő-
le a forgatókönyvet. Az akkori színészgár-

da kb. 70%-ban egyezett meg a mostanival. El is 
kezdtük az olvasópróbákat. Eltelt nagyjából két hó-
nap, s azt mondták a gyerekek, nem szeretnék ezt 
a darabot előadni. Azzal indokolták, nem jó érzés 
gonosz diákot alakítani, az iskolai bántalmazás té-
mája nem tetszik nekik. Hiába mondtam, hogy szin-
te minden közösségben előfordul valami hasonló…
 Ebben a történetben egy jeles tanuló, szemüve-
ges kislány kerül 6. osztályos korában egy új isko-
lába. A testi- és lelki terror, a gyermeki hazugság 
végigvonul Fehér Klára művén.
 Új forgatókönyvet írtam azzal a feltétellel, hogy 
a 2017. évi kultúra napján a Mi, szemüvegeseket 
visszük színre. Megállapodtunk.
 Február 3-án és 4-én két teltházas, igen nagy-
sikerű előadásunk volt. A kezdetektől feszített, iz-
galmas volt a megjelenítés; minden összhangban 
volt: a színészek játéka, a hang- és fénytechnika, 
a díszlet, a koordinátori tevékenység, a dramatur-
gia, a rendezés. A drámaiságot fokozta, hogy a fe-
szültség oldására csak a színdarab utolsó pillanatá-

Színház a SZÍNE-JAVÁ-tól

Az Andrássy iskolában hagyo-
mány, hogy a magyar kultúra 
napja alkalmából magyar 
szer zők műveit dolgozzuk 
fel, s adjuk elő ezek színpadi 
vál tozatát a BÁKK-ban. 

az Andrássyban
Magyar kultúra napja 

ban került sor. A megkönnyebbülés, 
ez emberi jóság felülkerekedése so-
kak szemébe könnyet csalt.
 Megkérdeztem a szereplőket, miért 
szerettek ebben a darabban játszani? 
 Rendőr szerepében Albert Ferenc: 
„Örültem, hogy meg tudtam nevettet-
ni a gyerekeket.”
 Kerekes Évi szerepében Márkus 
Petra: „Most voltam először színpa-
don, és nagyon sokan segítettek ne-
kem megtanulni azt a sok szöveget.”
 Brúnó szerepében Bebők Sára: „Én nagyon jól 
éreztem magam, mert a közösség nagyon bulis, ked-
ves és vicces. Nagy öröm volt velük dolgozni. Kö-
szönöm!”
 Zsuzsi szerepében Lik Fanni: „Nagyon jó volt 
ennek a színdarabnak a témája, és sokan segítet-
tek is. Nagyon jó közösség.”
 Szigorú Rozál szerepében Kiss Réka: „Azért 
volt jó ebben a színdarabban játszani, mert mi, sze-
replők olyanok vagyunk, mint egy család. A szín-
pad az otthonunk. Amikor előadás közben látjuk 
és biztatjuk egymást, akkor egy varázslatos érzés 
tölt el bennünket.”
 Néni, doktor néni szerepében Ecsedi Klaudia: 
„Nagyon jól éreztem magam, mert nagyon kitar-
tó a közösség és kedves, vicces, segítőkész. Öröm 
volt velük együtt dolgozni. Köszönöm!”
 Hajagos Zoé szerepében Kányi Vikica: „Ne-
kem azért volt jó ebben az előadásban részt venni, 
mert ebből a darabból szereplőként mi is nagyon 
sokat tanulhattunk. Hiszen Hajagos Ágival mi ját-
szattuk a „rosszat”, és úgy gondolom, hogy ezzel a 
szereppel példát mutattunk a nézőknek arról, ho-
gyan ne viselkedjenek embertársaikkal.”
 Kovács Márta szerepében Borbély Beatrix: „A 
közösség miatt nagyon szerettem ott lenni. Sokat 

nevettünk, és nagyon sok jó emlékem maradt er-
ről az előadásról.”
 Világoskék szerepében Kovács Dóri: „Nagyon 
jó közösségben teltek a próbáink.”
 Závoda szerepében Füle Dorka: „Jó volt játsza-
ni benne, mert jó a társaság, gyorsan befogadtak 
minket a nagyobbak. Akit játszottam, szerintem 
hasonló az egyéniségemhez, s így nem kellett túl-
játszanom magam.”
 Jenő, a világoskék bohóc szerepében Sági Jáz-
min: „Nagyon tetszett, mert más bőrébe bújhat-
tam. Kipróbálhattam egy hozzám hasonló, de még-
is más karaktert. A közösség is hamar befogadott. 
Egy kicsit belekóstolhattam a színházi életbe.”
 További szereplők:
 Kerekesné: Bekker Dóri; Hajagos Ági: Csor-
dás Veronika; Pós Edit: Folláth Brigitta; Réz Dóra: 
Gyulai Szonja; Tanai Gyuri: Péter Bálint; Szem-
orvos: Tóth Gréti.
 Koordinátor: Csorba Lászlóné.
 Díszlettervező: Horváth Zoltán, Szilágyi István, 
Wirth József.
 Hang- és fénytechnika: Nagy Richárd, Varga 
Mihály.
 A forgatókönyvet írta és rendezte: Veszprémi 
Klára. Veszprémi Klára
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Hirdetés

  Iskolánk 2017. február 18-án ren-
dezte meg a farsangi bált. A meg-
növekedett tanulólétszám miatt az 
alsósok és a felsősök külön-külön 
mutatták be jelmezeiket. Iskolaépü-
letünk is megújult, hiszen minden-
ütt farsangi dekoráció díszítette a 
folyosókat és a termeket egyaránt. 
A díszek nagy részét a gyerekek 
készítették, de sokat köszönhetünk 
Szemán-Nagy Emőkének, aki az 
egész iskola „jelmezbe öltöztetését” 
megálmodta és kivitelezte. 
 A bálra már hetekkel előbb ké-
szültek a tanulók, jelmezeket talál-
tak ki, tánckoreográfiákat tanultak 
be. Ebben az előkészületi időszak-
ban sokat segítettek a szülők is. Az 
alsósok farsangját a néptánccsoport 
előadása nyitotta meg, melyet Faze-
kas József és Józsefné (Rita) tanított 
be. Majd az osztályok mutatták be 
csoportos jelmezeiket, melyek kö-
zött megismerkedhettünk a nemze-
tek táncaival (4.b), és ismét kedvünk 
támadt LEGO-zni az 1.b osztály 
produkcióját meglátva. Valódi Dé-
li-sarkvidéket varázsoltak elénk az 
1.c-sek pingvinjelmezben, és fokoz-
ták fagyérzetünket a 2.b-sek Olaf- 
hóemberei is.  
 Az egyéni jelmezesek is jobbnál 
jobb ötleteket vonultattak fel. Nem 
csak az egész világon, de itt a Hal-
miban is hódítottak a Star Wars leg-
újabb részének szereplői, de voltak 
hagyományos jelmezek is, mint pl. 
királylány, robot, hercegnő, indián, 

  Iskolánk ebben a tanévben már másodjára 
fogadott egy külföldi egyetemistát az AIESEC 
nemzetközi diákszervezeten keresztül, aki 6 hé-
ten át önkéntesként tevékenykedett nálunk, se-
gítette a nyelvoktatást és bemutatta saját hazáját. 

AIESEC-es vendég a Petőfiben

Farsang  
a Halmiban

 Idei vendégünk Xenia volt Oroszországból, a 
moszkvai Lomonoszov Egyetem másodéves, nem-
zetközi kapcsolatok szakos hallgatója. Xenia, vagy 
népszerűvé vált becenevén Ksusha, nagy lelkese-
déssel vetette bele magát a munkába nálunk. Min-
den egyes osztályhoz ellátogatott, prezentációkat 
tartott Oroszországról és Moszkváról, természe-
tesen más-más dolgokat kiemelve a különböző 
korosztályok számára. Részt vett az angolórá-
kon – beszélgetett a gyerekekkel, előre felkészült 
az adott óra anyagából és ő tartotta meg azt, tü-
relmesen válaszolgatott a tanulók kérdéseire. Na-
gyon élvezte a nálunk töltött időt és a gyerekek-
kel való foglalkozást, ám beismerte, eddig nem is 
gondolta volna, milyen nehéz a tanárok munkája. 
 Ksusha szabadidejében igyekezett minél töb-
bet látni Budapestről és Magyarországról, sőt 

a környező országokba is ellátogatott egy-egy 
hétvégére. Elmondta, hogy az utazás az egyik 
hobbija és mivel diplomata szeretne lenni, fon-
tos is számára, hogy világot lásson és sok ta-
pasztalatot szerezzen. Kedves, vidám, rend-
kívül segítőkész fiatal lányt ismertünk meg a 
személyében, aki 19 éves korára nagyon talp-
raesett, határozott elképzelései vannak a jövő-
jével kapcsolatban, és igen céltudatos. Remek 
példát mutatott tanulóinknak arra, hogy mi-
lyen fontos jól beszélni egy-két idegen nyelvet 
és nyitott szemmel járni a világban. Ksusha 
sokat tanult a nálunk töltött idő alatt szerzett 
tapasztalataiból, de nekünk is sok-sok pluszt 
adott és gazdagította iskolai programjainkat, 
szélesítette diákjaink látókörét. 

Bekkerné Fenyő Ágnes

cowboy, cica stb. A farsangi kaval-
kádban az 1-2. és a 3-4. osztályo-
sok mazsorettbemutatója is fergete-
ges sikert aratott. A jelmezverseny 
után a gyerekek különböző játékok-
ban vehettek részt, melyek közül a 
legnagyobb sikert a tornateremben 
megtartott közös tánctanítás aratta. 
A tombolahúzáson sokan nyertek 
apró ajándékokat, édességeket, és 
aki nem nyert, az is kapott egy kis 
fájdalomdíjat. De legjobban min-
denki a zsűri döntését várta. Na-
gyon nehéz volt a sok színvonalas 
jelmezből, illetve produkcióból ki-
választani a legjobbakat, legötlete-
sebbeket. Egyéniben az első díjat a 
léghajós, a másodikat a cserepes vi-
rág, míg a harmadik díjat az angol 
telefonfülke nyerte el. A csopor-
tos jelmezesek közül a LEGO-k és 
a pingvinek szerezték meg az első 
helyezést. Gratulálunk nekik!
 A felsős karnevál hagyományo-
san keringővel kezdődött, amelyet 
a nyolcadikos tanulók adtak elő. 
A táncot Szlahóné Szilágyi Mar-
git tanította be Leonard Cohen: 
Hallelujah c. zenéjére. A varázsla-
tos tánc egyszerre volt megható és 
csodálatos, olyannyira, hogy a kö-
zönség szűnni nem akaró tapssal 
köszönte meg a 15 párnak a befek-
tetett munkát, ezzel életre szóló él-
ményhez juttatva minket és őket is. 
Köszönjük!
 A felsős jelmezversenyben a cso-
portos jelmezeké volt a vezető sze-
rep, ahol börtöntáncot, tehetség-
kutató-műsorok megjelenítését és 
facebook-kockákat láthattunk, akik 
az első díjat el is vitték. A program 
zárásaként keringőseinknek lehe-
tőségük nyílt arra, hogy szüleik-
kel, rokonaikkal is táncoljanak pár 
percig. 
 Aki nem táncolt eleget a jelmez-
verseny alatt, az bepótolhatta a fel-
sősöknek rendezett diszkóban. 
 Úgy gondolom, hogy a farsang 
iskolánk egyik legkedveltebb prog-
ramja, mely őrzi a hagyományokat, 
de nem zárkózik el az újításoktól 
sem. Akik részt vettek benne, egy 
tartalmas délutánt tölthettek isko-
lánkban, ahol a versenyzés, játék, 
szórakozás mellett még finomsá-
gokat is kaphattak a büfében, ame-
lyért hálás köszönetünket fejezzük 
ki az SZMK-nak és a többi segítő 
szülőnek is.
 Reméljük, jövőre is hasonlóan 
színvonalas és élvezetes farsangi 
programmal járulhatunk hozzá a 
téltemetéshez! Oszolik Anita

A felsősök keringővel nyitottak Az első helyezett  
Debreczeny Fanni

Alsósok mazsorett-  
bemutatóval kezdték a bált

Xenia Oroszországból érkezett

Mi, szemüvegesek című darab a diákok előadásában
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KÖNYVAJÁNLÓ

EGY KÖNYV  
a temetőről 

Szép albumot jelentetett meg a vecsési temetőről a múlt év második felében Szegedi 
István, illetve a SZIGÜ-INRI Kft. Az ezer példányban kiadott kötet az utóbbi évtize-
dekben sokat fáradozó, termékeny helytörténész, Gál István szerkesztői munkájának 
eredménye. Az illusztrációk jelentős része Bahget Iskander fotóművész alkotása.

A kiket nem különösebben 
érdekelnek a temetők, ta-
lán azt kérdezik: Szükség 

volt erre? Megeshet, hogy még azok 
között is felmerül ez a kérdés, akik 
nem érzéketlenek a sírkertek iránt. 
Természetes, hogy könyv szüle-
tik a Cimetiére du Pére Lachaise-
ről, Apollinaire, Chopin, Delacroix 
nyughelyéről, és rendben való, hogy 
kiadvány tájékoztat Kolozsvár híres 
Házsongárdi temetőjéről, ahol Dsi-
da Jenő, Kós Károly, Reményik Sán-
dor hamvai pihennek, vagy Farkas-
rétről, ahol Bartók Béla, Makovecz 
Imre és Szentágothai János tértek 
örök nyugalomra. De kell-e könyv 
Vecsés temetőjéről?
 Kétségtelen, hogy a főváros mel-
letti település közel 25 ezer itt elte-
metett halottja között nincs tudomá-
sunk világhírű személyekről, miként 
az országosan ismertek száma is cse-
kély. Ugyanakkor az elmúlt negyed 
évezred során sok kiemelkedő intel-
lektusú, gazdag és teremtő munkás-
ságot maga mögött hagyó személyi-
ség élt és nyugszik Vecsésen.
 A rend, a tisztaság és a fegyel-
mezettség légköre fogadja az idelá-
togatót, amelyek a temető üzemel-
tetőjének, a SZIGÜ-INRI Kft.-nek 
mindenre kiterjedő figyelmét, mun-
káját dicséri. A rend, a tisztaság meg-
őrzése, a hulladék elszállítása, fű-
nyírás, valamint az egész temető 
színvonalának fenntartása nem kis 
mértékben befolyásolja az ideláto-
gatók kedvező benyomását a teme-
tőről.
 Ez nyilván összefüggésben áll az-
zal a településtörténeti ténnyel, mi-
szerint a török dúlást követően né-
metajkú telepesek népesítették be 
újra a háborúk során pusztává vált 
egykori falut, és a svábok pedáns 
rendszeretete máig hatással bír a 
nemzetiségi és vallásfelekezeti kü-
lönbségek nélkül idetemetkezőkre. 
Kevéssé széles körben ismert a ger-

mán népszellem halottakhoz fűződő 
– feltétlen tiszteleten nyugvó – vi-
szonya, melynek misztériuma szin-
tén megérintheti a parcellák között 
fogékony lélekkel sétáló látogatót.
 A háborút követő kitelepítések-
nek és az azt követő évtizedek so-
rán bekövetkező lakosságnöveke-
dés nek betudhatóan megemlítendő 
a többségi népesség sírjainak ren-
dezettsége is. A kettő adja a teme-
tőről alkotott kedvező véleményt, 
azt, hogy az élők megadják a tisz-
teletet elődeiknek.
 Nem láthatunk itt olyan régi fa-
ragott kőkereszteket, mint a bu-
daörsi Ó-temetőben – lévén, hogy 
egy emberöltővel később jelentek 
itt meg az első sírhantok –, és ta-
lán kevesebb képzőművészeti alko-
tás, szoboregyüttes ékesíti a kertet, 
mint a leghíresebb budapesti teme-
tőkben. Nem minden fája és cserjé-
je érkezett arborétumból, de lomb-
jaik békés árnyékot vetnek…
 Kosztolányi Dezső írta 1910-ben, 
az Élet című lapban: „Szeretem a te-
metőket. Egyszerűen s közönségesen 
szeretem a színeit, az őszi sárgáját, 
a haragoszöld tónusait, a csöndjét, 
amely úgy veszi körül, mint egy 
néma zivatar…”
 Amikor 1994 kora őszén – idő-
sebb Fazekas József, fúvószenekari 
vezető temetésekor – először léptem 
át a vecsési temető tekintélyes kapu-
ját, ezek a színek mind megjelentek. 
Itt nyugszik kiváló tehetségű színész 
alkotótársam, Hrachovina Lajos. Itt 
búcsúztunk a nagyszerű pedagógus-
tól, Urbánné Krasnyánszki Gabriel-
lától – élénken él emlékezetemben 
a gyászszertartás minden lényeges 
momentuma, a régi ravatalozóház 
tetszetős formája. 
 A város temetőjének régi és a még 
köztünk lévők emlékeiben élő halot-
tai, illetve nyughelyeik megérdem-
lik az emlékezők figyelmét és meg-
becsülését.

 Külön említést érdemel az Album 
rendkívül igényes kivitele, tartal-
ma, a nyomdai és a kötészeti mun-
kája, s tökéletes volt a papír kivá-
lasztása. 
 A főszerkesztő – Sze-
gedi István –szerencsés 
kézzel helyezte el a ki-
egészítő képeket. Ezek 
együttesen emelték a 
kiadvány színvonalát, 
amely bármely hason-
ló témájú kiadvánnyal 
felveszi a versenyt.
 A kötet megálmodói 
és megalkotói helyesen 
gondolták, hogy egy átlagos hazai te-
lepüléshez képest sokkal több hely-
történeti tárgyú kiadvánnyal büsz-
kélkedhető Vecsés temetője is méltó 

„egy albumnyi figyelemre”.  
Patkós József

„A város temetőjének 
régi és a még köztünk 
lévők emlékeiben élő 
halottai, illetve nyug-
helyeik megérdemlik 
az emlékezők figyelmét 
és megbecsülését.”

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Benke Mária 
A Dunánál

Varjasi Béla 
Vágyak

Szénási Sándor István   
A tavasz mámora 

Sallay Gyula 
Felnőtté válva (Nőnapra)

Kelemen Bata Mária
Tavasz múzsája

A Duna-parton sétáltam szótlanul.
Elgondolkodva egy hajót csodáltam.
Kikötni készült szinte váratlanul,
megbabonázva néztem, csak álltam…

Láttam, amint kiköt a parton,
a Duna vize halkan hömpölygött,
sok ember állt fenn a taton
a víz fodrozódása engem elbűvölt…

A hajó teste a Dunára simult,
hangos csobbanással kikötött,
zaja a vízzel együtt elcsitult.
a part a Dunában gyönyörködött…

Ez a csodás kék víztükör,
mindig gyönyörűséggel tölt el,
melyben az égkékje tündököl,
selymes fénye lágyan átölel…

Mindenkiben él némi vágy
elérhető, elérhetetlen dolgok iránt.
Nem egyszerű, hogy megtaláld
utad oda, mit szíved kívánt.

Van, ki békére, nyugalomra vágyik,
amiket meglelni sem olyan egyszerű.
Gazdagságra, hatalomra törekszik a másik,
miknek megszerzése sosem volt könnyű.

Másik egy családban leli nyugalmát.
Aggódik a lelke, mert kevés a pénze.
Sok gőgös szüntelen félti a hatalmát,
miközben a gyengét nem is veszi észre.

Út, tévutak sora vágyainkhoz vezet.
Kár lenne magunkról túl sokat képzelni.
Nyújtsunk inkább naponta baráti kezet.
Öntömjénezésünk inkább csak érzelmi.

Jobb, ha reálisan látjuk a dolgokat.
Manapság nagyon kegyetlen az élet.
A mi világunktól ne várjunk túl sokat,
a túlélés napjainkra életcél lett.

Tavaszi napok mámorát élem,
az örök körforgás szédületét,
mikor a tél kényszerzubbonyából
szabadulva föllélegzik a lét.

Végtelen űrből távoli bolygó
életjelét sugározza felém:
pillantásod belső világomba
úgy érkezik, mint a hajnali fény.

Ébredő erdő  zendülő lelkem.
Újszülött élet illata árad
a Napra sóhajtó kertek ölén,
és a kötélen kelméje szárad.

Zsenge kis rügy, ha sarjad a fákon,
nem tudja még, mire nyitja szemét,
de szívében oly szép volt az álom,
bármi lesz is, kibontja levelét.

Ösztön és elme szüntelen harcol,
Földre születni készül a lét:
semmiből kimarkolt vágyainkkal
küzdünk a múlandó boldogságért.

Keresztbe lépdelt,
ringó csípejétől
megállt az élet.
Feszes testét 
magasan hordta,
szeme fényt dobott
a holnapokra.
Eltűnt a csitri
az aggódó kamasz,

csak a nő volt,
kihez az új
jövő tapadt.
Ahogy a tavasz
magába zárja
a nyarat és az őszt,
úgy volt a nőben
a csitri ismerős.

Tavasz kocsiját március húzza, 
kocsija bakján fönn ül a múzsa. 
Szertefürkész, a tájat kémleli,
Az alkotásban örömét leli. 

Múzsacsókját viszi az enyhe szél, 
lágyan suttogva, boldogan zenél. 
Szerelmet lehel a természetre, 
madarakat hívja a fészkükre. 

Barkát növeszt a fűzfa ágain, 
kék ibolyát az árokpartjain. 
Rétre sárga gólyahírt varázsol, 
minden kivirul enyhe csókjától. 

Következő fuvaros: április. 
Szeleburdi és kissé labilis. 
Keményen dolgozik itt a múzsa, 
mert kocsiját tekeregve húzza. 

Virágba szökkennek a faágak, 
bugris széllel barátokká válnak. 
Hol a Nap süt, hol az eső kopog. 
Kályhákban még gyakran a tűz lobog. 

Május tavasz utolsó hónapja.
Itt a múzsa legtöbb teret kapja. 
Édes csókját szerteszéjjel szórja,
szerelem vágyát nektárral oltja. 

Tavaszi mámorban úszik a táj, 
Rejlik benne leírhatatlan báj. 
Zöld leplet borít a kies tájra, 
Június érkezik a határra. 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Szigeti Márta festménye
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HITÉLET

A Nagyböjtről és a BÁTAI  
Szent Vér kegyhelyről (I.)

Gondolatok…

Nagyböjti oltár Vecsésen a Jézus Szíve templomban

HITÉLET

N egyven napos készületi idő húsvét-
ra.  Szent Iréneus püspök a II. század-
ban lejegyezte, hogy a húsvét előtti 

  Az utolsó vacsorára és az oltári szentség meg-
alapítására emlékeznek, ekkor indult el Jézus 
Krisztus szenvedésének útján, szeretetének jelé-
ül pedig megmosta 12 apostolának lábát. A mise 
témája is ezt követi, majd a plébános úr 12 hívő 
lábát megmossa az egykori cselekedet felelevení-
téseként, a tabernákulumból áthelyezi egy mel-
lékoltárba az oltári szentséget és az oltár terítőjét 
is felhajtja (oltárfosztás). Ekkor szólnak utoljára 
a harangok, mert ezt követően legközelebb csak 
nagyszombaton lesz mise.

  A hagyomány szerint Jézus a kereszttel megtett 
útját jelöli, ma egy 14 állomásból álló ájtatosság, 
amelyen a hívők Jézus Krisztus szenvedésein és 
keresztre feszítésének eseményein elmélkedhet-

böjt csak két napig tartott: nagypénteken és 
nagyszombaton. „Az isteni Vőlegényt (Krisz-
tust) kiszakították övéi közül s azok utána szo-
morkodtak.” A IV. sz.-ban már ajánlatos volt a 

„Quadragesima”, vagyis a negyven-
napos böjtölés, mely nagyböjt első 
vasárnapján kezdődött. (Mivel va-
sárnap a hívek nem böjtöltek, Nagy 
Szent Gergely pápa, hogy a 40 nap 
kijöjjön hozzácsatolta a nagyböjt 
első vasárnapja előtti 4 napot, te-
hát hamvazószerdával kezdődik a 
húsvét előtti böjti időszak.
 Őseink nagyon szigorú böjtöt 
tartottak: negyven napig nem fo-
gyasztottak húst, sőt a zsíros éte-
lektől is tartózkodtak. A nagyböj-
ti időben nem tartottak esküvőket, 
nem vettek részt zenés szórakozá-
sokon. Ezt a szigorúságot az Egy-
ház fokozatosan enyhítette. Jelen-
leg a nagyböjti péntekeken van hústilalom és 
két nap, hamvazószerdán és nagypénteken 
szigorú böjt. (Természetes, lehetetlent nem 
kíván az Egyház. Kisgyermekeknek, idősek-
nek, betegeknek, utazóknak, közösségi kony-
háról étkezőknek nem kell tartózkodni a hús-
tól. Helyette választhatnak más önmegtagadó 
vagy irgalmassági cselekedeteket. Aki komo-
lyan veszi a húsvéti felkészülést, aki át akarja 
élni Jézus Krisztus szenvedéseit, keresztútját 
és kereszthalálát, az felhasználja komolyan a 
nagyböjti szent időt. Több imádság, biblia-ol-
vasás, esetleg keresztút, másokon való segítés 
stb.). 

Krisztus feltámadott  
és győzelmet aratott a halál felett

Húsvét Vecsésen a  
keresztény hagyomány szerint

  Közeleg húsvét, a legnagyobb református ün-
nepünk, a reformáció 500. emlékévében sem árt 
megvizsgálni a hitünket. Azt szoktuk mondani, 
hogy  húsvét  a Krisztusban hívő emberek számá-
ra diadal, a győzelem napja, amikor Jézus mind-
nyájunk bűnéért eleget tett a golgotai kereszten és 
a feltámadása által legyőzte a halált. Tegyük fel 
önmagunknak a kérdést: ezeket csak mondjuk, 
vagy hittel valljuk is? Tapasztaljuk magunk kö-
rül, hányan nem hiszik még ma sem, csaknem 2 
ezer évvel az első győzelmes húsvét csodáját. Mi 
hová soroljuk magunkat?  Még a templomba járó 
emberek közül is hányan kételkednek, és a csa-
ládjainkban is hányan tagadják a feltámadás té-
nyét? Mennyien vannak, akik észre sem veszik, 
hogy életükkel tagadják a halál felett aratott győ-
zelem húsvéti örömét, mert búskomorak, keserű-
ek, ha idős hozzátartozójukat hazahívta a mi Te-
remtő Urunk. Sokszor tapasztaljuk a gyász idején, 
hogy valami nincs rendben embertársaink hité-
vel, de olykor a mienkkel sem. Félreértés ne es-
sék, nem kell tagadnunk a gyász miatti fájdalmat, 

mert a hívő embert is eléri, ha elveszíti a szeret-
teit. Krisztus által azonban „Teljes a diadal a ha-
lál fölött!  Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a 
te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ere-
je pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a dia-
dalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!  
(1Kor 15:54-57) Nem árt tehát  olykor magunk-
ba néznünk, hogyan is gyászolunk: hiszünk-e a 
feltámadásban, vagy Tamáshoz hasonlóan mi is 
ezeket a szavakat mondjuk: „Ha nem látom… és 
nem érintem meg ujjammal a szegek helyét… 
nem hiszem.” (János 20:25) Még nehezebb tisz-
tán látni abban, hogy Jézus feltámadása a mién-
ket is előrevetíti. Tegyük csak fel önmagunknak 
is a kérdést: valóban elhisszük-e, hogy odaát ta-
lálkozunk? Ha ebben kételkedünk, azzal azt fe-
jezzük ki, hogy szerintünk nem történt húsvét-
kor semmilyen diadal a halál fölött. Pedig történt: 
Jézus legyőzte a halált! Erről meggyőzni bárkit 
nehéz dolog. El kell azonban tudnunk monda-
ni, hogy maga Krisztus kész és képes erre a hit-
re eljuttatni az Őt követőket. Ha olyanok között 

élünk, akik hisznek a feltámadás erejében, hálát 
adhatunk Jézusnak, a győztes Úrnak! Ha nem, 
akkor kérjük Őt, egyedüli Közbenjárónkat Isten 
és emberek között, s Ő meg tud győzni a húsvéti 
üzenet valóságáról! Amikor Tamás meghallotta, 
hogy Jézus él, kételkedve mondta: „Nem hiszem 
el...” (János 20:25). Jézus sebhelyei Tamás számá-
ra meggyőző bizonyítékok voltak arra, hogy va-
lóban keresztre feszítették és valóban feltámadt. 
És ne feledjük, Tamásnak volt ereje így kiálta-
ni: „Én Uram, és én Istenem!” (János 20:28). Ez 
az első bibliai hely, ahol ez a kijelentés Jézus se-
bei láttán elhangzott. Ne ítéljük el tehát Tamást! 
Mindnyájan hordozunk sebeket, ki látható, s ki 
nem látható sebeket. A halál felett diadalmaskodó 
Krisztusnak is voltak sebei, amelyek bizonyítják 
az Ő irántunk való szeretetét. Ha mi is tamásko-
dunk, és nem vagyunk biztosak Krisztus értünk 
hozott áldozatában, kérjük bizalommal, mutas-
sa meg a sebeit azért, „…hogy higgyétek: Jézus 
a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek le-
gyen az ő nevében” (János 20:31). Orosz Károly 

nek. A templomban az üres oltárszekrény előtt 
némán leborul a plébános, ima és áldoztatás lesz, 
majd végigjárják a 14 stációt. 19:30-kor kivonul-
nak az Epresbe fáklyákkal, ahol a fákra erősített 
14 képnél mindig más hívő olvassa fel a kapcso-
lódó történetet, ily módon is erősítve a közös el-
mélkedést. Az állomások:

 1. Jézust halálra ítélik
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszttel
 4. Jézus anyjával találkozik a keresztúton
  5.  Cirenei Simon segít Jézusnak vinni  

a keresztet
 6.  Veronika megtörli kendőjével  

Jézus arcát
 7.  Jézus másodszor esik el a kereszttel
 8.  Jézus beszél a síró asszonyokhoz
 9.  Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10.  Jézust megfosztják ruhájától
 11.  Jézust keresztre szegezik
 12.  Jézus meghal a kereszten
 13.  Jézust leveszik a keresztről  

és anyja ölébe helyezik
 14.  Jézust eltemetik

  A parázsló szénről vett tűzzel a pap meggyújt-
ja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, 
hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és 
a Vég, ő az Alfa és az Ómega, övé az idő és övé 
az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, 
mindörökkön örökké. 
 Az igeliturgia végigvezet minket az üdvösség-
történet nagy állomásain, a keresztkútnál vizet 
szentel a pap, megkereszteli a felnőtteket, majd 
az egész hívő közösség is megújítja keresztsé-
gi fogadalmait: hitet tesz Isten mellett és ellene 
mond a sátán kísértésének.
 22:00 A szentmise után gyertyákkal a hívek 
körmenetet tartanak, hogy az egész világ számá-
ra elvigyék az örömhírt: Krisztus feltámadt!

Időpont: 2017. április 13. 18:00 
Cím: Szent Kereszt Templom  
(Vecsés, Jókai Mór u. 70.)

Nagycsütörtöki 
szentmise

Időpont: 2017. április 14. 18:00 és 19:30 
Helyszín: Szent Kereszt Templom (18:00)  
és Vecsés Epres (19:30)

Időpont: 2017. április 15. 20:00 
Helyszín: Jézus Szíve Templom  
(Vecsés, Petőfi tér 1.)
Tűzszentelés a templom előtt

Nagypénteki  
Keresztút

Nagyszombati 
szertartás
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Feszület a Bátai Kegytemplomban 

Ha ebben az időszakban belé-
pünk egy katolikus templom-
ba, fel tűnik azonnal, hogy az 
ol tárokon nincs virágdíszítés 
és lila terítők találhatók ott 
és az ambókon (felolvasó 
áll vá  nyokon). Nagyböjt van. 
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1    % a történelmi  
egyházaknak
Segítsük elő az egyházak hitéleti és kari-
tatív 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
 Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni 
a másik 1 %-ot, az felajánlhatja a Nemzeti 
Tehetségprogram támogatására az 1823-
as kódszámon. VT info

 A korábbi években többször is szó volt a nagy-
böjtről, a keresztútról, a három szent napról, ezért 
most új témát szeretnék elkezdeni, a BÁTAI Szent 
Vér kegyhelyről szólnék, de ez a téma is kapcso-

latban van a nagyböjttel. 
Báta – ez a Baranya me-
gyei kisközség, jelen-
leg kb. 1700–1800 la-
kosa van – a szenvedés 
misztériumára akarja 
irányítani figyelmünket. 
Ezt tette a középkorban 
nemzeti kegyhelyként, 
s ezt teszi ma is, ami-
kor meghív a kereszt 
szemlélésére, hogy Jé-
zus keresztje előtt tuda-
tosítsuk magunkban az 
Úr szenvedésének meg-
váltó erejét.  
 Báta Magyarország 

legősibb kegyhelyei közé tartozik. Nem Mária 
kegyhely, mint pl. a közelében lévő Máriagyűd, 
Andocs, Máriaverebély-Szentkút, Máriapócs stb., 
hanem Krisztus drágalátos Szent Vérének tisz-
teletére hívja a híveket a Klastrom-dombon lévő 
kegytemplom. 
 Udvardy György pécsi megyéspüspök úr mond-
ta Bátán: „Ennek a helynek, ennek a templom-
nak üzenete van: az Isten szerető Atya, aki sze-
retetből elküldte a fiát a mi megváltásunkért, s 
Ő vállalta értünk a szenvedést, magára vette bű-
neinket, szenvedéseinket és felvitte a keresztre!” 
Magyarországon ez az egyetlen Szent Vér kegy-
hely.  Nagy István Elek

„Őseink nagyon szi-
gorú böjtöt tartottak: 
negyven napig nem 
fogyasztottak húst, 
sőt a zsíros ételek-
től is tartózkodtak. A 
nagyböjti időben nem 
tartottak esküvőket, 
nem vettek részt ze-
nés szórakozásokon.”
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PÁLYÁZAT KERT

Ez az ÖN  
hirdetésének a helye!

Közvélemény-kutatási adatok  
szerint a település lakosságának 87%-a 
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét, 
szolgáltatását hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2. • Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu

A vecsési központban  

140-en dolgoznak majd.

25 évvel ezelőtt vettünk  

búcsút az alpolgármestertől.

Változatos finomságok  

várták az érdeklődőket.

A borászok 67  
bormintával neveztek.

MegeMlékezés 
szlAhó 
Józsefről

IV. Böllér- 
verseny

XIII. vecsésI 
Borverseny

4. old.

12. old.

8-9. old.

13. old.

ÁtAdtÁk A 
UPs logIsztIkAI 
közPontjÁt

6. old.

vecsésI  
Tájékoztató

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

XXVII. évfolyam 3. (316.) szám – 2017. március

MÁrcIUs 15.
tIsztelet  
A BÁtrAknAk! 3. old.

VECSÉSI  
Tájékoztató

ARGENTIN TANGÓ 
kezdők részére
Vecsés, Bálint Ágnes  
Kulturális Központ. 

Telefon: 06-30/474-1458

E zen csodálatos lengyel városban, mely 
egyúttal vajdasági székhely is, gyűltek 
össze a fenntartható urbán logisztikai 

tervezéssel foglalkozó európai uniós Sulpiter-
projekt partnerei: Bologna (olasz), Poznan (len-
gyel), Brescia (olasz), Stuttgart (német), Rijeka 
(horvát), Maribor (szlovén), Budapest XVIII. ke-
rület és Vecsés Város önkormányzata. 
 A felsorolt városokat kiegészítik a logisztikai 
szakterülettel foglalkozó szervezetek, azaz ezáltal 
a Sulpiter-projektben összesen 14 partner vett részt. 
 Az EU Interreg Central Europe program ke-
retében a 14 partner kiemelten magas  partner-
létszámnak minősül, melynek összetartása jelen-
tős energiát igényel a bolognai szállítmányozási 
és logisztikai intézet alapítványától, azaz a pro-
jektvezető partnerétől. 
 A poznani szakmai találkozón Vecsés Város 
Önkormányzatától három fő vett részt: Oláh Lász-
ló képviselő, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző és 
Práczki Péter EU projektmenedzser.  
Hirdetés

Mivel is foglalkozik a Sulpiter-projekt?    
A projekt a városi logisztikai jelenségek össze-
függésével foglalkozik, azaz hogyan tervezhető 
egy adott funkcionális várostérségben a fenntart-
ható logisztika. Az agglomerizációs növekedés 
hatékony kezelésében és a tervezett financiális 
lehetőségek függvényében, melyek a leghatéko-
nyabb válaszok?
 Ennek a tervezésnek kiemelt részét képezi a re-
gionális áruszállítás feltérképezése és az új CO2 
csökkentő és fenntartható transzportrendszerek 
megtervezése és kialakítása. 
 Mindez a Budapest délkeleti funkcionális vá-
rostérségben azokat a kérdéseket veti fel, hogy 
milyen logisztikai transzportrendszereket alakít-
sunk ki a koordinálatlan városnövekedés elkerü-
lése érdekében?
 A résztvevő két település – Vecsés város együtt 
a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzattal –  milyen közös logisztikai vá-

laszokat dolgozhat ki az ún. együtt tervezhető-
ség keretében?
 Kérdés továbbá az is, hogy milyen új terület-
használati változások léphetnek fel a tervezett 
átalakítások révén a két település együttes terü-
letén?
 Mindez különösen érvényes Budapest dél-ke-
leti területhasználatára, hiszen a ferihegyi gyors-
forgalmi műút tervezett felújítása, valamint a 
Liszt Ferenc repülőtér vasúti elérhetőségének 
biztosítása jelentős mértékben át fogja alakíta-
ni a jelenleg fennálló agglomerációs közlekedé-
si rendszert. 
 A felmerült átalakításoknál különösen figye-
lemmel kell lenni a településegyüttesben nem 
csupán a települési funkciók logisztikai betölté-
sére és elérhetőségükre, hanem a természeti és 
táji adottságok jelenlétére és védelmére. 
 Melyek továbbá a harmonikus városrégiós fej-
lődés lehetséges sarokkövei? Milyen szinteken le-
het együtt tervezni?   
 Vecsés város és Budapest XVIII. kerületi 
önkormányzatok együttműködése a Sulpiter-
projektben ismét ráirányítja a figyelmet a tele-
pülési együttműködés kiemelkedő fontosságára. 
 Ennek keretében elkészült korábban már a Bu-
dapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térsé-
gének integrált térségfejlesztési terve, azaz meg-
határozták a közös tervezési tématerületeket. 
 Budapest dél-keleti kapujának szüksége van 
egy olyan közös integrált hosszútávú stratégiára, 
mely már most felkészül a folyamatos áruszállí-
tás logisztikai változásaira. 
 A Sulpiter-projekt hatékony segítséget nyújt 
a közös stratégia kialakításához, hiszen logisz-
tikai szakértői háttér támogatásával és a legkor-
szerűbb nemzetközi példák alapján alakíthatják 
és dolgozhatják ki a résztvevő települések önkor-
mányzatai a fenntartható városi logisztikai ter-
vüket. VVFT

A Sulpiter-projekt bolognai állomását követő szakmai talál-
kozót a Warta-folyó partján fekvő egyik legrégebbi lengyel vá - 
rosban – Poznanban – rendezték meg.  Poznan az ötödik  leg né-
pesebb lengyel város (570 000 lakos) és olyan történelmi neve-
zetességei is vannak, mint a Szent Péter és Pál katedrális, mely 
közismerten a legismertebb és a legrégebbi lengyel templom. 

A Sulpiter-projekt
Poznanban folytatta útját

ÚJ

2220 Bajcsy-Zsil inszky u.  13.

A vasútállomással
szemben!

Telefon: +36 30 433 3541
email :  vecsesi.gazdabolt@gmail .com

www.facebook.com/Vecsesi Gazdabolt

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
NÖVÉNYVÉDŐ  TÁPOK
MŰTRÁGYÁK
MARHATRÁGYÁK
RÁGCSÁLÓÍRTÓK
VETŐMAGOK
VIRÁGHVIRÁGHAGYMÁK

FŰMAGOK
DUGHAGYMÁK
MADÁR ELESÉGEK
KERTI SZERSZÁMOK
VIRÁGFÖLDEK
VIRÁG CSEREPEK
MŰANMŰANYAG ÁRUK

ÁGYÁS SZEGÉLYEK
FAÁRUK
KERTI FÓLIÁK
ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK
DRÓTHÁLÓK
SZÚNYOGHÁLÓK
ÖNÖNTÖZŐ  ESZKÖZÖK

N ÖV É N Y V É D E L M I  S Z A K TA N Á C S A D Á S

GAZDABOLT
VECSÉSEN!

Hirdetés

  Gyorsan megérkezett a tavasz, 
egyre többet megyünk ki a szabad-
ba, ahova a kertünkön át vezet az út, 
így gyakrabban szembesülünk az-
zal is, hogy bizony itt az ideje egy 
kis kertápolásnak. Az aktuális te-
endőkről Faragóné Biró Éva, a Ve-
csési Gazdabolt szakértője adott egy 
rövid tájékoztatást.

Fű…
A hosszú, hideg téli idő után a hó 
alatt teljesen befülledhet a füvünk, 
az elhalt növényi részekből letapadt 
réteg keletkezik, ezért szükség van 
a gyepszellőztetővel végzett lazítás-
nak.. Utána lombseprűvel összehúz-
zuk ezt az elhalt barnássárga füvet. 
Érdemes a kerti öntözőrendszert is 
beüzemelni és nitrogénben gazdag 
műtrágyát kijuttatni a pázsitra. Ezt a 
műtrágyázási munkafolyamatot pár 
hét múlva megismételhetjük. Hama-
rosan gyors növekedésnek indul fü-
vünk, ne feledkezzünk meg majd a 
rendszeres fűnyírásról sem.  

Fa…
Előfordul, hogy némelyik megsínyli 
a telet: a hó alatt letörhetett néhány 
ág, lehetnek kisebb fagyások, fer-
tőzések. A töréseket vágjuk tisztá-
ra, a megmetszett felületeket kezel-
jük sebkezelő szerrel és vágjuk le 
az elszáradt részeket.
 A beteg részekkel együtt az egész-
séges részből is vágjunk le kb. 8–10 
cm-t. A sebfelületeket az ökológiai 
gazdálkodásban is használható seb-
kezelők valamelyikével zárjuk le, a 
levágott, beteg növényi részeket pe-

Itt a kertelés ideje
dig minél előbb égessük el. A törzsön, 
vázágakon lévő rákos és mézgás se-
beket éles késsel, kacorral az egész-
séges részig vágjuk ki, majd azokat 
is kenjük be sebkezelővel. Metszés-
kor munkaeszközeinket (metszőol-
ló, ágfűrész, kacor) legalább fánként 
fertőtlenítsük. 
 Metszéskor feltétlenül keressük 
meg és távolítsuk el a gyűrűspille 
és a gyapjaslepke tojáscsomóit is. 
Ezután jöhet a gyümölcsfák lemo-
sása. Ezzel az eljárással még a rügy-
fakadás előtt lehetőség nyílik a gyü-
mölcsfákon (a fák törzsén, vázágain, 
vesszőin, illetve kérgén és kéregre-
pedéseiben, a rügyek felületén vagy 
azok környékén) megtapadó és ott 
telelő kórokozók elpusztítására. A 
lemosó permetezőszerek mindegyi-
ke kontakt hatású, ezért a megfele-
lő eredmény eléréséhez a károsító-
kat tökéletesen be kell fedni, a sok 
lehullott fertőzött gyümölcs- és le-
vélmaradványra is jusson a perme-
tezőléből. 

Vetemény…
Március második felében ajánlott a 
paradicsomot, a paprikát és a zellert 
az ültetőedénybe tenni, ezek egy hó-
nappal később már a kertbe telepít-
hetők. Áprilisban a melegigényes tök 
és uborka magjai kerüljenek a sza-
porító ládába. A magoncokat nem 
kell tűzdelni, a kifejlett zöldséget 
pedig a májusi fagyos szentek után 
érdemes kiültetni, a tök kivételével, 
amit már április végén átültethetünk.
Ne sajnáljuk kertünktől a törődést, 
biztosan meghálálja. 
 Jó kertészkedést!

Hirdetés

VISSZATEKINTŐ
Kertbarátok most és régen 
A tavasz beköszöntével sokaknál 
előkerült, gereblye, ásó, metsző-
olló, mivel az éledező természet 
nem csak számtalan csodával, de 
valljuk be, rengeteg  munkával, és 
persze sok pici örömmel is  megle-
pi a kertjére féltve tekintő gazdát. 
Így van ez most is, és így volt ez ré-
gebben is. Vessünk, hát egy pillan-
tást arra a harminc, negyven évvel  
ezelőtt működő Vecsési Kertbará-
tok Körére, mely akkoriban jeles 
szakmai, egyben baráti társaság-
ként is szolgált. Sárvári József ker-
tészmérnök, egyetemi tanár kap-
csolatai révén olyan neves, általa 
meghívott  kiválóságok, mint Dr. 
Mády Rezső, a Kertészeti Egyetem 
gyümölcstermesztési tanszékve-
zető tanára, Dr. Glits Márton, a Ker-
tészeti  Egyetem adjunktusa, Terbe 
István, a Kertészeti Egyetem Taná-
ra tartottak időről időre előadáso-
kat, melyeket az akkoriban több 
mint harminc főt számláló tagság 
sehol máshol nem érhetett el. A 
sokszor késő estébe nyúló, renge-
teg tudást és elméleti ismeretet 

nyújtó összejöveteleket gyakor-
lati bemutatók meghirdetésével 
zárták.  A kőr tagjai közül mindig 
voltak olyanok, akik saját kiskert-
jüket felajánlva, hol a gyümölcs-
fák metszésének tudományát be-
mutató, – archív képünkön – hol 
pedig a „téli álomból” ébredező 
szőlővesszők szakszerű visszavá-
gását ismertető előadásoknak ad-
tak otthont. Savanyó István mér-
nök a kőr titkárának fáradhatatlan 
tevékenysége révén, évente virág-, 
zöldség- és gyümölcskiállításo kat 
szerveztek.  Fekete József 
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SPORT

  Dobrovitz József 4. helyen végzett a febru-
ár 25-26-án a svédországi Göteborgban meg-
rendezett fedeles fogathajtó-világkupadöntőn. 
Mellette a hatos döntőbe került az ausztrál Boyd 
Exell, a holland Koos de Ronde és honfitársa 
IJsbrand Chardon, Dobrovitz József, a svájci 
Jěrome Voutaz és a német Georg von Stein és 
a rendezést biztosító Svédország szabadkár-
tyával indított versenyzője, Fredrik Persson.  
 A hármas döntőbe jutás eldöntő selejtező-
jében az okozott meglepetést a kívülállónak, 
hogy a svájci Voutaz ragyogó hajtással bizto-
sította a helyét a három között. Azoknak azon-
ban, akik tudták, hogy a fogatot és a hajtót is 
Exell trenírozza, annak ez nem volt meglepő. 
Sajnos, a svájci kiváló hajtásának a kárát ép-
pen a vecsési Dobrovitz látta, mert így ő szo-
rult ki a döntőből.  A 2016–2017. évi Fedeles 
Világkupa végeredménye:

1. Boyd Exell – Ausztrália 
2. Jérome Voutaz – Svájc 
3. Koos de Ronde – Hollandia
4. Dobrovitz József – Magyarország
5. Ijsbrand Chardon – Hollandia
6. Fredrik Persson – Svédország
7. Georg von Stein – Németország

szajan

 A nyitányon a hűvös időben hidegzuhany érte 
a csapatot és a szurkolókat. Régi edzőnk – Ur-
bán Flóri – új gárdája megcsípett bennünket. Re-
méljük, egy józanító, őszi mederbe terelő vereség 
volt, ahogyan Gendur-edző remélte, az aláb-
bi nyilatkozata szerint. Az ezt követő két ered-
mény legalábbis ezt erősíti, mert a szomszédvár 
Maglódot szinte letaglózták a fiúk, majd egy na-
gyon értékes győzelem következett a mindenki-
re veszélyes Taksony otthonában. Ha kikaptunk 
volna, akkor most 3-4 csapatnak lehetne bajno-
ki esélye. Ezért különösen nagy a jelentősége a 
három pontnak, mert így egyszemélyesre csök-
kent az üldözők száma. Most már csak Gödöl-
lőben éghet a bizakodás tüze, de bennük erősen 
– reméljük, csak április 8-ig. 
 Persze szükség is lehet a mielőbbi jó formára, 
mert a szezon első felében, most jönnek a kemény 
meccsek. Jön Dabas II, majd két idegenben ví-
vandó csata. Előbb Pilisen, utána Biatorbágyon. 
Majd itthon Gödöllő ellen a lehetséges bajnoki 
címet eldöntő rangadó. Ha addig nem lesz bot-
lás, akkor a tavasz második felében elegendő 
lehet egy „biztonsági kűr” az akadályok leküz-
déséhez, az áhított bajnoki cím eléréséhez. De 
addig kőkemény harc és küzdelem kell!

Nagykőrösi Kinizsi FC–Vecsési FC 2-1 (2-1)
Gólszerző: Tóth A. (31')
Gendur László vezetőedző értékelése a mérkő-
zésről: „Sajnos nem sikerült az első tavaszi mér-
kőzésünk. Bealudtunk, álmosak és gyámoltala-
nok voltak a pályára küldött játékosok. Annyit 
hozzá kell tenni, hogy a három belső védőből 
egy sem állt rendelkezésre. Ketten sérülés mi-
att, egy pedig technikai okok miatt nem vehe-
tett részt a mérkőzésen. Ez egyáltalán nem fel-
mentés, ugyanis a lehetőségeink megvoltak. 
Legalább öt százszázalékos helyzetet kihagy-
tunk. Ugyanakkor a két gól, amit kaptunk ha-
talmas egyéni hibákból született. A továbbiakra 
nézve remélem nem lesz hatással az eredmény. 

Férfi NBIII. csapat
Febr. 11. Vecsés SE–Maglód 8-10.
Febr. 25. Tápiógyörgye ASK–Vecsés SE 9-9.

Pest megyei férfi csb. eredményei 
Febr. 12. Őrbottyán SE III–Vecsés SE II  11-7.
Vecsés SE II–Őrbottyán SE IV 17-1.  

Pest megyei utánpótlás 
csb. 9-12 éves csapat 
Febr. 9.  Vecsés SE–Budaörs SC. 0-10. 

13-16 éves csapat
Febr. 28. Vecsés SE–GEAC 0-10. 
Vecsés SE–Szuperinfo CVSE. 0-10. 

A világ 4. legjobb hajtója

Fogathajtás

Jó, hogy az első fordulóban kaptuk ezt a pofont. 
Szerencsénkre a szorosan mögöttünk lévő csa-
patok is betliztek. Aggodalomra semmi ok, fel-
gyógyulnak a sérültek és megyünk tovább a 
bajnoki cím felé!"

Vecsési FC–Maglódi TC 7-0 (3-0)
Gólszerzők: Farkas Tamás (28'), Borsi Már-
ton (41', 42'), Tóth Attila (47', 49'), Farkas 
Ádám (71', 74')

Taksony SE–Vecsési FC 0-1 
Gólszerző: Borsi Márton (48')

Együttesünk 44 ponttal vezeti a tabellát. Hat pon-
tos az előnyünk Gödöllő előtt. A további sorrend: 
Pilis (33), Taksony (30) és Tura (30).

Czibolya Zoltán elnök: 
– Nagy várakozással készültünk a nyitányra és 
természetesen az egész tavaszi idényre. A nagy-
kőrösi mérkőzéssel kapcsolatban teljesen egyet-
értek Gendur Laci értékelésével. Még szerencse, 
hogy az első meccsen történt a vereség, és józa-
nító, serkentő hatást váltott ki a fiúkból. A követ-
kező két mérkőzés legalábbis ezt bizonyítja. A 
hazai gólzáporos győzelem jót tett az önbizalom-
nak, és végre gólokat tudtunk szerezni. A takso-
nyi találkozó nagyon fontos volt, mert egy vere-
séggel tömörebbé válhatott volna az élmezőny. A 
fiúk átérezték a találkozó súlyát és okosan játsz-
va megérdemelten nyertek. Most úgy tűnik, hogy 
egyedül Gödöllővel kell számolni, mint talpon ma-
radt riválissal. Nincs okunk elbizakodottságra, egy 
kis lépéssel közelebb kerültünk céljainkhoz, de a 
most következő négy forduló lesz a döntő. Ha eze-
ket hozzuk, főként a Gödöllő elleni hazai mecs-
cset, akkor olyan közelségbe kerülhet a bajnoki 
cím, amit már csak mi ronthatunk el. De addig 
is, sőt az idény végéig, lépésről lépésre, mindig a 
legközelebbi akadályra kell készülni maximális 
figyelemmel és akarattal. forrás: vecsesfc.hu
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NBI. B Nyugati csoport NBII. Déli csoport

eredmények

Pest Megye I. osztály
Kézilabda – férfi Kézilabda – női

Asztalitenisz

Labdarúgás

Vecsés SE–NEKA 33-33 (17-18)
Gólszerző: Győrfi 7, Simányi 6, Fiar 5, Munká-
csi 5, Antal L. 3, Kiss dr. 3, Wieszt 2, Kökény 2, 

Vecsés SE–Veszprémi KKFT Felsőörs
25 – 35 (11-17)
Gólszerző: Kökény 6, Győrfi 4, Antal L. 4, Si-
mányi 3, Wieszt 3, Antal M. 2, Munkácsi 2, Kiss 
 Februárban a fenti két meccsen elhullajtott pon-
tokért keseregtünk, azzal az indokolással, hogy 
mennyire hiányozhat ez a későbbiekben. Aztán 
tetéztük is még a gondjainkat a székesfehérvá-
riak elleni teljesen váratlan vereséggel. Ebből a 
három meccsből akár a hat pont is meglehetett 
volna, de a négy sem tűnt valóságtól elrugasz-
kodottnak. Helyette egy pont…
 Az ezt követő három győzelem már visszaadta 
a bizalmat az élmezőny elérésére, de éppen ezért 
fájnak az említett pontvesztések. A PLER elle-
ni győzelem különösen értékes, sőt, ha a márci-
us 19-i VT lapzártakor rendezett, ETO Győr el-
len is sikerül nyerni, akkor megnőnek esélyeink 
valamelyik dobogós helyezésért.

Alba-MÁV-Előre–Vecsés SE 24-21 (8-14)
Gólszerzők: Simányi 6, Varga J. 6, Győrfi 3, 
Wieszt 2, Kiss dr. 2, Dávid 1, Antal L. 1
Junior: Alba-MÁV-Előre–Vecsés SE 29-23

Pénzügyőr SE–Vecsés SE 27-29 
Gólszerzők: Munkácsi 7, Simányi 5, Varga J. 4, 
Kökény 4, Fiar 3, Halász 3, Wieszt 2, Győrfi1
Junior: Pénzügyőr SE–Vecsés SE 28-21

Menetelés  
a bajnoki cím felé

Apróhirdetés
ELADÓ 
Vecsésen, a Felsőtelepen 2 lakásos összkomfortos csalá-
di ház 701 m2 telken 26 millió Ft-ért ELADÓ!  
Tel: 06-70/77-43-268 
MUNKALEHETŐSÉG! 
Szakmai gyakorlattal rendelkező fényezőt keresek Ve-
csésen. 06-20/662-87-23
KÖNYVELÉS
SZJA-bevallások készítését vállalom. 
Tel. 06-30/52-78-443
INGATLANVÉTEL 
100-140 m2 alapterületű ELADÓ házat keresünk Vecsé-
sen maximum 22 millió Ft-ig, vagy 700-1000 m2 méretű 
telket. 06-30/853-07-31 

Vecsés SE–Pécsi VSE 35-20 (19-12)
Gólszerzők: Simányi 7, Kökény 6, Győrfi 4, An-
tal L. 4, Kiss dr. 4, Halász 3, Fiar 2, Wieszt 2, 
Varga J. 2, Kanizaj 1
Junior: Vecsés SE–Pécsi VSE 26-41

PLER- Budapest–Vecsés SE 28-29 (13-16)
Gólszerzők: Antal L. 9, Simányi 6, Varga J. 5, 
Kökény 4, Wieszt 2, Halász 2, Győrfi 1

Parázs hangulatú mérkőzésen megérdemelt győ-
zelem, a PLER otthonában. Rengeteg technikai 
hibáinkat sikerült mindig jó időben csapatként 
kijavítani, és a második félidőben Varga Ádám 
teljesítménye a kapuban feljavult, így tarthattuk 
meg a szerény de kettő pontot érő előnyünket.

Tabella:
1. Dabas KC VSE 33 pont
2. ETO-SZESE Győr 27 pont
3. PLER-Budapest 24 pont
4. Vecsés SE ÉL-TEAM 23 pont

A gólszerzők listáján 5. Simányi Péter a 17 mecs-
csen dobott 89 találatával.
 A juniorok az utolsók, változatlanul egy pont 
tulajdonosai. Legjobb gólszerzője Farkas Sán-
dor, aki 15 mérkőzésen 81 gólt szerzett.

Inárcs- Örkény KC–Vecsés SE JUSEC 
34-26 (11-16)
Gólszerzők: Borkowska 11, Bocskai 5, Mátrai 5, 
Pomozi 3, Tóth 1, Pusztay 1
Junior: Inárcs-Örkény KC–Vecsés SE JUSEC 
33-42 

Vecsés SE JUSEC–Ceglédi Kék Cápák 
24-20 (11-12)
Gólszerzők: Borkowska 9, Bocskai 6, Mátrai 4, 
Haris 3, Balázs 1, Tóth 1
Junior: Vecsés SE JUSEC–Ceglédi Kék Cá-
pák 37-28

Szigetszentmiklósi NKSE–Vecsés SE JUSEC 
27-25 (15-11)
Junior: Szigetszentmiklósi NKSE–Vecsés SE 
JUSEC 29-34

Kamper Olívia vezetőedző: – Fájó vereséget szen-
vedtünk Szigetszentmiklóstól. Nagyon rosszul 
kezdtük a mérkőzést, a 45. percben kezdtünk el 
kézilabdázni, amikor már 7 góllal is vezetett el-
lenfelünk. Későn ébredtünk, ekkora előnyt nem 
lehet ledolgozni 15 perc alatt. Dolgozunk tovább, 
hiszek az elvégzett munkában. Győzelmet várok 
a következő hazai mérkőzésen.
 Felnőtt gárdánk 9 ponttal és egy meccsel ke-
vesebbet játszva 10. a tabellán, ahol az élmezőny-
ben Gyömrő (22), Inárcs-Örkény (20) és Tököl 
(20) a sorrend. Legjobb gólszerző Pomozi, aki 
11 mérkőzésen 64 gólt szerzett, amivel a cso-
port 15. helyezettje. Figyelemreméltó az új szer-
zemény Borkowska bemutatkozása, hiszen két 
derbin 20(!) találata volt. 
 Juniorok a harmadikok, az éremért küzde-
nek. Gólszerzők között a csoportban a 4. és az 5. 
helyen vecsési fiatalt találunk. Tímár Flóra 92, 
Pasqualetti Tímea 89 góllal az élmezőny tagja.

 Átadták március 11-én azt az új, többfunkciós 
rekortán borítású sportpályát, amelyet a Magyar 
Labdarúgó Szövetség és az önkormányzat együtt-
működésével építettek a lakótelepi játszótér terüle-
tén. Az ünnepélyes átadáson részt vett Szlahó Csaba 
polgármester, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség 
társadalmi elnöke, Tábori Ferenc alpolgármester, 
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke, Seres Attila, a VSC 
elnöke, képviselők és a kivitelezők képviselői. A 42 
millió forint beruházással épített sportpálya avatá-
sán Szlahó Csaba polgármester elmondta, hogy a 
beruházás végleges kialakítása után ezen a terüle-
ten – a város lakóinak jogos igénye alapján, bővít-
ve a sportolási lehetőséget – a játszótérrel együtt 
egy igazi komplett sportpark alakult ki. A pályát a 
város összes lakója használhatja. A pálya haszná-
latának felügyeletére, az üzemeltető önkormány-
zat Magó Lászlót bízta meg. A nemzeti színű sza-
lag átvágása után sportprogrammal avatták fel a 
pályát. Először a vecsési Bozsik-program kis fo-
cistái léptek pályára Csámpai Gyula edző vezeté-
sével, majd a kosarasok bemutatója következett. A 
Grassalkovich Német Nemzetiségi Általános Isko-
la tánccsoportja gimnasztikai gyakorlatokkal szó-
rakoztatta a közönséget. A csoportot Zehetmayer 
Adrien tanította be. A női kézilabda utánpótlása 
biztos alapokra épül Vecsésen, ezt láthattuk az ál-

talános iskolás lányok bemutatómérkőzésén is. A 
meccset Antal Zoltán szakosztályvezető dirigálta. 
A programot egy tanár-diák labdarúgó-mérkőzés 
zárta, ahol Szlahó Csaba polgármester volt a bíró. 
Az izgalmas csatában 3:3-as döntetlen született.
 Vecsés újabb létesítménye egész évben várja 
a sportolni vágyó érdeklődőket. November 1-től 
március  31-ig 9 és 16 óra, április 1-től október 31-
ig pedig 8 és 19 óra között lesz nyitva. A sportte-
rület használata díjtalan. Csoportos és szervezett 
használat esetén időpont egyeztetés végett az üze-
meltető képviselőjét kell keresni. A telefonszáma 
06-30/580-44-08. P.Gy.

Hirdetés

Felavatták Vecsés  
első rekortán pályáját

 Mozgalmasan telt a Vecsés SE RG-s lány-
káinak a hétvége március 4-én, ugyanis részt 
vettek a tavaszi szezon első versenyén, Siófo-
kon a Széchenyi Kupán. 
 11 versenyző kislánnyal indultak, picikkel 
és nagyokkal egyaránt! Az eredmények pedig 
az alábbiak szerint alakultak: Matula Natália 
arany, Dávid Ramóna arany, Z. Kovács Kitty 
arany, Matula Liliána arany, Bartha Bíborka 

Ritmikus gimnasztika
arany, Orbán Regina arany, Weitz Nikolett bronz, 
Molnár Csenge arany, Seidova Narmin arany, 
Seidova Fidan arany, Bartha Boglárka arany.  
A serdülő duó kategóriában nevezett Molnár 
Csenge-Orbán Regina páros szintén arany-
éremmel térhetett haza! És végül, de nem utol-
só sorban gyermek 2. trióban Z.Kovács Kitty, 
Matula Lili és Matula Nati szintén aranyérmet 
nyertek!

Szoros mérkőzésen győztünk  
a PLER-Budapest ellen 

Szlahó Csaba és Czibolya Zoltán  
vágta át a szalagot

fo
tó
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A NETFONE az egyetlen,  
országosan elérhető,  
magyar tulajdonú  
mobilszolgáltató.

Halló, itt vagyunk!

Tarifacsomagok minden igényre:
    Vállalkozásoknak
    Családoknak
    Magán- 
    személyeknek

Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Magas  a mobiltarifája? 

További információkért, 
egyedi árajánlatért hívjon!

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

ügyintézés, sorban 
állás nélkül, akár 
otthonában is!

Autómosóba, 
járműtakarító 

munkakörbe keresünk 
azonnali belépéssel 
munkavállalókat!

Feladat:
Személyautók, teherautók  

külső és belső tisztítása

Amit kínálunk:
• Bejelentett alkalmazotti jogviszony
•  Nettó 150 000–180 000 Ft-os alapbér  

+ további juttatások

Jelentkezés: 
+36-30/897-3375, info@a2jarmumoso.hu

 A 2017-es év második hónapja is aktívan telt 
az ökölvívók számára. Nézzük sorrendben a 
programokat

Golden GirlBoxingTournament, Svédország, 
Boras 2017. február 2-6.
3 versenyzővel vettünk részt a világ egyik leg-
nagyobb női versenyén, ahol több mint 250 
ökölvívó lépett ringbe. A rangos viadalon Szűcs 
Szabina(felnőtt) bronzérmet szerzett, két junior 
versenyzőnk,Tarnóczy Tamara és Kiss Bettina 
pedig az 5. helyen végzett.

Pofonparty, Dunaújváros, 2017. február 4.
Lőczi Roland TKO-val nyerte a mérkőzést a má-
sodik menetben, Német Gergő pontozással győ-
zött, Malya Krisztián pedig meccs nélkül, mert 
ellenfele nem állt ki. Schmigulecz Kevin 3 mene-
tes bemutatómérkőzést vívott. Ugyanezen a ver-
senyen 7 új versenyzőnk tette le sikeresen a tech-
nikai minimum vizsgát, ami a ringbelépés alapja.

 2017. január 14-én rendezték meg a 61. Orszá-
gos Postagalamb-kiállítást a SYMA Sport és- 
Rendezvényközpontban. A kiállításra a 2016-os 
versenyeredmények alapján hívták meg a ver-
senyzőket.  Több mint  35.000 galamb eredmé-
nyét vették figyelembe. Ebből a döntőbe 8 kate-
góriában 100-100 galamb jutott be. A vecsésiek 
szép eredményeket értek el.

Ökölvivás

Hirdetés

Eredményes  
hónapot zártak 
a vecsési  
bokszolók

Profi Bokszgála, Kistarcsa, 2017. február 11.
A Feja Boksz Promotions által szervezett pro-
fi ökölvívó gálán a főmérkőzések előtt három 
fiatal tanítványunk is ringbe léphetett a szép 
számú közönség előtt. Szécsényi Marcell (10 
éves), Gáspár József (13 éves) és Csikós Adri-
án (16 éves) egyformán harcos mérkőzést vív-
tak, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott. 
A gálán profi magyar bajnoki övet szerzett Szil-
vai László, junior K-1 magyar bajnok lett Dóka 
Liza, Méhész Dániel pedig a WBC youthsilver 
övét védte meg.

Énekes István Ifjúsági Emlékverseny, Buda-
pest 2017. február 15-18.
Az ifjúsági (17-18 éves) versenyen 3 ökölvívónk 
lépett ringbe. Mátyás Krisztián és Gábrisch Krisz-
tián bronzérmet szerzett, míg a még kezdő Csi-
kós Adrián nem jutott túl a selejtezőkön.

Anglia–Magyarország találkozó, Anglia, Bol-
ton 2017. február 17-19.
Két ökölvívónk lépett ringbe Boltonban. Malya 
Krisztián és Pap András is nagy közönségcsa-
tát vívott, habár a győzelem most elmaradt. Pap 
András nem mással, mint a profi világbajnok 
RickyHatton fiával küzdött meg a találkozón.

U22 Eb-válogató, Budapest, 2017. február 22-24.
Az U22-es korosztálynak kiírt versenyen a még 
ifi Mátyás Krisztián is elindult, de sajnos az első 
napon vereséget szenvedett. Hőlaki Emese junior 
57 kg-ban mérkőzött a nyíregyházi Vastag Sárá-
val, és nagy csatában győzött, így egy lépéssel 
közelebb került a májusi junior Eb-hez.
 Hajrá Vecsés!

Szűcs Szabina Svédországban Pap András és Malya Krisztián Boltonban

Országos kiállí-
táson szerepelt 
a postagalamb 
sportszakosztály

Nemzeti Bajnokság Hosszútáv Ász
Pintér Ferenc 1.hely
Maraton 2. zóna Országos Bajnokság
Simon Mihály 3.hely
Sport kategória „B” Középtáv 
Hackl József 34.hely
Sport kategória „E” Maratontáv 
Simon Mihály 19.hely
Sport kategória „E” Maratontáv 
Simon Mihály 23.hely 
Sport kategória „E” Maratontáv 
Simon Mihály 26.hely
Sport kategória „D” Általános
Simon Mihály 42.hely
Év galambja(fiatal) „G”   
Kenedi József 58.hely
Év galmbja(öreg) „H”   
Kauremszky Ferenc 48.hely

Eredmények

Vecsés 4 soft és 4 steel  
csapattal nevezett be  
a 2017-es versenyévadra

Darts

 Az első összecsapást február 2-án a kezdő 
játékosokat felvonultató VSE Mix nevű csa-
patunk játszotta a rutinos Wekerle csapatá-
val és egy értékes idegenbeli döntetlent sike-
rült kiharcolunk.
 Február 14-n az UKDC csapata látta vendé-
gül a VSE 45 gárdánkat. A szoros eredményt 
sejtető kezdés után, fölényes 9:2 arányban si-
került abszolválnunk a fordulót.
 Ugyancsak a VSE 45-s csapatunk február 
23-n idehaza fogadta a Bajnok DC rutinos játé-
kosait. A fordulatos összecsapáson, 9:6 arány-
ban nyertünk, ezzel megszereztük a második 
győzelmünket.

Egyéni eredmények:
Soft országos bajnokság, nők  
Puskás Erzsébet 4. hely

Soft országos bajnokság, férfiak
I.-osztály Juhász Béla 12. hely
  Góczi Attila 13. hely
II.-osztály Juhász István 9. hely
  Huszti Sándor 27. hely

Massza Sándor, VSE Darts Szakosztály

VSE 45 csapatunk
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Rendőrjárőr: 06-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható).
Vecsési körzeti megbízott: 06-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, 
családi veszekedések).
 Önkormányzati ingyenes zöld szám: 06-80/981-121 (bűncselek-
mény, szabálysértés, csendháborítás, randalírozás stb.).

KÖZVETLEN TELEFON- 
SZÁMOK A RENDŐRSÉGHEZ

Központi ügyelet

A patikák ügyeleti rendje

TUDNIVALÓK

INFORMÁCIÓK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

  A szakorvosi rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap H–P: 18 órá-
tól másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reg-
gel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 06-29/551-473.

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel: 555-211, 555-206; e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 8-12-ig (előzetes egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel: 555-211, e-mail: jegyzo@vecses.hu

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

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

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel: 06-30/843-7687; e-mail: varszegi.csaba@vecses.hu

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel: 06-30/668-5552; 

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

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

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: tothj@vecses.hu

Oláh László 
Tel: 06-30/579-5478; e-mail: olahL@vecses.hu

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

Minden képviselővel előzetes egyeztetés szükséges!

Kisállattetem (kutya,  
macska) begyűjtése, eb  
befogása közterületről.
Herczig József 
06-20/964-3025; 
06-70/364-9503

ÖNKORMÁNYZATI  
ZÖLD SZÁM: 06-80/981-121
Bűncselekmény észlelése, sza-
bálysértés vagy önkormányza-
ti hatósági ügyekben (csendhábo-
rítás, közösségi együttélés elleni 
vétség, randalírozó fiatalok, stb.) 
hívja az éjjel-nappal INGYENE-
SEN hívható zöld számunkat! 

Közbiztonsági  
és Környezetvédelmi Osztály

Vecsési  
gyepmester

Szent Ferenc (Market Central 557-820) március 20-ával, 
Halmy (Halmy tér 20/A.  350-270) március 27-ével,
Hanga (Károly u. 20.   350-353) április 3-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2.  356-326) április 10-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. 350-120) április 17-ével kezdődő héten 
ügyeletes.
 Hétvégi ügyeleti rend: szombaton 8 és 20 óra között, valamint vasár-
nap 9 és 18 óra között a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A fennmaradó 
időben, tehát szombat 20 órától vasárnap reggel 9 óráig, valamint vasár-
nap este 18 órától hétfő reggel 8 óráig az adott héten soros gyógyszer-
tár tart ügyeletet.

Web: www.vtpe.hu
E-mail: info@vtpe.hu

Fontos

Vecsés Települési  
Polgárőr Egyesület
Telefon: 
06-30/758-5430

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos  
televízióműsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. 
hálózatán a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.  
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javas-
lataikat az alábbi elérhetőségeken várják.  
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914,  
e-mail: williams@williams.hu.

REKLÁM

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, e-mail: polgar.gyula@vecsesitajekoztato.hu, +36-30/955-7581
Felelős szerkesztő: Szalontai János, e-mail: szalontai.janos@vecsesitajekoztato.hu, +36-20/466-5950
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976; 
e-mail: 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! Kéziratokat és fotókat nem őrizzük 
meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoz-
tatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelőssége
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A ztán közbeszólt a politika és ez farsangi 
szokás is feledésbe merült. Pedig a több-
napos farsangi bálozás után, teljesen ter-

mészetes volt Vecsésen is, hogy hamvazószerdán 
a legények házról házra jártak, hogy a lányokat 
elkérjék az esti bálra. A lányos házaknál friss ré-
tessel vendégelték meg őket. Így alakult ki Ve-
csésen is a rétesevés szokása, így vált a rétes far-
sangi süteménnyé. Napjainkban a zenés házalás 
már elmarad, de a strudlessn a legfőbb attrakció 
még él. Tizenöt évvel ezelőtt farsangvasárnap az 
óvodások és iskolások műsorával idézték meg a 
múltat a Dorfschule aulájában, majd zenés-táncos 
esttel búcsúztatták a farsangot. Az óvodások és 
az iskolások szerepeltetése pedig azóta is erősíti 
a hagyományok ápolását ebben a korosztályban. 
 Jó ötlet volt tavaly a Garssalkovich iskola au-
lájából a tornaterembe átvinni ezt a programot, 
mert az egyre nagyobb érdeklődés miatt lassan 
ez a hely is kicsi lesz. A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat egy hagyományt a kor követelmé-
nyeihez igazított. Ennek pedig az a következ-

ménye, hogy most is nagy érdeklődést váltott ki 
a február 26-án, vasárnap 16 órától megrende-
zett rétesevés. A program elején Tófalvi Móni-
ka, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a vendégeket, aki jó házigazdaként 
a műsort is levezette. A közönség soraiban ott 
volt Szlahó Csaba polgármester, aki elsősorban 
a Petőfi iskola táncosaival fellépő lányai mi-
att izgult. A műsorban először a VHZ Ifjúsági 
Zenekara lépett fel. A fiatalok azt a programot 
mutatták be, amivel áprilisban Pécsváradon a 
Landesrat által rendezendő Német Nemzetiségi 
Ifjúsági Zenekarok országos versenyen fognak 
szerepelni. Ezt a lehetőséget tavaly áprilisában 
Budakalászon szerezték, ahol a regionális válo-
gatót megnyerték. A Lentshi polkát és Körshtal 
indulót karmesterként Szabó Imre dirigálta. Sok 
szülő és nagyszülő várta a Falusi Nemzetisé-
gi Óvoda Maci csoportjának a műsorát. A cso-
portban több a fiú, mint a leány, ezért Katicás 
és Napocskás kislányokat is szerepeltettek a fel-
készítő pedagógusok. (Schiszlerné Bakk Kata-
lin, Horváthné Papp Éva, segítőik Kékesiné Fitz 
Zsuzsanna és Frühwirth Józsefné Terike néni.) 
A műsorukat német nyelven adták elő, amiben 
felelevenítettek egy régi farsangi vecsési nép-
szokást. Ezután a Mosolyország Óvoda tánccso-
portja következett. A nagycsoportosokból álló 
ovisok öt tánccal készültek.  A műsort betaní-
totta: Czuczor-Tóth Vivien, Romhányiné Lieber 
Mónika és Vasadi Annamária. A felkészülésben 
segítettek: Kukolyné Kovács Zsuzsanna, Pes-
tiné Ujvári Terézia és Zsolnai Györgyné. Ezt 
követően egy újabb iskola, a Petőfi Sándor Ró-
mai Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
táncosai léptek a közönség elé. A Die kleinen 
Schwalben tánccsoport tagjai első osztályos ko-
ruktól tanulják a német nemzetiségi táncokat. 
Heti egy alkalommal testnevelésóra keretében 

zajlanak a próbák. Ez volt a máso-
dik fellépésük. A táncokat betaní-
totta Békefiné Fenyvesi Gabriella. 
A műsort a Grassalkovich iskola 
Flinke Beine tánccsoportja zárta. 
A táncosok először a farsang teme-
tését mutatták be, majd Wenczl Jó-
zsef, Manninger Miklós és Füzesi 
Józsefné koreográfiái alapján beta-
nított táncokkal léptek fel. A tánc-
csoportot betanította Füzesi József-
né és Gombosné Simon Amanda. A 

Rétesevés
Strudlessn
Egy hagyomány, a kor követelményeihez igazítva

A hagyományról csak annyit, hogy a Német 
Nem zetiségi Önkormányzat 2003-ban eleve-
nítette fel ezt a vecsési népszokást, ami az 
1950-es évekig nagyon ismert volt a településen.

rendezvény kísérő programjaként Jámbor Má-
tyásné, Teca néni által összeállított fényképki-
állítást nézhették meg az érdeklődők, amelyen 
régi vecsési esküvői fotókat mutatott be.
 A program egyik legnagyobb látványossága a 
hagyományos sváb rétes készítése volt. Petz Már-
ton dagasztott, az Abonyi család pedig nyújtotta 
a rétest. Bárki kipróbálhatta. Ez egy újabb nagy-
szerű alkalom volt arra, hogy a fiatal generáci-
ók megismerjék elődeik szokásait. Egyébként a 
Petz, az Abonyi, valamint a Kaposi család már 
egy nappal korábban elkezdte az előkészülete-
ket. Több mint 600 rétest sütöttek vasárnapig. A 
cukrászdák is besegítettek, így Vecsésen a ham-
vazószerda előtti vasárnap rengeteg rétes került 
a rendezvény helyszínére. Volt minden ízesíté-
sű, a káposztás-kolbászos fogyott el a leggyor-
sabban, de nagyon népszerű volt a kétféle túrós, 
a mákos és az almás is. A műsor és a bemutató 
után a Brunner Zenekar játszott.  Polgár

Falusi Nemzetiségi Óvoda Maci-csoportja

Petőfi iskola táncosai

A Flinke Bein tánccsoport farsangtemetése

 A műsor után a Brunner zenekar játszott

Abonyiék  
nyújtották a rétest

A rétest 
fedővel vágták


