
A Labdarózsa Népdalkör  
április 23-án kórus- 
találkozóval ünnepelt.
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Május 6-án az Irgalmas Jézus 
Plébánia fogadta a csoportokat. 
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PROGRAMOK

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör  
szeretettel várja Vecsés város  
mindazon polgárait, akiknek

 „Fáj a trianoni  
békediktátum"

A megemlékezés  
2017. június 4-én 16 órakor  
kezdődik a Megmaradás Parkban

Megnyitja az Orbán Balázs Erdélyi Kör  
elnöke v. Hompoth Zoltán

Magyar és Székely Himnuszok eléneklése
Református óvoda műsora

Verset mond Hrachovina András
Bálint Ágnes Óvoda műsora

Beszédet mond Pápai Szabó György  
református lelkész.
Szózat eléneklése

Koszorúzás

Meghívó
a Vecsési Tájház hatodik születésnapja alkalmából 
rendezendő zenés összejövetelre
2017. május 28-án, 
vasárnap 15.30-tól, 
a Tájház udvarán 
(Vecsés, Jókai M. u. 6.).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Frühwirthné Halász Melinda: 06-30/649-4539
Tófalvi Mónika: 06-30/649-4540

Táncbemutatót tartanak a vecsési Falusi Nemzetiségi Óvo-
da és a Mosolyország Óvoda óvodásai, a Grassalkovich is-
kola tánccsoportja, valamint az Edelweiβ tánccsoport.
Zenél a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület. 
A büfében helyben sült lángos is kapható lesz! 
A Vecsési Borbarátok borkóstolóval várják a vendégeket.

A rendezvény ideje alatt 
(ingyenes) sétakocsikázá-
si lehetőség a környező ut-
cákban, Frühwirth Tamás 
és családja jóvoltából.
Kézműves-foglalkozás.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:
Kulturverein-Vecsés

Vecsési Tájházért Alapítvány
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés

A rendezvény 
ideje alatt 
a Tájház is  
megtekinthető.

Kié ez az ország?
Megemlékezés a nemzeti  

összetartozás napjáról 
Udvari Kamaraszínház előadása  

a Bálint Ágnes Kulturális Központban
2017. június 7. 19.00 óra 

Szereplők: Jónás Gabriella, Szemerédi Bernadett, 
Dóczy Péter, Kálló Béla, Molnár Zoltán, Varga Tamás

Rendező: Andrási Attila
Belépőjegy a BÁKK jegypénztárában vagy  

online a www.kulturba.hu oldalon vásárolható.
Jegyár: 2000 Ft.  

VECSÉS 
Városi Ünnep
Szent István tér
2017. június 14. 17.00
Vecsés Város Önkormányzata  
ünnepséget rendez  
VECSÉS ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK  
231. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
A hagyományoknak megfelelően ezen az 
ünnepségen adják át a város kitüntetéseit is.

MEGHÍVÓ

JÚNIUS 9. PÉNTEK
19:00  Megnyitó
  –  Szlahó Csaba  (Vecsés polgármesterének megnyitóbeszéde)
  –  Tófalvi Mónika (Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat  

elnökének köszöntőbeszéde)
19:30 Vecsési lfjúsági Zenekar koncertje
20:00 Dáridó Lagzi Lajcsival
21:00 Somorer Jungs szolgáltatja a nyitóest fergeteges hangulatát
 
JÚNIUS 10. SZOMBAT
17:00 Soroksári Vidám Favágó Fiúk tánccsoport
17:30  Csányi Nikolett és Csányi Barbara trombita és klarinét duó 

(Grassalkovich Antal Általanos lskola diákjai)
18:00  Heimattöne Kapelle harmónikashowja 
18:30  Sörivóverseny 

Dirndl ruhabemutató
19:00  A Grassalkovich A. Ált. lsk. 3.d osztályának tánccsoportja 

Rosmarein Tánccsoport

20:00  Sváb bál 
zenél: – Johann's Kapelle 
 – Werischwarer Burschen

JÚNIUS 11. VASÁRNAP
16:00  Wetschescher Nachtigallen (német nemzetiségi kórus)  

Singende Herzen (Grassalkovich Antal Általános lskola énekkara)  
Lumpen Klumpen (tánccsoport)

18:00  Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
Tombola

20:00  Brunner Zenekar zenél zaróakkordként hajnalig

2017. jún. 9-10-11.
nemzetiségi ételek, sörkert, tombola

Programok

A fesztivál ideje alatt megtekinthetik Frühwirth Mihály helytörté-
neti kiállítását, valamint megkóstolhatják Monger János bajor  
és sváb ételkülönlegességeit is. 
További édes élményekről pedig a Petz és Abonyi család gondosko-
dik. Látványstandjukon bemutatják a krumplis flekni és a rétes  
készítését.

TÁMOGATÓK: Vecsés Város Önkormányzata, Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat, Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft., Szűcs Lajos – országgyűlési képviselő, Gyöngy Virágbolt, Hungária Reptéri Parkoló, Williams TV,  
Teleki Kálmán, Gaál Flórián (Pearl Stúdió), Jakab Gábor (Decorange Kft.) Kontur Press Design Kft.

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:  Szlahó Csaba  – polgármester, Szűcs Lajos – országgyűlési képviselő

MŰSORVEZETŐK:
Fazekasné Gombár Mónika, Magó László

JEGYRENDELÉS ÉS ASZTALFOGLALÁS:
Zehetmayer Adrienn: 06-30/321-4083; Matasdi János: 06-30/950-4484

Lagzi Lajcsi

Somorer Jungs
Soroksári Vidám Favágó Fiúk

 Johann's Kapelle

Werischwarer Burschen

Vecsési Hagyományőrző 
 Zeneegyesület

JEGYZET

A Szentlélek ünnepén 
MEGTESTESÜL A NEMZETI ÉRZÉS

T itokzatos a történet, hiszen a király meghalt, minden 
adott a megszálláshoz, de a török kimegy az ország-
ból, és a rendek megkoronázzák Szapolyai Jánost, aki 

1510-től Erdély vajdája, és ő lesz I. János néven a magyar király. 
 A korszak szövevényeiből csak főszereplőnk útjára figye-
lünk. I. János és felesége, Jagelló Izabella Budán élt, és 1540. 
július 7-én megszületett gyermekük, János Zsigmond. Az apa 
alig örülhetett gyermekének, talán nem is látta, mert Erdély-
ben két hét múlva meghalt. A gyermeket mindjárt születése 
után királlyá választották, de nem koronázták meg, bár min-
den koronázási jelvény náluk volt, így ragadt rá II. Jánosra „a 
választott, de nem koronázott király” titulusa. Ő az utolsó ma-
gyar származású királyunk. Alig telt el a gyászév, amikor a tö-
rök 1541. augusztus 29-én – csellel és napra 15 évvel Mohács 
után! – elfoglalta Budát, amit lényegesen korábban is megte-
hetett volna. Majd megengedte, hogy a magyar állam kincs-
tárát, okleveleit, az uralkodói jelvényeket, a királyi udvart az 
özvegy királyné és fia társzekereken szabadon elvihesse Er-
délybe, továbbá adó ellenébe önállóságot ígért. 
 Mintha csak egy Szapolyai-Szulejmán megállapodás lett 
volna előtte... 
 1559-ben Izabella meghalt és a fiatalemberre szállt az ural-
kodás terhe. Édesapja tanácsadói segítettek az uralkodásban, 
amellyel hol a Habsburg, hol a török érdekét sértette. 1566-
ban Zimonyban találkozott Szulejmánnal, ahol a szultán meg-
erősítette a török védnökséget Erdély felett és szövetségleve-
lében (athnamé-ben) Erdélynek szabad fejedelemválasztási 
jogot adott, akinek személyét a töröknek jóvá kell hagyni. És 
békén hagyta az Erdélyt alkotó három nemzetiség – magyar, 
székely, szász – 1437-ben írásban rögzített privilégiumait. En-
nek fejében meghatározták, hogy évente hány akcsét kell a 
Portának fizetni,
 Tény, hogy Erdélyben nem volt török megszállás, had-
erőmozgás 1686-ig. Erdély ilyen korlátok között mindenben 
önállóan dönthetett. Erdély gazdagsága a mesés Kelettel ve-
tekedett, minden megtalálható földjeiben, hegyeiben. Az 
érintkezés és a törvényhozás nyelve magyar, és itt találkoz-
hatunk elsők között magyar nyelvű törvényekkel. Nem vé-
letlen, hogy itt maradt meg legjobban a nemzettudat is. Ha-
lála előtt 1571 márciusától a speyeri egyezménnyel Erdély 
önálló fejedelemség lett – ő lett első fejedelme is: négy napig 
– ami megalapozta Erdély aranykorát, amelyet később Bátho-
ry István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Apafi Mihály 
uralkodása fémjelez. 
 II. János (János Zsigmond) nagyon művelt ember volt. Nyolc 
nyelven beszélt és olvasott. Hihetetlen türelme és igazság-
szeretete volt. Uralkodása idején már elterjedt Luther és Kál-
vin egyházújító tana. Ő, aki katolikus nevelést kapott gyer-
mekként, mégis előbb Ágostai-lutheránus, majd kálvinista 
lett. 1567 tavaszán úgy döntött, hogy a katolikus székelye-
ket megregulázza és áttéríti őket református hitre. Seregével 
elindult Csíkba. Pünkösdpénteken a csíki és a gyergyói fér-
fiak, Gyergyóalfalu papja, István vezetésével megindultak, 
hogy megütközzenek a fejedelem seregével. Az asszonyok, 
a gyerekek és a vének a csíksomlyói templomban imádkoz-
tak egész éjjel, virrasztottak és várták a híreket. Szombat 

Mondanivalónk megértéséhez Mohácsig 
kell visszalépnünk a történelemben. 

dél lett, amikor megjöttek a diadalittas férfiak: – Győztünk, 
maradhatunk a hitünkben! 
 A székely mitológia szerint Hargitán, a Tolvajos-hágónál 
volt a csata, de ennek más nyoma nincs. Joggal feltételezhető, 
hogy a művelt és türelmes fejedelem meghajolt a hegyvidé-
ki székelyek érvelése előtt és ennek tudható be, hogy pár hó-
napra rá, 1568. január 6–13. között a tordai országgyűlésen 
elfogadták és a világon először mondták ki az emberek sza-
bad vallásgyakorlásának jogát. Nyugaton ekkor még az ink-
vizíció írtja a másként gondolkodókat. Ezután alakult meg az 
unitárius vallás Dávid Ferenc hit-
újító munkásságával. Maga János 
Zsigmond is felvette az új vallást. 
Az utolsó magyar származású ki-
rály tisztázatlan körülmények kö-
zött, 31 évesen, 1571-ben meghalt.
 A Csíkban a helyiek a győztes 
csatát (legyőzték János Zsigmond 
seregét) – 1567 pünkösdszombatján 
– szentmisével hálálták meg a Te-
remtőnek, és azóta 450 éve minden 
év pünkösdszombatján Csíksom-
lyón, a Mária kegytemplom előtti 
területen szentmisével emlékeznek 
meg a győzelemről. Ez a Csíksom-
lyói Búcsú története! 1993-tól már 
a hegyen építettek oltárt, és azóta ott van a szertartás, ami 
már messze túlmutat a vallási jellegén. Ez szakrális hely, a 
nemzeti együvé tartozás megvallásának helyszíne lett, ahová 
mindenkinek, aki magyarnak vallja magát, életében legalább 
egyszer el kell mennie. Aki egyszer ott járt, az jól tudja, mit 
jelent ez. Egy torokszorító katarzist, életre szóló élményt, a 
nemzethez tartozás boldogságát.
 Idén, ez a nap egybeesik június 4-ével, a nemzet megcson-
kításának gyásznapjával, a rá való emlékezés szükségességé-
vel és a nemzeti összetartozás érzésével. 
 Szép nap lesz ez: a Szentlélek kiáradásának ünnepén a nem-
zeti érzés megtestesülése, nem csak a nyeregben, hanem min-
den magyar ember lelkében. 
 Aki megfosztja magát ettől az érzéstől, az szegény, nagyon 
szegény marad! Szalontai János

„Ez szakrális hely, a nemzeti együ-
vé tartozás megvallásának hely-
színe lett, ahová mindenkinek, aki 
magyarnak vallja magát, életé-
ben legalább egyszer el kell men-
nie. Aki egyszer ott járt, az jól tud-
ja, mit jelent ez. Egy torokszorító 
katarzist, életre szóló élményt, a 
nemzethez tartozás boldogságát.”
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VÁROS HÍREI

 Forgalmirend- 
változás Vecsésen

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ve-
csésen a Régi Ecseri úton a Spotter domb 
(szabadtéri reptéri kilátó) felé vezető út 
mellett a sorompó előtt baloldalon meg-
állni és várakozni tilos táblát helyeztek ki. 
Ennek az az oka, hogy a mezővédő sorom-
póval védett mezőgazdasági földterületek-
re a földművelők hatalmas munkagépeik-
kel csak nehezen tudtak behajtani, mert 
az út mindkét oldalán sok gépjármű par-
kolt, leszűkítve ezzel az utat. Az esetleges 
balesetek vagy káresemények megelőzé-
se érdekében a Régi Ecseri út jobb oldala 
szolgál ezentúl parkolási lehetőségként.
 Tisztelettel kérjük önöket, hogy tartsák 
be a megváltozott forgalmi rendet. Segí-
tő együttműködésüket előre is köszönjük!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

  A magyar hősök emlékünnepét május utolsó 
vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra 
és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták 
Magyarországért.
 Az elesett magyar hősök emlékezetét először az 
első világháború idején, 1917-ben iktatták törvény-
be, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeménye-
zésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét 
Megörökítő Országos Bizottság, melynek feladata 
a települések emlékmű-állítási programjának le-
bonyolítása volt. A Hősök emlékünnepét az 1924. 
évi XIV. törvénycikk rögzítette, amely kimondta, 
hogy „minden esztendő május hónapjának utol-
só vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a 
hősi halottak emlékének szenteli”. Az egyik leg-
ismertebb alkotás az összes elesett első világhábo-
rús katonára emlékeztető hősök emlékköve, me-
lyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén, 
a Millenniumi emlékmű előtt. A törvény ellené-
re az ünnepet 1945-től a kommunista időszakban 
nem tartották meg.
 A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni 
az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben el-
fogadott LXIII. törvény a korábbi ünnepkörét hi-
vatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a vérü-
ket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért”.
 Vecsés polgárai gyorsan cselekedtek és 1922. 
október 8-án avatták fel Brancseiz János szob-

Május 28-án 
a hősökre 
emlékezünk  

rászművész alkotását jelenlegi helyén, a Hősök 
Ligetében. Azért ott, mert akkor ott volt a falu 
központja. Ott volt a községháza (a mai rendőr-
ség melletti területen) és ott volt a templom (a 
mai COOP ÁBC helyén), valamint számos köz-
épület, bolt. A Hősök Emlékművén 163 vecsési 
hős neve található. A mészkő talapzatot Massza 
Sándor kőfaragó készítette.
 Rendszerváltozás után a Róder Imre Cserkész-
csapat tartotta először meg ezt a szép ünnepet a fa-
lusi plébános közreműködésével. Később a VHZ 
Fúvószenekar, majd az Orbán Balázs Erdélyi Kör 
állt a kezdeményezés mellé.
 A támogató szervezetek köre tovább bővült, idén 
május 28-án, vasárnap 14.30 órára várják a Hő-
sök Ligetében lévő első világháborús emlékműhöz 
azokat, akik családjukban érintettek, vagy azokat, 
akik főhajtással akarnak tisztelegni hőseink em-
léke előtt. szalontai

A felújított első világháborús emlékmű

Lemarták a Zöldfa utcát

Járdaépítés a Zrinyi utcában
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Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a pályáza-
tokról tájékoztatta a képviselőket. Beszámolójá-
ban elmondta, hogy áprilisban véget ér a Norvég 
Alap által támogatott pályázat, melyben Budapest 
XVIII. kerületi Önkormányzat vezető partnersége 
mellett Vecsés Város Önkormányzata, a Budapest 
Airport Zrt., a Budapest Főváros XVIII. kerületi 
Kormányhivatala, a Zsigmond Király Egyetem, a 
Felnőttképzők Szövetsége, valamint a norvégiai 
Lillehammeri Egyetem működött együtt. A ta-
valy kezdődött projektben Vecsés Város Önkor-
mányzat elnökletével működött a Munkaerőpiaci 
Bizottság, továbbá megszervezett a város egy há-
rom alkalomból álló stresszkezelő, erőszakmentes 
kommunikációs tréninget is. A záró konferenci-
át Budapesten a Continental Hotel Zarában ren-
dezték, ahol a felek aláírtak egy projekt lezárását 
követő együttműködési megállapodást, vállalták, 
hogy a képzéseken szerzett oktatási tapasztalato-
kat tovább alkalmazzák, valamint a projekt támo-
gatásával kialakított Képzéskoordinációs Közpon-
tot – TCO/TUD XVIII. Központ (Üllői út 317.) 
tovább működtetik. 
 Az épületenergetikai pályázattal kapcsolatban 
elmondta, hogy az Andrássy Általános Iskolában 
2017. április 11-én átadták a munkaterületet, a ki-
vitelező REOGROUP Kft.-nek. A cég a tornate-
remnél azonnal megkezdte a külső hőszigetelést, 
valamit a padlásfödémek hőszigetelését.  
 A beruházásokkal kapcsolatban megemlítette, 
hogy megkezdték  a  Budai Nagy Antal utcában 
a három nagyméretű fekvőrendőr kiépítését, a 

ÖNKORMÁNYZAT

Április 26-án a Róder Imre Városi Könyvtár termében megtartott testületi ülésen a képviselők összes-
en 30 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között véleményezték az Andrássy Gyula Általános Iskola 
és a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola intézményvezetésére 
kiírt pályázatokat. Jóváhagyták a sportkoncepció felülvizsgálatát, javaslatot tettek névtelen 
utak és közterületek elnevezésére, valamint a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája 
Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatására. Támogatták a Gyáli-patak mentén kialakítandó 
futópálya-pályázat benyújtását. Elfogadták a Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi beszámolóját.

FUTÓPÁLYA ÉPÜLHET  
a Gyáli-patak mentén Testületi ülésről 

jelentjük

régi Ecseri úton a temető bejáratánál pedig két 
kis méretű fekvőrendőr építését, és hozzálát-
tak egy-egy kisméretű fekvőrendőr visszaépí-
téséhez a Sándor utcában ill. a Fő út szervizút-
ján az óvoda előtt. Folytatódnak az útépítések, 
most a Szabadkai utca aszfaltozását kezdték el 
a Széchenyi utca és a Wass Albert utca között. 
Az önkormányzat tervei között szerepelt a Szé-
chenyi utcában a Görgey utcánál egy gyalogos-
átkelő kialakítása, amit szintén elkezdtek. Ápri-
lis végén átadták a Halmi téri iskola bővítésére 
vonatkozó kivitelezés munkaterületét.

Véleményezték két iskola  
intézményvezetői pályázatát
A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola élé-
re ketten adták be a pályázatukat. A jelenlegi 
igazgató, Szilágyi István és az iskola pedagógu-
sa, Veszprémi Klára. A testület Veszprémi Klá-
ra pályázatát támogatta. A Grassalkovich Antal 
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Is-
kola élére egy jelentkező volt. A jelenlegi igazga-
tó, Gyurákiné Sárdi Krisztina pályázatát támo-
gatták, amit javasoltak elfogadni a fenntartónak. 

Pályázatot nyújtanak be a Gyáli-patak 
mentén futópálya kialakítására
A tervek szerint a gumiburkolatú futópálya a 
Budai Nagy Antal út végén lévő „kőhíd”-tól 
indulna és önkormányzati területen, a Gyáli-
patak vonalát követve, 1,5 méter széles sáv-
ban, 800 méter hosszan haladna a Pöltenberg 
utcáig. A pálya két végén pihenőket alakítaná-
nak ki.  A helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter és az államháztartásért felelős minisz-
ter közös pályázatára beadandó vecsési projekt 
becsült költsége bruttó 31 millió Ft, melyből 
15,5 millió Ft-ot az önkormányzat biztosítana.
  
Utólagos támogatást kért a  
Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar

 Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 
Az alapítvány a támogatást a IV. Vecsési „Ke-
rek a káposzta, csipkés a levele” népdalkörök 
találkozója rendezvény költségeihez kérte. A 

rendezvényen 120-an vettek részt. A támo-
gatásból emléktárgyakat, emléklapokat, és a 
résztvevők vendéglátását fedezték. A támo-
gatást az Oktatási Bizottság keretének terhé-
re biztosítják.

Elfogadták a Környezetvédelmi  
Bizottság 2016-os beszámolóját
Várszegi Csaba elnök beszámolójából kiderült, 
hogy tavaly év elején fogadta el a bizottság „Ve-
csés Város Integrált Településfejlesztési Straté-
giáját” a 2015-2020 „időszakra.  Folytatták az 
őszi faültetési akciót, amire tavaly is  sokan je-
lentkeztek. Tavalyihoz képest kb. 100 darab fá-
val többet ültettek ki. Ezek mellett a bizottság 
is támogatta a „Jedlik Ányos Terv” alapján ki-
írt elektromos töltőállomás című pályázaton 
történő indulást.

 A közérdekű bejelentések között Dr. Szarvas 
Tibor a Szakorvosi Rendelőintézet igazgató fő-
orvosa tájékoztatta a képviselőket az új Egész-
ségügyi Központ megépítésének ütemezéséről. 
A Dózsa György úti jelenlegi háziorvosi rendelő-
helyén megépítendő központban egy mentőállo-
más, négy felnőtt-, egy gyerek-háziorvosi rende-
lő, védőnői szolgálat, egészségügyi irattár, raktár 
és kiegészítő rendelő kapna helyet új épületben. A 
kivitelezést a tervek szerint júniusban kezdenék.
 Polgár Gyula

A polgármester a beszámolóját tartja

Dr. Szarvas Tibor az új Egészségügyi  
Központ látványtervét mutatja

Útfelújítás
A Zöldfa utca fontos gyűjtőutca, amelyen a város-
központból leggyorsabban elérhető Kertekalja vas-
útállomás. Állami támogatást nyertünk pályáza-
ton még az ősszel, és továbbá saját forrásból újul 
meg a teljes útfelület. Az újbóli aszfaltozása előtt 
az építők lemarták a régi, kátyúkkal tarkított réte-
get, mely után a kétoldali szegély kiépítése követ-
kezik. Az útépítéssel egy időben a DPMV elvégzi 
a szükséges vízvezeték-bekötéseket is.

Járdaépítés
Megkezdődött az új járda kiépítése a Zrínyi ut-
cában. A Toldy Ferenc–Áchim András utcától a 
Kertekalja vasútállomás felé eső szakasz páratlan 
számú oldala készül el önkormányzati forrásból. 
Képünkön a járdakövek lerakása előtt az alapo-
zási munkálatokat végzik.

Épületszigetelés
Az épületenergetikai pályázat keretén belül a pol-
gármesteri hivatal és az Andrássy iskola korsze-
rűsítése folyik. Az iskolában a gépészeti felújítás, 
a fűtésrendszer és a kazán cseréje november ele-

Épülünk-szépülünk

jéig önkormányzati forrásból megtörtént. Hason-
ló felújítást végeznek a polgármesteri hivatalban 
is, szintén önkormányzati költségből.
 Jó ütemben halad a közel 90 éves alma materen 
a nyílászárók cseréje és a külső szigetelési mun-
ka – ez már pályázati forrásból. Hasonló módon 
fog megszépülni a Városháza épülete.

Faültetés a lakótelepen
Az önkormányzat megbízásából húsz, szépen fej-
lett facsemetét ültettek el a lakótelep üzletsora 
előtti parkoló járdaszakasza mellett. A már most 
mutatós fiatal fák közelébe további dísznövénye-
ket telepítettek a környéken lakók és az arra járók 
örömére. Fekete József

Készül az Andrássy 
iskola szigetelése 

Faültetés a lakótelep üzletsora előtt
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KULTÚRA 

A magyar népzene ünneplésének immár ha-
gyománnyá vált jeles alkalma volt város-
unkban a IV. Vecsési „Kerek a káposzta, 

csipkés a levele...” címmel meghirdetett népdalkö-
rök találkozója. A Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ban április 23-án a vecsési Labdarózsa Népdalkör 
mellett a Hévízgyörki Asszonykórus és a párkányi 

Kórustalálkozóval  
ÜNNEPELTÜNK

„Mondd meg, nekem mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A bennünk 
továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, 
amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak 
a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem 
férkőzhetünk...” (Kodály Zoltán)

2017. április 29-én rendezték 
meg Pécsváradon a Landesrat 
Ifjúsági Fúvószenekarok 
Országos Fesztiválját! 

Szivárvány Énekkar ven-
dégeskedett. Az előadás 
megnyitójaként Pavella 
Krisztina művészeti ve-
zető – egyben az est há-
zigazdája – köszöntötte a 
megjelenteket, majd röviden 
bemutatta a Vass Lajos Nagydí-
jas, valamint az Arany Páva Nagydí-
jas Labdarózsa Népdalkört. A 2000-ben 
alakult kórus hitvallása sokat elárul működéséről: 

„Őrizni az értékeket, a hagyományt, megmutatni és 
megszerettetni a fiatalabb generációval”. Rengeteg 
versenyen, fellépésen vettek részt, külön kiemel-
ve, hogy hazánkat képviselve kijutottak Prágába 
is egy népzenei fesztiválra. Idei programsoroza-
tuk kiemelkedő állomásaként Toscanába vihetik 
a magyar népdalokat. 
 A találkozó címadó dalával indítva bakonyi 
lakodalmas, valamin tormánsági népdalok csen-
dültek fel szépen zengő citeraszó mellett. Tábo-

ri Ferenc alpolgármester köszöntő-
je után Zelei Bence, a kórus 14 éves 
citerása lépett a reflektorok fényébe, 
Benczéné Dr. Mező Judit gyűjtésé-
ből származó hortobágyi népdalok 
előadásával. A Kispesti Zeneiskola 
növendéke méltán vívta ki hallga-
tósága elismerését, mint korábban 
annyiszor. A műsor ezen szakaszá-
ban a szervezők meglepetéseként 
Kárpáti Szilvia mesemondó-bábos-

drámapedagógus lépett 
a színpadra. „Mesélek 
felnőtteknek és gyerme-
keknek, bábokat, dísz-
leteket készítek, dara-
bokat írok, bábozom, 
alkotok, teszem, amit 
éppen kell, hogy mo-
solyt varázsoljak az ar-

cokra” – tudtuk meg Kárpáti Szilvia előzetes be-
mutatkozása alkalmával. S, hogy a mosoly ezen 
az estén könnyeket csalogató nevetésbe fordult, 
az annak volt köszönhető, hogy e falak között ed-
dig ritkán hallott székely pajzán népmesék bizony 

megtették hatásukat.
 A program folytatásaként az 

1969-ben alakult Hévízgyörki Asz-
szonykórus saját népviseletét be-

mutatva lépett a színpadra. Az 
eltelt 48 év számos díjat ho-
zott a kórusnak. Kilenc al-
kalommal szereztek Arany 
Páva-minősítést, négyszer 
Arany Páva Nagydíjat, öt al-
kalommal kaptak Vass Lajos 

Nagydíjat. A kórus jelentősé-
gét mutatja, hogy a Magyar Tu-

dományos Akadémia Zenetudo-
mányi Intézetének archívumában 

fellelhető régi hévízgyörki népdalgyűj-
tések anyagai szinte teljes egészében az asz-

szonykórus repertoárjában szerepelnek. Külön ér-
dekesség, hogy valamennyien „adatközlő énekesek”, 
akik a népdalokat szüleiktől, nagyszüleiktől tanul-
ták. Szülőfalujuk mellett Galga-mente népdalait is 
autentikusan ápolják, így ez alkalommal két Gal-
ga-menti népdalcsokorral kedveskedtek. 
 Megható volt, ahogy Pavella Krisztina művé-
szeti vezető, most kisfiával, Simon Danival lépett 
a színpadra, aki bár nem tagja a népdalkörnek, de 
minden rendezvényen ott van, és dalokkal vagy 
versekkel örvendezteti meg hallgatóságát.
 A párkányi Szivárvány Énekkar ezután követ-
kezett. Felvidéki magyar testvéreink 1995-ben 35 
taggal indultak, javarészt a régi iskolai énekkar 
résztvevőivel. 2010-ben Mihályi Magdolna vette 
át a kórus vezetését, s a heti két próba mellett je-
lenleg 28 taggal működnek. „Napjaink rohanó éle-
tében a zenei élmények hallatlanul fontosak, sok-
szor hitet és erőt adnak, mert semmi sem hatol 
be olyan mélyen a lélekbe, mint a zene” – vallják 
egyöntetűen. Giraud–Bárdos: Tábortűznél; Ádám 
Jenő: Somogyi nóták; Weörös Sándor–Karai Jó-
zsef: Ugrótánc szerepeltek többek között a most 
bemutatott dalaik között.
 A kórusok, ha találkoznak – mint ezen a való-
ban szép ünnepen tették –, nem maradhat el a kö-
zös éneklés. Így volt ez most is.
 „Kerek a káposzta, csipkés a levele./Kettő a 
szeretőm, mit csináljak véle?/Ha a szőkét ölelem, 
barna haragszik,/Így hát az én búbánatos szívem 
soha meg nem nyugszik". Fekete József
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Pavella Krisztina fiával, Simon Danival

Vecsési Labdarózsa Népdalkör

Kárpáti Szilvia mesemondó

Hévízgyörki Asszonykórus

Párkányi Szivárvány Énekkar

Tábori Ferenc  
alpolgármester 

 köszöntötte a 
megjelenteket

A rendezvényre azok az ifjúsági zeneka-
rok kaptak meghívást, amelyek a regi-
onális minősítőkön a legmagasabb ki-

emelt aranyfokozatot érték el. A rendszer azonos 
a felnőttzenekarokéval, az országos fesztivál tét-
je a legjobbnak járó Fesztiváldíj, mely az erkölcsi 
elismerés mellett 100 000 forint pénzdíjjal, vala-
mint az elkövetkezendő három év valamelyiké-
ben az LDU-gálán való fellépési lehetőséggel jár. 
Az LDU-gálát, azaz a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatának Gálaműsorát min-
den év januárjában rendezik meg, váltó rendszer-
ben a Budapest Kongresszusi Központban illetve 
a Pécs Kodály Központban! Mivel a Landesrat 
minősítő rendszere hároméves ciklusonként is-
métlődik, így az elkövetkezendő három évben az 
első három helyezett képviseli az LDU-gálákon 
a magyarországi német ifjúsági zenekarokat! 
 A kis ismertetőt követően örömmel osztom meg 
önökkel, hogy a pécsváradi Landesrat Ifjúsági Fú-
vószenekarainak Országos Fesztiválján a Vecsési 
Ifjúsági Fúvószenekar a résztvevő öt zenekarból 
harmadik helyezést ért el! A dobogós harmadik 
helyezett díja 30 000 forint pénzdíj és az erkölcsi 
elismerés mellett, a 2020-as LDU-gálán való fel-
lépés lehetősége! A pénzdíjat ezúton is tisztelettel 
megköszönjük a felajánló Baranyai Német Önkor-
mányzatok Szövetségét képviselő Szugfil József 
elnök úrnak! A Fesztiváldíjat a Jugendblaskapelle 
Boschok-Mohatsch-Schomberg nyerte, második 
helyezett a Jugendblaskapelle aus Willand lett. A 
résztvevő zenekarok közül érdekesség, hogy az 
ötből négy Baranya Megyei és egyetlen északi 
régióhoz tartozó zenekar a mi csapatunk volt. 
 Hosszú évek kitartó munkájának van már gyü-
mölcse! Az eredmény a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület Musikverein Wetschesch évek óta 
következetesen felépített szakmai, közösségépítő 
és partnereivel, a Vecsési Zeneiskolával együtt-
működő közös munka sikere. Név szerint sze-
retném megköszönni az eredményes felkészítést 
elsőként Szabó Imre tanár úrnak, karnagy úr-
nak, Horváth Péter, Láng Zsolt, Hegedűs Petra, 
Rainer-Micsinyei László, Vígh Krisztina, Binda 
Balázs a gyermekeket felkészítő zenepedagógu-
soknak, valamint a műfaj a megfelelő előadás-
mód, a településünk zenei értékeit, hangszereléseit, 

a közös próbákat biz-
tosító Musikverein 
Wetschesch zenésze-
inek. A fesztiválon 
a zenekarok a kiírás 
szerint 15 perces ma-
gyarországi német mű-
sorral készültek. A mi 
műsorunk a követke-
ző volt – Herzel Polka-
Schön Walzer-Lentschi 
Polka-Körstál Marsch. 
A szakmai programot 
követően a gálaműsor 
következett. Ez alka-
lommal már a tét nél-
küli örömzenéé volt a 
főszerep. Kovács Béla 
Klarinét Polkáját Antal 
Péter és Prokop Gábor szólójával kísérte a zene-
kar, a szólistákat felkészítette Horváth Péter ta-
nár úr, majd Hackl A. Körstál Marsch dallamaival 
zártuk a gálaprogramot. Ebben a sikeres szerep-
lésben rengeteg munka van, mind a felkészítők 
részéről, mind a tanítványok részéről. Úgy gon-
dolom, megérdemlik, hogy név szerint felsoroljuk 
a részt vevő ifjú zenészeket: Tóth Gréti, Tordai 
Dorka, Gőz Nóri, Pesti Bence, Hadamcsik Eme-
se, Csányi Barbara, Reményi Réka, Prokop Gá-
bor, Vass Zsanett, Fazekas Bogi, Vígh Júlia, An-
tal Péter, Bálint Szilárd, Tordai Dani, Liebe Viktor, 
Sipos Péter, Sipos Levente, Bíró András, Horváth 
Botond, Kőrözsi Balázs, Molnár Gergely, Csányi 
Nikolett, Maya Botond, Kovács Márk, Kanizsár Ri-
chárd, Brunner Bence, Abonyi Bence, Bakró Ba-
lázs, Serfel Dávid, Leéb Zsombor, Brünner Már-
ton, Bayer Attila, Brunner József, Serfel Gábor, 
Rainer Micsinyei László, Hegedűs Petra, Szabó 
Imre, Fazekas József.
 A szakmai program mellett a Musikverein 
Wetschesch jóvoltából szántunk időt közös piz-
zázásra, hazafelé Kakasdon Faluház és Kápol-
na nézőre, valamint közös fagyizásra az Anna 
Cukrászdában. A Vecsési Hagyományőrző Ze-

DOBOGÓS HELYEZÉS  
a VII. Landesrat Ifjúsági Fúvós- 
zenekarok Országos Fesztiválján
VII. Landesfest der Jugend 
Blaskapellen – Petschwar 

neegyesület, Musikverein Wetschesch egyedül-
álló, példaértékű szakmai munkájának eredmé-
nyeképpen, az ifjúsági zenekar harmadik, míg a 
felnőttzenekar első helyen van az országos rang-
sorban. Még egy érdekesség, egyedül az ország-
ban csak Vecsés tudott ifjúsági és felnőttzenekarral 
is indulni a megmérettetéseken. Engedjenek meg 
egy gondolatot Manz József köszöntőjéből. „A fú-
vószene a magyarországi németség második anya-
nyelve, minden benne van, ami ránk jellemző! …” 
 Bízom benne, hogy ezen értékeink megőrzé-
sére tett eredményes erőfeszítéseinket, mind az 
NNÖK, mind az ÉMNÖSZ magáénak is tekinti 
és lehetőségei függvényében támogatja. Hisszük, 
hogy csak azon értékek maradnak fenn az utókor 
számára, melyet értékként tanítunk meg az ifjúság 
számára. Ezen tevékenységünket ismerte el mind 
a zsűri, mind a Landesrat vezetői Pécsváradon.
 Ezúton szeretném megköszönni az NNÖK tá-
mogatását az utazáshoz, valamint minden részt-
vevő gyermek, tanár, zenész, családtag segítségét. 
Szívből gratulálva minden résztvevőnek, továb-
bi sikeres szerepléseket, és mindehhez szorgal-
mas eredményes felkészülést kívánok.

Fazekas József, VHZ MVW-elnök

Így örültek fiataljaink

NEMZETISÉG 
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2017. augusztus 16-i legkorábbi kezdés-
sel felső tagozatos matematikatanárt ke-
res a Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium (2220 Vecsés, 
Petőfi tér 1.).
 Érdeklődni pecsi.marcell@gmail.com-ra 
írt e-mailen vagy az intézmény igazgató-
jánál, Sztyehlikné Hegyi Krisztinánál lehet 
telefonon: +36-30/668-6981. 

TANÁRI ÁLLÁS!

  A Vecsési Járási Hivatal megtartotta 4. jelző-
rendszeri megbeszélését Ecseren, melynek té-
mája a cselekvőképességet érintő gondnokság 
alá helyezés és az idősek, betegek ellátása volt. 
 Egyre több segítségre szoruló egészségében 
károsodott ember van. A segítségnyújtás fon-
tos számukra, ugyanakkor nem elhanyagolandó, 
hogy aki segítséget nyújt, a munkájában esetle-
gesen nem tud teljes mértékben helytállni. En-
nek kapcsán van lehetőség az ápolt személy után 
ápolási díjat igényelni. 
 Az ápolt személy részére fontos, hogy napköz-
beni ellátása, foglalkoztatása is megvalósulhas-
son, amelyre a nappali foglalkoztatók nyújtanak 
lehetőséget. 
 Az egészségkárosodásban olyan mértékben 
szenvedőknek – akik számára fontos a gyors, 
szakszerű ellátás krízishelyzet esetén – igényel-
hető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
 Amennyiben bármely szolgáltatással kapcso-
latban információra van szükségük, keressék fel 
az alábbi szerveket, hatóságokat:

Civil Nonprofit Kft.
Szolgáltatások: nappali foglalkoztatás, Szeretet-
gombóc Klub – Állandó foglalkozásai: gyógytor-
na minden héten, kedden; úszá – minden héten, 
szerdán; kézműves-foglalkozás – minden héten, 
változó napokon. 

Felhívás helyi vállalkozóknak
  Szeptember 23–24-én immáron tizenhetedik 

alkalommal rendezzük meg Vecsésen a Káposz-
tafesztet. Jelszavaink a minőség és tradíció. Mint 
minden évben, idén is igyekszünk az ország leg-
kiválóbb kézműves mestereit felvonultatni a vá-
ros legnagyobb eseményén. 
 Június 16-ig – első körben – csak a vecsési 
székhellyel rendelkező vállalkozások jelentkezé-
sét várjuk a gasztro- és kézműves kiállítók közé.
 Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit 
szervezetek, őstermelők, vállalkozók, stb. – min-
den olyan vásári szolgáltatók, akik rendelkeznek 
a tevékenységek ellátáshoz szükséges valameny-
nyi engedéllyel, valamint vecsési székhellyel.
 A rendezvény szervezői a vecsési székhellyel 
rendelkező vállalkozások részére kézműves-, ke-
reskedőszegmensben 50%, gasztrnómiai terü-
leten 20% kedvezményt biztosít a részvételi díj-
ból!
 Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 
Festival Full Service Hungary Kft. – 3565 Tisza-
lúc, Alkotmány út 87
 Gáspár Zoltán tel.: 06-70/313-98-64, e-mail:  
gaspar.zoltan@festivalfsh.hu
 A jelentkezési lap, a teljes részvételi felhí-
vás, valamint a vásári szabályzat a www.vecsesi-
kaposztafeszt.hu oldalról is letölthető.
 Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a 
jelentkezési feltételek számos pontban megvál-
toztak, így kérjük, hogy kellő odafigyeléssel ta-
nulmányozzák azt. 
 A rendezvényt Vecsés Város Önkormányzata 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támoga-
tásával a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány 
szervezi.
 Várjuk jelentkezésüket! Szervezők

2225 Üllő, Pesti út 124., 06-29/321-876 
Nyitvatartás mindennap 8–16-ig.
E-mail: info@civilkozpont.hu 
  
Gondozási Központ
Szolgáltatások: idősek nappali ellátása. Elsősorban 
saját otthonukban élő, időskoruk, vagy egészségi 
állapotuk, szociális, mentális támogatás, önma-
guk ellátására részben képes személyek részére.
2220 Vecsés, Jókai Mór u. 8., 06-29/350-267, 
e-mail: gondoz@upcmail.hu

Gyömrő és Környéke  
Szociális Szolgáltató Központ
Szolgáltatások: házi segítségnyújtással, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtással, Támogató Szolgá-
lat szolgáltatással és étkeztetéssel. 
2230 Gyömrő, Szent István út 26.,  
06-29/300-026, 06-29/330-011 (232 mellék)
E-mail: gykszszk@gmail.com

Vecsés Járási Hivatal
Igényelhető: ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás 
2200 Vecsés, Szent István tér 1., 06-29/555-
235, e-mail: jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Pest Megyei Kormányhivatal, 
Vecsési Járási Hivatal

Lehet, hogy az ön környezetében 
élők közül is van olyan, aki  
ápolásra, segítségre szorul?

XVII. Vecsési 
Káposztafeszt

Hirdetés

VÁROS HÍREILÓTI-FUTI

V ecsés Város Önkormányza-
tának szervezői egy pillanat-
ra sem mondtak le a rendez-

vényről. Igazuk volt, mert a kezdés 
időpontjára verőfényes napsugárzás 
fogadta a sportpályára kilátogatókat. 
Akárhogy is számoljuk – ez bizony 
egy negyedévszázados jubileumi 
tömegsportnap volt a város törté-
netében. Szlahó Csaba polgármes-
ter megnyitóbeszédében kitért arra 

A májusi zápor ellenére több mint 
ezren látogattak ki a 25. Lóti-Futira

Szoros volt a verseny ebben a korcsoportban

A polgármester gratulált a győzteseknek

A legkisebb résztvevők

Anya és apa nélkül ez nem ment

Ez a kisfiú így futotta  
végig a 200 métert 

Május 13-án délelőtt 
bőven öntözte Vecsést 
is az aranyat érő eső. 

is, hogy az egykori kisdiák verseny-
zők, most szülőként izgulhatják vé-
gig a versenyt. Egyre nagyobb ez a 
vecsési család és ez nagyon jó érzés 
– mondta a városvezető. Az egészsé-
ges életmódhoz hozzátartozik a moz-
gás, amihez jó motiváció az a nemes 
versengés, amit a Lóti-Futi ad Vecsé-
sen azoknak, akik már több mint 20 
éve rendszeresen eljönnek erre a tö-
megsportnapra. Külön megköszön-
te az óvodák és iskolák pedagógu-
sainak a lelkesedését.
 Megszokott módon most is az 
ovisok futásával kezdődött a ver-
seny, ami valójában az apukák és az 
anyukák futószáma, hiszen a gyere-
keket leginkább csak futva és kia-

bálva lehet nagyobb teljesítményre 
ösztönözni. Gyakori ilyenkor az elpi-
tyeredő gyermek, akik nyilván nem 
értik, hogy miért tombol 1000 ember, 
amikor ők csak anyu vagy apu ke-
zét fogva érzik magukat biztonság-
ban. No azért az iskolásfiúk között 
is akadt zokogó versenyző, a lányok-
ról nem is beszélve. A nagyobbak és 
a középiskolások már célorientáltan 
küzdöttek a csapatért és a jobb helye-
zésért. Az iskolák közötti versenyt a 
Halmi Telepi Általános Iskola nyerte, 
50 %-os részvételi aránnyal, a legfia-
talabb versenyző a 11 hónapos Mol-
nár Robin volt, míg a 63 éves Albert 
Béla, legidősebb versenyzőként tel-
jesítette az előírt távot. 
 A támogatóknak köszönhetően 
nagyon értékes ajándékokat vehet-
tek át a győztesek. Vesztes persze 

nem volt, hiszen aki kilátogatott a 
focipályára az egy nagy élménnyel 
gazdagodhatott, ráadásul a hátsó 
pályán ugrálóvár, óriás trambulin, 
kisvonat, különleges elektromos 
kisautó és bábszínház bővítette a 
kínálatot. 
 A Vecsés Közbiztonságáért és 
Közrendjéért Közalapítvány támo-
gatásával ismét sétarepülésre mehet-
tek a gyerekek. A Készenléti Rend-
őrség Légirendészeti Szolgálatának 
új MD902 típusú helikopterét bárki 
megnézhette közelről. Akkora volt 
az érdeklődés, hogy a gép csak csú-
szással kezdhette meg a sétarepülést. 
Köszönet a támogatóknak és a segí-
tőknek.  (Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk az eredmé-
nyekről és a támogatókról. A szerk.)                

Polgár Gyula
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ANDRÁSSY ISKOLA

  Vajon segítünk-e annak, aki kéri? Valószínű-
leg igen. De ha nem kéri, felismerjük-e, hogy se-
gítségre szorul? Az már nem biztos. Sietünk, el 
vagyunk foglalva a saját tennivalóinkkal – gyere-
kek és felnőttek egyaránt. Pedig tény, hogyha se-
gítünk és jót teszünk másokkal, akkor mi is bol-
dogabbá válunk, jobb lesz a közérzetünk. 
 Erre próbáltuk felhívni a figyelmet április 26–28-a 
között az Andrássy iskolában. Az osztályok pro-
jektfeladatként azt kapták, hogy mutassanak be 
egy-egy magyarországi civil szervezetet. Olyan 
kezdeményezéseket, melyek önkéntes alapon se-
gítenek, olyan személyeket, akik a szabadidejü-
ket áldozzák mások támogatására. 
 Az iskola 20 osztálya nagyon komoly munkát 
végzett. A teljesség igénye nélkül megismertük a 
Bohócdoktoroknak, az Állatkert Alapítványnak 

Évfordulók
2017-ben már harmadik éve indult útjának a kódfejtő 
feladatokkal színezett Andrássy-túra. Idén nem szomba-
ton, hanem pénteken (május 5.) túráztunk, így az egész 
iskola felkerekedett. A húsz osztály ötperces időkö-
zönként követte egymást, hogy elkerüljük a torlódást.
Az állomások évfordulókra voltak felfűzve:

1Focipálya, 1927
90 éve született Puskás Öcsi. A vecsési gyökerekkel 

is rendelkező Herbacsek Ferenc volt a Kispest AC pá-
lyájának egyik létrehozója. (Köszönet az információ-
ért Greschó József, helytörténeti kutatónak!) A megfej-
téshez a bejáratnál függő táblák segítettek.

2Nagyállomás, 1847
170 éve adták át a Pest-Szolnok vasútvonalat. Ezen 

fekszik Vecsésünk. Az évszám megfejtéséhez használ-
ni kellett a jegykiadó automatát.

3Épülő evangélikus templom, 1517
500 éve lázadt fel Luther, vecsési imaházunk név-

adója. Az évszám megfejtését az Erkel utcai tábla adta.

4Tájház, 1787
230 éves településünk ősi pecsétje. Németül kel-

lett számolni a megfejtéshez.

5Kőhíd a Kakucsi úton, 1427
Egy 590 éve kelt oklevélben egy Vecsési János nevű 

nemes Zsigmond király embereként szerepelt. Itt a kő-
hídtól nem messze állt a középkori Vecsés Mindenszen-
tek temploma. Az évszámhoz a lépcsőket számoltuk.

6A tanösvény eleje a CreamCafe-nál, 1817
200 éve született nagy költőnk, Arany János, az in-

nen induló utca névadója. Olvasni kellett ehhez a tan-
ösvény tábláját.

Az évfordulókból az iskolába érve le kellett venni egy 
nullát, így a következő számokat kaptuk: 9, 17, 50, 23, 
59 és 20. Ezek a számok oldalszámok voltak az iskola-
történeti könyvben. (Gál István, 2002: Az Andrássy-te-
lep és iskolájának története. Az Andrássy-telep Ifjúsá-
gáért Alapítvány, Vecsés.) Az adott oldalakon hat olyan 
épületrészt kellett találni, amely ma már nem látható, 
vagy csak átalakítva látható a KILENCVENÉVES ISKO-
LÁBAN. Ezek: kápolna, harangláb, harang, zárda, pin-
ce, lelkészlakás.
 Isten éltessen Andrássy iskola! Boldog kilencvene-
diket! Kiss Gábor, szervező

A 3. ANDRÁSSY-TÚRA

munkáját. Láthattunk kiállítást a Forrásvíz Őrzők 
munkájáról, a Ezer Lámpás Éjszakája kezdeménye-
zésről, a Vadvédelmi Világalapról, a Máltai Szere-
tetszolgáltról, a Jobb Veled a Világ Alapítványról. 
Megismerhettük a lovasterápia jelentőségét, vala-
mint a magyar kutyafajták megmentésén fárado-
zó szervezetet is. A kiállításokon túl vendégeket 
is hívtunk iskolánkba. Jártak nálunk vecsési szer-
vezetek: a Polgárőrség és a Hulladékkommandó 
(akiknek együttműködésével szemetet is szedtünk 
a környező utcákban). Meghívtuk az Amnesty In-
ternational szakembereit, akik „ellenségórákat” 
tartottak a gyerekeknek, természetesen a toleran-
cia jegyében. Jártak nálunk, és kutyust is hoztak a 
vakok- és gyengénlátók kutyáinak kiképzői, vala-
mint a Zöldzebra kutyamentők is. Vendégül láttuk 
a tűzoltókat – a tűzoltóautó igazi látványosságnak 
bizonyult számunkra. Köszönettel tartozunk Pa-
taki Ágnesnek, aki a Családsegítő Szolgálat mun-
katársaként és meseterapeutaként a meseterápia 
rejtelmeibe engedett betekintést, valamint Nezvál 
Eszternek, aki szintén képzett terapeutaként tar-
tott játékos foglalkozást a gyerekeknek. A külsős 
vendégeink mellett kollégáink is szerveztek fog-
lalkozásokat. Délután „békés harcos”-feladatok: 
jóga, aszfaltrajz, mandalaszínezés, Montesso-
ri-pedagógiára épülő egyensúlyjátékok, gondol-
kodást fejlesztő kódfejtőjáték várta az érdeklődő 
gyerkőcöket. Filmnézés is szerveződött, az isko-
lai bántalmazás elleni filmek és az azokról tartott 
beszélgetés nagy érdeklődésre tartott számot, sok 
diák jött vissza időről időre újra megnézni a filme-
ket. Délelőttönként az udvari szünetekben kincs-
keresésre invitáltuk az osztályokat, az elrejtett bo-
rítékokban idézetek bújtak el, amelyeket a délelőtt 
folyamán össze kellett állítaniuk. Délután különö-
sen figyelniük kellett a tantermek rendjére, a szé-
kekre és a tisztaságra. A nagy sürgés-forgásból a 
szülők sem maradtak ki. Legnagyobb örömünk-
re hagyományos palacsintanapunk keretében áp-
rilis 28-án több mint 2000 palacsintát küldtek a 
gyerekeknek, amelyet az osztályok jóízűen elfo-
gyaszthattak. A zárónapon a testvérosztályok csa-
patokban versenyezhettek, ki tudott a projektek-
ből minél több információt megjegyezni. 
 Nagyon mozgalmas napokon vagyunk túl, de 
mindenképpen megérte a fáradozást. Lelkileg fel-
töltődtünk, és ez mindennél többet ér. 

Horváthné Gyurcsán Erika

„NE LEGYÉL TÉTLEN  
SZEMLÉLŐ” – projekthét 
az Andrássy iskolában

„A rossz győzelméhez nem kell 
más, csak az, hogy a jók ne te-
gyenek semmit.” (Edmund Burke)

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Jó hangulatban?

Kelemen Bata Mária 
Boldog madarak

Kelemen Bata Mária   
Májusi romantika 

Szénási Sándor István 
Májusi szerelem

Sallay Gyula 
Én vagyok

Benke Mária
Édesanyám

Voltam már jó hangulatban.
Nem tegnap, hanem régen.
Manapság ez nem szokatlan,
hogy rossz a kedvem nékem.

Sokan sokat tesznek azért,
hogy szegjék a kedvem.
Ez nem lep meg, és nem is sért,
csak nem lelkesít engem.

Tudom, nem vagyok egyedül.
Ezt érzi sok társam.
Oly sok mindennek nem örül,
sőt, bosszúsabb is nálam.

Kinek jelent szórakozást,
hogy másnak rontsa kedvét?
Sajnos jelenleg nem találsz mást,
csak sok ilyen eredményt.

Ne csodálkozz, ne lepődj meg,
ez világjelenség!
Bűnbakot mindenhol keresnek,
s hogy ki az ellenség?

Néhány évtizede más volt.
Én nem így nőttem fel.
Bár Kelet Nyugattal harcolt,
ember volt az ember.

Volt becsület, és öntudat,
mit ma megtagadnak.
Nincs önérzet és bűntudat,
csak zsebek dagadnak.

A helyzet egyszer megváltozik.
Van biztos reményem.
Amiért oly sok ima szól,
eljön az majd keményen!

Napfény tör fel a horizont alól,
nagy nyugalomban lassan araszol. 
A kismadár szerelemről dalol.
Hű párjának hevesen udvarol. 

Szívesen szállnak dús lombú fákra, 
fészkük rejti, a zöld árnyak sátra. 
Víg trillával készülnek a nászra,
boldogság vetül a madárpárra. 

Alattuk lapul öt kicsiny tojás, 
Nemsokára lesz vidám csipogás. 
Szorgosan dolgoznak: nincs lazulás,
tőlük nem függ, a faj fennmaradás!

Május a szerelmesek hónapja. 
Minden szerelmes szív ezt dobogja. 
A tavaszi szél is elsusogja,
míg lenge ruhában táncát ropja. 

Ifjúpár összebújik a padon.
Pattog a szikra, boldogok nagyon. 
Lángra lobban a csinos hajadon, 
szerelem pírja ég az ajkukon. 

Vén holdfénye a tájon elterül, 
nászindulót a tücsök hegedül. 
Fehér liliom fátyla lekerül,
testük, lelkük, örökre egyesül. 

Napsugár volt pillantásod,
nyílnak bennem a virágok.
Lombhajukat gyönge vágyak
kibontották, nagyon vártak.

Mint házak homlokán fények,
lelkemre a fagyos évek
kiültek arccal az égnek:
még szeretni szeretnének.

Teremtőnknek hálát adni,
hogy rám találhat valaki
a dermesztő idők múltán,
s ragyog létem horizontján.

Utamra szirmot szór a szél,
és sok játékos falevél
rajzol árnyékból hűs vágyat,
kedves ornamentikákat.

Pipacstengeren hajózik
tekintetem, érzem jó itt
élni veled szerelmesen:
ennél több nem kell semmi sem.

Én vagyok, ki eljutottam
a vályogtól a kőfalig.
Én vagyok, ki a lavor mögül
látta a csempe, hogy vakít.
Én vagyok, ki a rossz dikóban
látta a franciaágyat.
Én vagyok, ki a svédasztalról
azt hitte káprázat.
Én vagyok, kinek ősei
egy homokba húzott vonal felett,
magukra húzták a szemfedelet.
Én vagyok, ki megélte,
életével megmérte,
a sors olyan is lehet,
mikor megélt életek
ölelnek ifjú éveket.

Éppen száz éve, hogy születtél,
tizenöt éve már, hogy elmentél.
Hiányzol, pedig mindig velem vagy
hiányod, mégis igen nagy…
Kereslek a felhőben, a szélben
nyári napsütésben,
téli hóesésben, egy képben…
Kereslek, mert szeretlek…
Múlik az idő nagyon, rohan
elszállnak az évek felettem
nézem a kék eget, s faggatom
hová lett az ifjúság, feledtem?
Emlékszem mennyit beszélgettünk,
csoda volt, mily’ jókat nevettünk…
hallom hangod, érzem illatod,
fogom ráncos kezed, s
Te kezem simogatod…
Jó volna örökké élni,
akit szeretünk hozzájuk visszatérni.
Jó volna, ha most is beszélgetnénk
gondot, bút, rosszat, mindent felednénk…
Imádkozom a lelki üdvödért.
Együtt pihentek, imám szól Apámért.
Árnyas fák alatt, az öröklétben
most is hallak fényben, sötétségben…
Mintha csak kicsit elutaznál
várlak, hazajössz – talán
Szeretlek nagyon Édesanyám!

Az oldalt összeállította: 
Szénási Sándor IstvánBarcsainé Prohászka Györgyi nemezképe

Vakvezető kutyák kiképzői is tartottak előadást

A tűzoltóautó nagyon érdekelte tanulóinkat

Meseterápia

A kép jobb oldalán Krojher Gabriella  
a Hulladékkomandó vezetője



2017. május | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1312 VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. május

Tarkabarka sváb projekthét a Grassalkovich iskolában

GRASSALKOVICH ISKOLA

Iskolánk – az eredmé-  
nyes német nyelvokta-
tás mellett – nagy hang- 
súlyt fektet a német nem- 
zetiségi hagyomány- 
ápolásra, az identitás-
tudat kialakítására is.

Kunterbunte 
schwabenwoche

XXX

E zért az idei tanévben is meg-
szerveztük tematikus pro-
jekthetünket, április első he-

tében húsvét témakörében.

A PROJEKTHÉT  
PROGRAMJAIRÓL
Frühwirth Mihály Úr, a vecsé-
si Kulturverein elnöke rendhagyó 
népismeret óra és olvasóköri fog-
lalkozás keretében tartott érdekes, 
tartalmas előadást a húsvéti szoká-
sokról, hagyományokról és az egy-
házi vonatkozásokról.
 A héten minden alsós osztály to-
jást is festett. Különböző techniká-
kat alkalmazva szebbnél szebb szí-
nes tojás került iskolánk aulájába, a 
tojásfára. Hétfőn Figura Ede szóra-
koztatta az egész iskolát, de még a 
Falusi Nemzetiségi Óvoda gyerme-
kei is ellátogattak hozzánk. Csütör-
tökön csengő helyett kerepeléssel 
jelezték a gyerekek az órák kezde-
tét és végét. Nagycsütörtökön a régi 
hagyomány szerint elszállnak a ha-
rangok Rómába. Ilyenkor nincs ha-
rangszó, egészen a szombat esti fel-
támadásig. Ezt jelképezte nálunk a 
kerepelés.
 Április 4-én az Epresben vártuk 

a gyerekeket a következő program-
ra, a Vecsésen hagyományos Tojás-
futásra. Nagy versengés közepette 
gyűjtötték össze a tojásokat halom-
ról halomra. Majd a locsolkodó fiúk 
lovaskocsis körmenetét felelevenítve 
lehetőségünk volt a gyerekeket meg-
kocsikáztatni a Krakkóban. Köszön-
jük szépen a lovaskocsikat biztosító 

családok segítségét: Frühwirth Ta-
másnak, Frühwirth Zoltánnak, Fü-
zesi Ignácnak és a Dobrovitz csa-
ládnak.
 Projekthetünk egyik programja-
ként különleges kirándulásra indul-
tunk április 4-én, mely a Szobortú-
ra elnevezést kapta. Célunk ezúttal 
nem egy, hanem több település és 

a településeken felállított magyar-
országi német emlékművek megte-
kintése volt. Soroksáron a kitelepítési 
emlékművet, Budaörsön az Orszá-
gos Német Elűzetési Emlékművet 
(A bezárt kapu) láttuk. Törökbálin-
ton, a Sváb téren két emlék áll: a be-
települt sváb ősök emlékére és a ki-
telepítettek emlékére. Egy harmadik 
szobrot is megkerestünk itt, ami egy 
pihenő asszonyt ábrázol, aki kecské-
jével a földekről hazatérve megpihen. 
Budakeszin megálltunk a Himnusz-
szobornál és a 300 éve idetelepített 
német lakosság emlékművénél. Nagy-
kovácsin egy híd két oldalán egymás-
sal szemben helyezték el a felvidéki 
magyarok kitelepítésének és a német 
kitelepítetteknek az emlékplasztiká-
ját. Utolsó állomásunk Solymáron, a 
Templom téren volt. 
 Április 5-én délelőtt tartottuk a 
felsős projektnapot. Minden felsős 
osztályunk félórás váltásban vett 
részt a különböző húsvéthoz kap-
csolódó „tojásos” játékokon: tojással 
futás (Eierwettlaufen), tojásbowling 
(Eierbowling), tojás a hegyen (Eiim 
Berg), tojás fújás (Eierblasen).
 A projekthét harmadik napján dél-
után kézműves-foglalkozást tartot-
tunk az aulában. A gyerekek a húsvéti 
jelképekkel ismerkedtek és barká-
csolhattak különböző, nagyon tet-
szetős alkotásokat. Készült itt kis-
bárány papírból, felfújható tavaszi 
virág különböző színekben, papír-
ból koszorú, nyulacska, tányér to-
jásokkal, gipszből készült állatkák 
szépen befestve. 

 Szerdán megtelt iskolánk aulá-
ja a felső tagozatos diákokkal és 
az alsós énekkaros gyermekekkel. 
A projekthét keretében meghív-
tuk Kreisz Lászlót, a Landesrat der 
UngarndeutschenChöre, Kapellen 
und Tanzgruppen, a Magyarorszá-
gi Német Ének-Zene és Tánckarok 
Országos Tanácsának elnökét, hogy 
mutassa be egyedülálló harmoniká-
ját. A hangszer egyedisége abban rej-
lik, hogy beleépítettek egy elektro-
mos egységet, így a hagyományos 
hangzáson túl sokféle hangszer is 
megszólalhat a kíséretben, mint pl. 
gitár, tuba vagy akár a nagybőgő. A 
gyerekeknek alkalmuk volt az egyik 
szétszedett harmonikát kívül-belül 
is megcsodálni. Ezután Fazekasné 
Gombár Mónika, iskolánk karnagya 
régi vecsési népdalokat tanított meg 
a gyerekeknek, Kreisz László pedig 
harmonikán kísérte őt. 
 A projekthét keretében csütörtökön 
a negyedik, ötödik és hatodik osztá-
lyosokkal elmentünk a templomba, 
hogy itt megtekintsük és megismer-
jük Koncsikné Szilvai Anna, iskolánk 
hittan tanára által a keresztút stáci-
óit. Nagyon érdekes bibliai történe-
teket mesélt a gyerekeknek a zsidók 

egyiptomi 
menekülé-
sétől kezd-
ve (az ottani 
bárányáldo-
zat kapcsolódik 
például a húsvéti 
ünnepkörhöz is) Pi-
látuson keresztül egészen 
a húsvéti napok történéséig. Ezután 
megnéztük a keresztút stációit, me-
lyekhez magyarázatot is fűzött. Így 
került például szóba Veronika ken-
dője. (A legenda szerint Veronika a 
kendőjével letörölte Jézus arcát, a 
kendőn megmaradt Jézus arcának 
lenyomata). Megtekinthettünk egy 
ereklyét is. A Szent Kereszt templom-
ban őrzik Jézus keresztjének egy kis 
darabkáját. Nagyon jó volt ez a prog-
ram, akár vallásos, akár világi szem-
szögből nézzük, hiszen az emberiség 
kultúrájához szorosan hozzákapcso-
lódnak ezek az események, az ezzel 
kapcsolatos művek, legendák is.
 A kiskukta szakkör is részt vett a 
sváb projekthét keretében a húsvéti 
hagyományok felelevenítésében. A 
feladat most nem a főzés volt, hanem 
a tálalás, hogy egy szép húsvéti tá-
nyért készítsenek. Mindenki kapott 

Szobortúrán az iskola

Tóth Krisztina bábművész három 
nyelven: magyarul, németül, svá-
bul mesélte történeteit

Tojásfutás az Epresben  Lovaskocsikázás

Nemzetiségi délután

Kézműves foglalkozás az aulában

Kreisz László egyedülálló harmonikájával  
kísérte a zenés programot Nemzetiségi délután

egy szelet 
főtt sonkát, 
két saját ké-
szítésű fes-

tett főtt tojást 
és friss reszelt 

tormát. Ezeknek 
az elemeknek szere-

pelni kellett a tányéron, de 
ezeken kívül mindenki hozhatott a 
díszítéshez alapanyagokat. A leg-
szebb tálalást Makula Zoltán 6.a; 
Vajda Csenge Ella 5.c; Zeke Adri-
enn 5.b és  Makula Eszter 5.a osztá-
lyos tanulók készítették. Reméljük, 
hogy otthon is hasznosítják majd az 
itt tanultakat.
 A Német Vers- és Prózamon-
dó Verseny megyei fordulóját Új-
hartyánban tartották. Kiemelkedő 
eredményt Frühwirth Hanna 3.a 
osztályos tanuló ért el, aki máso-
dik helyezettként bejutott az orszá-
gos döntőbe. Felkészítő nevelője: 
Magyarné Kárpáti Erzsébet. Büsz-
kék lehetünk a többi résztvevő tanu-
lónkra is, akik mindkét kategóriában 
előkelő helyet vívtak ki maguknak: 
Nagy-Brunner Szabina, Saska Ákos 
1.a, Boros Dóra, Tauzer Emese 2.a, 
Kiss Liza, Kollár Maja 3.a, Gáspár 
Gréta, Bruder Lili 3.c, Farkasfalvi 
Lili, Varga Máté 3.d, Frühvirt Já-
nos, Hidvégi Bettina 4.b, Klag No-
émi, Somogyi Marcell 4.c, Szabó 
Laura 5.b, Bodnár Fanni, Fazekas 
Fanni, Kopó Alexandra, Pámer Vin-
ce 6.b.Felkészítő nevelők: Fazekasné 
Gombár Mónika, Feketéné Kovács 
Viktória, Gáborné Bárány Ágnes, 
Hirschné Faragó Tünde, Konda Or-
solya, Sallai Andrea, Zehetmayer 
Adrienn. Az izgalmas versenynapot 
tájházlátogatás, kézműveskedés és 
táncház tette színesebbé. 
 Péntek: a projekthetünk utolsó nap-
ján egy igen színvonalas bábelőadást 
tekinthettünk meg. Tóth Krisztina 
bábművész, az „Álomzug Társulás” 
alapítója egy igazi kis sváb konyhát 
varázsolt elénk. Olyan eszközöket, be-
rendezési tárgyakat láthattunk, ame-
lyeket dédszüleink használtak egykor. 
A gyerekek figyelmét nagyon lekötöt-
te a három nyelven – magyar, német, 
sváb – történő mesélés és a szépen 
faragott bábok mozgása.

 Április 7-én, pénteken a nemzeti-
ségi hét lezárásaként táncházba hív-
tuk a gyerekeket. Egy kis bemelegí-
tés után  polkalépést gyakoroltunk. 
Aztán megtanultunk egy kanadai-
német tánc koreográfiáját. Végül a 
gyerekek kedvenc melódiáira tán-
coltunk.
 A nemzetiségi délutánok nem kü-
lön hétvégén, hanem a projekthe-
tünk részeként szerveződtek. Lel-
kes felkészülést követően, 3 napon 
át mutatták be az 1., 2. és 3. évfo-
lyam diákjai, valamint az 5., 6. és 7. 
osztályosok, az énekkarosok, szó-
ló énekesek színvonalas, látványos 
műsoraikat, a nemzetiségi kultúra 
minden műfajában (jelenetek, me-
sejátékok, énekek, táncok, verses-
zenés összeállítások, vecsési szo-
kások). Meghívott vendégeink is 
voltak: a budapesti Német Nemze-
tiségi Gimnázium 9. osztálya és a 
pilisvörösvári Schiller Gimnázium 
tánccsoportja.
 Tanulóink nagyon élvezték az 
élményszerű tudás megszerzését, 
amely nem a tanórai keretek kö-
zött zajlott. Más módszerekkel és 
más környezetben gazdagíthatták 
ismereteiket, és jól érezték magu-
kat. Ismét sikeres, tartalmas és sok-
rétű programokkal teli volt a pro-
jekthetünk. 
 Köszönet minden kollégának az 
ötletekért, a szervező és segítő mun-
káért!
 Fotók: Koncsik Sándor, Novákné 
Hanti Mirtill 

Grassalkovich iskola,  
német nyelvi munkaközössége

A kiskukta szakkör 
bemutatója

Figura Ede vidám műsora
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 HALMI ISKOLAGRASSALKOVICH ISKOLA

ÖRÖM ÉS 
BOLDOGSÁG
– 4 ezüst  
és 7 arany!

Ballagás volt a Petőfi gimnáziumban

  A Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola gyermekkórusa szép sikert 
ért el Biatorbágyon az ÉMNÖSZ 
énekversenyén.
 Idén is nagy igyekezettel ké-
szültünk iskolánk kórusával a 
biatorbágyi megmérettetésre. A sok 
odaadó gyakorlás meghozta gyü-
mölcsét. Nagyon szép eredményt 
értek el a gyerekek március 30-án 
Biatorbágyon az ÉMNÖSZ regioná-
lis kórusversenyén. Több kategóri-
ában indultunk idén is. Nagy ének-
karunk tájszólás kategóriában ezüst 
minősítést nyert. Szóló kategóriá-
ban Kovács Dóri, Tóth Kira és Fa-
zekas Liza ezüst minősítést, Bruder 
Lili, Nangeli Adele, Zsichla Dorka 
és Viola Boglárka - Sallay Andrea 
énekese- pedig arany minősítést 
kapott! Alsós kánont éneklő kóru-
sunk: Zsichla Dorka, Stiller Féd-

  2016 novemberében Monoron, a Megyei Diák-
parlamenten vettem részt iskolám küldötteként, 
ahol diáktársaim beválasztottak a Pest megyét 
képviselő12 küldött közé.
 2017. február 3. és 5. között Székesfehérváron 
rendezték meg az Országos Diákparlamentet, kö-
zel 300 delegálttal. Előzetes jelentkezés alapján 
több neveléssel kapcsolatos – köznevelési, felső-
oktatási, szakképzési, digitális oktatási – fóru-
mon lehetett részt venni. A szekcióüléseken meg-
vitattuk az oktatás gondjait, bajait. Jó volt hallani, 

ra, Bruder Lili, Vona Lilla, Sala-
mon Szonja, Nangeli Adele, Kovács 
Dóra és Fazekas Liza arany minősí-
tést ért el, felsős quartettünk: Bod-
nár Fanni, Fazekas Fanni, Székhe-
lyi Lili és Székessy Eszter szintén 
aranyat kapott. 
 Felsős duettünk: Bodnár Fan-
ni és Fazekas Fanni pedig az 
arany minősítés mellett elnyer-
ték a legjobbaknak járó „Goldenes 
Glöcklein”–„Arany csengettyű” dí-

  A szeszélyes időjárás is a derűsebb 
arcát mutatta május 4-én a vecsési 
Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium érettségi 
előtt álló diákjainak. A jeles napon, a 
ballagás alkalmából Sztyehlikné He-
gyi Krisztina igazgatóasszony kö-
szöntötte a nebulókat és kívánt sok 

jat, és kategória győztesek lettek! 
 Nagy odaadással és kitartással bír-
ták a gyerkőcök a közel 4 órás ver-
sengést, szívvel-lélekkel énekeltek! 
Nagyon büszke vagyok rájuk, csodá-
sak voltak! Este ötkor értünk haza fá-
radtan, ám rengeteg élménnyel gaz-
dagodva. Köszönet Hanti Mirtillnek 
a szép képekért és a kíséretért! Re-
mélem, jövőre is ilyen szép énekkari 
sikerekről tudok majd beszámolni.
Fazekasné Gombár Mónika, kórusvezető

sikert az érettségire és felnőtt életük-
re. A 13. osztály tanulói zöld és sár-
ga, a másik végzős osztály gyerme-
kei kék lufikkal vonultak végig az 
alma materen, hogy azután az ud-
varon szélnek eresszék őket.
 Május 8-án magyarból, 9-én mate-
matikából, 10-én történelemből érett-

ségiztek, amit nyelvi vizsgák követ-
tek, de jutott még vizsga az azt követő 
hétre is.
 Sok sikert kívánunk és, hogy tel-
jes legyen a krónika, közöljük a vég-
zős osztályok névsorát.  

13.ny osztály 2012–2017
Osztályfőnök: Kaposi Gábor
Darab Barbara, Diós László, Gál 
Kristóf, Görbe Péter Ákos, Keller 
Tamás Erik, Kiss Klaudia, Kiss Kla-
udia, Kiss Richárd János, Major Dá-
niel, Nagy László, Oláh Bence Oli-
vér, Palotai Bernadett, Pap Zsófia 
Zita, Papi Claudia Sylke, Réti Vivi-
en Bernadett, Takács László, Tóth 
Sára, Turnai Dániel Zoltán

12. osztály 2013–2017
Osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Altorjay Tibor Milán, Barkaszi Márk, 
CiligeridisMiltiadis, Diós Attila Fe-
renc, Diós Cintia, Duffer Vivien, 
Gombai Gergő, Halmai Zsuzsanna, 
Havas Máté Bendegúz, Kegyes Márk 
György, Kövesdi Bianka, Kun Roland, 
Lázár Mónika, Morvai Zsolt János, 
Papp Regina, Peterdi Gábor Zoltán, 
Petrok-Hanmer Miklós Csaba, Piros 
Dorina Petra, Schmerl Laura Barba-
ra, Szász Balázs János, Virág Réka
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A Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium tavaly kez-
dett el egy kétéves diákcsereprojektet 
olasz partnerintézményünkkel, a Pado-
va melletti Abano Terme városkában 
található Leon Battista Alberti közép-
iskolával. Tavaly mi láttuk vendégül az 
olasz küldöttséget, idén pedig viszo-
noztuk a látogatást: 16 gimnazista és 
két kísérő tanárnő egy hetet töltött el 
Olaszországban.
 Az emlékezetes, változatos progra-
mok között szerepelt városnézés Pa-
dovában, természetesen a Szent Antal 
bazilika megtekintésével egybekötve, 
velencei és chioggia-i kirándulások, de 
voltunk angol nyelvű színházi előadá-
son; a világ legmélyebb, 40 méter mély 
medencéjével büszkélkedő uszodában; 
egy gyönyörű kertben, ahol sok száz 
éves fák és sövények között sétáltunk; 
pihenésképpen pedig egy termálvizes 
fürdőben is. Jártunk a tengerparton, 
megcsodáltuk a velencei Szent Márk 
székesegyház impozáns mozaikjait, 
a közös programokat pedig a diákok 
által szervezett bulik és egy, a fogadó 
családokkal eltöltött nap egészítette 
ki. Természetesen nem maradhatott el 
a híres olasz pizzák, tészták és fagyik 
alapos kóstolgatása sem.
 A diákcserék a számtalan új benyo-
máson kívül nagyszerű nyelvgyakor-
lási lehetőséget is nyújtanak a tanu-
lóknak, hiszen mindenkit a partnere 
családja szállásol el. Így a folyamatos 
angol beszéden kívül az olasz csalá-
dok életébe is bepillantást nyerhet-
tünk. Diákjaink az utazás alatt renge-
teg élménnyel gazdagodtak, tágult a 
látókörük, fejlődött a nyelvtudásuk, 
és persze mindenki remekül érezte 
magát. Az utazás megvalósításához 
nagy segítséget nyújtott az iskolától 
kapott anyagi támogatás, amelyet 
ezúton is köszönünk Sztyehlikné He-
gyi Krisztina igazgató asszonynak és 
fenntartónknak, a Váci Egyházme-
gyének.

Bekkerné Fenyő Ágnes, szervező tanár

PETŐFIS  
DIÁKOK OLASZ- 
ORSZÁGBAN

Fo
tó

: B
ek

ke
rn

é F
en

yő
 Á

gn
es

Halmis az Országos Diákparlamenten
hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek, 
mint mi. A harmadik napon reggel a záró plená-
ris ülésen 50 pontban foglaltuk össze észrevéte-
leinket, javaslatainkat. Felállítottuk az Országos 
Diáktanácsot, amely kéthavonta fog ülésezni.
 A három nap nem csak a munkáról szólt. Részt 
vehettünk helyismereti versenyen, volt táncház 
és diszkó, voltunk slampoetry (modern költésze-
ti stílus – a szerk.) előadáson is. Tartalmas há-
rom napot tudhatunk magunk mögött.

Kordás Levente, Halmi iskola 8.b

A nap menetrendje a hagyományokhoz iga-
zodva kötött: becsengetés után az igazga-
tó megnyitja a rendezvényt, szimbolikus 

gesztussal átadja az iskola kulcsát a diákönkor-
mányzat vezetőjének, azt üzenve, hogy aznap a 
diákoké a választás, a döntés lehetősége. Ezután 
kezdődnek a változatos programok.
 Az idei rendezvény kétszeresen is jubileu-
mi volt: egyrészt idén lett ötvenéves az iskolánk, 
másrészt huszadik alkalommal rendezte meg a 
diákönkormányzat a tesz-vesz napot. E két mér-
földkő arra sarkallt, hogy idén még izgalmasabb, 
még élményszerűbb, még színvonalasabb legyen 
ez a nap. És bár a programok alanyai nem tud-
nak most megerősíteni ebben, a szervezők olda-
láról nézve sikerült ismét az alkotás örömében 
részesíteni sok kis- és nagydiákot.
 A tesz-vesz nap nyitóprogramja minden évben 
egy, a városhoz, a régióhoz vagy valamilyen ak-
tuális témakörhöz köthető kiselőadás, amelynek 
megtekintése után a résztvevők rövid totót tölte-
nek ki az elhangzottakból. Idén az iskola fél év-
százados története volt a téma, amelyet látható 
érdeklődéssel követett a hallgatóság. Akik jól fi-
gyeltek, megtudhatták egyebek mellett, hogy az 
első tanítási nap nem szeptember, hanem 1967. 
február elsején volt; hogy volt tanév, amikor fele 
ekkora épületben a mainál több gyermek tanult; 
hogy a diákok évtizedeken át iskolaköpenyt hord-
tak; s hogy az ötvenéves múlt tárgyi emlékeit az 
iskolamúzeum őrzi rendelkezésére állva előze-
tes egyeztetés alapján minden érdeklődőnek.    
 A totó kitöltése után a gyerekek megkeresték 
a munkahelyeiket, ahová előző nap feliratkoztak. 

Többéves tapasztalatunk, hogy a korosztályi szem-
pontból heterogén csoportok igen hatékonyan tud-
nak együttműködni az ilyen helyzetekben. Öröm 
volt látni, hogy a résztvevők milyen szívesen se-
gítettek egymásnak akár az eszközök kölcsönzé-
sével, akár a konkrét munkafolyamatba beavat-
kozva. Az egyes műhelyekben a húsvét közelsége 
miatt főként ünnepi dekorációk készültek: tojás- 
és nyuszifüzérek, asztali- és ajtódíszek, szalvé-

tagyűrűk, kosárkák és számtalan egyéb ötletes 
tárgyak. 
 A kézműveskedés után a jól megérdemelt sza-
badidős tevékenységek következtek: többek kö-
zött lehetett mozizni pattogatott kukoricát esze-
getve, drámajátékokat játszani, borzongani a 
szabadulószobában, lottózni a belső fizetőesz-
köz-készlet (a fabatka) kimerüléséig, papírrepü-
lőt hajtogatni és röptetni, energiát pótolni a bü-
fében. 
 A délelőtt utolsó, egyben legfeszültebb moz-
zanata a licit volt, ahol a megmaradt fabatkákért 
édességet lehetett vásárolni. 
 Jó volt látni akár szervezőként, akár csak bá-
mészkodóként, hogy milyen szívesen és mennyi-
re belefeledkezve tudtak játszani gyermekeink. 
Az a korosztály, amelyet naponta látunk órákig 
elmélyülni saját virtuális világába. Azt hiszem, 
nem vagyok egyedül a véleményemmel, ha azt 
gondolom, hogy az ilyen rendezvények koránt-
sem tekinthetőek időpocsékolásnak, annak elle-
nére, hogy ezeken nem a tankönyveket forgatják 
tanulóink. Hiszen a tanulási folyamatnak csak egy 
része a verbális tanulás, a legtartósabb informá-
ciókat utánzással, társadalmi interakciók során 
szerzik meg. Ehhez viszont az kell, hogy lehető-
séget teremtsünk nekik erre, hogy helyzetbe hoz-
zuk őket.  Csonta Réka

Jubileumi zsibongó  
város AZ ISKOLÁBAN
A tavaszi szünet előtti nap a Halmi Telepi Általános Iskolában hagyo-
mányosan az élményszerzésé. Ilyenkor az iskola valódi tesz-vesz város- 
sá alakul, ahol – akárcsak a népszerű animációs filmben – tesz-vesz  
mind, ki él. Alapvetően a kézműves-foglalkozásoké a főszerep, de 
ügyességi, közösségi, sőt szerencsejátékok is megjelennek a palettán.

Ballag a 13.ny osztály

Szólistáink: Fazekas Liza, Zsichla Dorka,  
Viola Boglárka, Bruder Lili,Tóth Kira, Kovács Dorka,   
Nangeli Adele és Fazekasné Gombár Mónika

Singende Herzen Kórus – iskolánk gyerekkara – ezüstminősítés

A 12. osztály élén Szűcs Ildikó osztályfőnök
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Továbbra is a Városgondnok  
végzi az adatmódosítást

Átutalással  
fizetők figyelem!

  Egyre több kerttel rendelkező vecsési lakos és 
közület ismeri fel a zöldhulladék hasznosításá-
nak jelentőségét. A vecsési lakosság környezet-
tudatossága nagymértékben fejlődött az elmúlt 
évek során. A Városgondnok és a környezet vé-
delmével foglalkozó vecsési egyesületek kitartó 
tájékoztatásának köszönhetően mostanra egyre 
többen tudják, hogy zöldhulladék nem szemét, 
nem a kukákban a helye, hanem környezetbarát 
módon a termőtalaj gazdagítására hasznosítható.  
 Mostanra a komposztálás egyre népszerűbbé vált 
Vecsésen. A Városgondnoknál ingyenesen megsze-
rezhető komposztáló edényeket már nem csak a kis-
kertekben használják, hanem a vecsési iskolák és 
óvodák zöld területeinek rendben tartására is. 
 Amennyiben ön is szívesen komposztálna, 
– vagy már komposztál házilag, de nincs hozzáva-
ló szakszerű edényzete – igényeljen a Városgond-
nok ügyfélszolgálatán komposztáló edényzetet! 
Ha már korábban igényelt, a meglévő mellé most 
– továbbra is ingyenesen – hozzájuthat egy máso-
dik komposztálóhoz.
 Óvja ön is környezetét! Legyen még zöldebb 
Vecsés!

  Annak ellenére, hogy a hulladékszállítás-
sal kapcsolatos számlázás 2016. április 1-jétől 
teljes egészében átkerült az NHKV Zrt.-hez, 
a szolgáltatásokat és a szolgáltatásokkal kap-
csolatos adatmódosításokat továbbra is a Vá-
rosgondnok végzi.  
 Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatmódosí-
tás (pl: szüneteltetés, ingatlan adásvétel) határ-

Idén megváltozott a korábban működő 
lomtalanítási rendszer. A korábbi évek-
ben évi egy alkalommal, meghatározott 
napon a közterületekre lehetett kipakol-
ni az elszállítandó lomot. Ezt a rendszert 
váltotta fel a házhoz menő lomtalanítás, 
amelyet 2017. április 1-jével vezettek be. 
A Városgondnok új szolgáltatása a hulla-
dékszállítási szerződéssel rendelkező ve-
csési lakosoknak évente egy alkalommal 
ingyenesen vehető igénybe. 
 Az elmúlt hónapban a házhoz menő lom-
talanítást már több esetben vette igénybe 
Vecsés lakossága. Az eddigi tapasztalatok 
alapján elmondható, hogy az új rendszer 
gördülékenyen működik. A lomok elszál-
lítása a lakosság számára gyorsabb és ké-
nyelmesebb. Az új szolgáltatás kifejezetten 
környezetbarát megoldás, mivel áprilistól 
semmilyen lom nem kerül ki a közterüle-
tekre, így az azok széthordásából fakadó 
kellemetlenségek is megszűntek.
 Elkészült a házhoz menő lomtalanítá-
si rendszer tájékoztató füzete, amelyet  
már kiküldtünk minden vecsési lakosnak. 
Amennyiben ön nem kapta meg részletes 
tájékoztatónkat, ügyfélszolgálatunkon át-
veheti azt.

Ingyenes házhoz 
menő lomtala-
nítási szolgáltatás

Egyre népszerűbb  
Vecsésen a komposztálás

ideje 8 nap. Az adatváltozásokhoz szükséges 
űrlapokat a Városgondnok weboldalán (http://
v-varosgondnok.hu/forma nyom tat va nyok/) ta-
lálják meg letölthető formátumban. Ezeket ki-
töltve a Városgondnok ügyfélszolgálatára kell 
eljuttatni. Ingatlan adásvétel esetén a vevőnek 
és az eladónak érdemes együtt megjelennie át-
íráskor az ügyfélszolgálaton.

Értesítjük önöket, hogy az NHKV Zrt. által ki-
küldött számlák kísérőlevelében a bankszám-
laszám sajnos hibásan szerepel. Amennyiben a 
hulladékszállítási díjat a csekkbefizetés helyett 
átutalással kívánják rendezni, kérjük, hogy a 
csekken feltüntetett bankszámlaszámra utalja-
nak! Köszönjük megértésüket!

R eggel 8-9-ig a Vecsési Andrássy Gyula 
Általános Iskola, 9-10-ig a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-

talános Iskola, 10-11-ig a Halmi Telepi Általános 
Iskola diákjai látogattak el hozzánk. Sajnos, a Pe-
tőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és 

Apróhirdetés
• Gyógymasszázs, relaxáló masszázs otthonában. Ár: 2000 Ft/
fél óra. Rugalmas időbeosztás, kedvezményes kiszállási díj. 
Tel: 06-70/256-2955, www.masszazsotthon.hu

• Állás – Kerthez értő személyt keresünk pestlőrinci családi 
házunk kertápolásához heti 1-2 alkalomra. Rövid önéletrajzot 
várunk a matyesztosz@citromail.hu címre.

• ELADÓ! Vecsésen 80 m2-es három szobás, összkomfortos, 
gondozott családi ház, fedett terasszal eladó! A telken  
található egy különálló 15 m2-es kisház tusolóval és WC-vel.  
Alatta ugyanekkora pince van. A parkosított kert 520 m2. 
Irányár: 24 millió Ft.  Tel.: 06-20/912-6840

Hirdetés

Hirdetés

Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

mfodorne@gmail.com

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

K ö n y v e l é s
B&B ’97 szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.

vállalunk teljes körű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 

adóbevallások készítését.

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

A FÖLD NAPJA 
Április 20-án,csütörtökön tartottuk a Bálint Ágnes 
Kulturális Központtal közösen szervezett Föld Napja 
rendezvényünket, mely két részből állt. Délelőtt az 
iskolák alsósait  vártuk, délután a díjátadás zajlott.

I. kategória: 1. Molnár Gergely, 2. Berényi Dá-
vid, 3. Győri Ágoston
 különdíj: Keresztes Jázmin
II. kategória: 1. Susán Réka, 2. Balogh Álmos, 
3. Valics Boldizsár, 
 különdíj: Dominek Virág.
III. kategória: 1. Róth Erzsébet, 2. Benke Má-
ria, 3. Kelemen Mária
 különdíj: Fazekasné Anna
 A meséket kiállítottuk a Bálint Ágnes Kul-
turális Központ aulájában megrendezett 
kiállításon!

A leghasználhatóbb gyerekjátékokat készítette a Mosolyország Óvoda (Delfin, Piroska, 
Tücsök, Süni csoportja), plusz különdíj a Mosolyország Óvodának a vonatért.
 A legcukibb, legaranyosabb dolgokat a Falusi Óvoda alkotta (Maci csoport).
 A legdekoratívabb alkotásokat a Bálint Ágnes Óvoda készítette (Mazsola, Tádé, Ma-
nócska, Egérke csoport).  Minden csoport díjazásban részesült!

Meseíró pályázat 
díjazottjai

Alkoss Hulladékból Pályázatunkra  
érkezett alkotások díjazása

Gimnázium lemondta a rendezvényen való rész-
vételt. A gyerekeknek az egyesület tagjai előadtak 
egy kis történetet, melyet Nagy Gyula írt a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságáról.  Dr. Práczki Pé-
ter tartott  előadást a Föld védelméről, a közösségek 
fontosságáról és a Zöld Elefánt kezdeményezésről. 
Reméljük, minden diák és tanár jól érezte magát. 

Délután 17-órától díjátadó ünnepséget tartottunk, 
ahol ismét előadtuk Nagy Gyula tanulságos kis tör-
ténetét, majd Benke Mária előadásában meghall-
gatunk két verset, amit erre az alkalomra írt. Át-
adtuk a Meseíró pályázat és az Alkoss hulladékból 
pályázat nyerteseinek díjait. Köszönjük a 18 mesét, 
amit írtak nekünk, és köszönjük a Mosolyország, a 
Falusi és a Bálint Ágnes Óvoda alkotásait.
 Köszönjük a közreműködést tagjainknak. 
(Nagy Gyula, Szászné Bánffy Ibolya, Pfeffer Ba-
lázs, Széplakiné Baranyi Ildikó, Krojher Gabriella, 
Kovácsné Bajári Ildikó, Bőszinné Rennersdorfer 
Éva, Dobrovitz Erika, Pffefer Gábor.)
 Köszönet a fellépésért és a szavalatért Benke 
Máriának! Köszönet az előadásért Dr. Práczki 
Péternek! Köszönet a zsűri tagjainak: Blázy Zsu-
zsannának és Görög Bélának. Köszönet támoga-
tóinknak: Vecsés Város Önkormányzata, Kovács 
Márton, Friss Pékség, Kávézó és Pizzéria Vecsés 
Fő út 187. Széplakiné Baranyi Ildikó 

Nagy Gyula történetét a hulladék-
komandósok adták elő Hulladékból készített dekorációk,  

Bálint Ágnes Óvoda

Ezek a játékok is hulladékból készültek

Különdíjat kapott a  
Mosolyország Óvoda kisvonata
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A nemzetiségi hagyományokat 
ápoló óvodák részvételével 
zajló rendezvényen megis-

merhettük az egyes települések ha-
gyományait, illetve a hagyományok 
megőrzésének számos módszerét lát-
hattuk is az óvodások előadásaiban.
 A rendezvényt Schiszlerné Bakk 
Katalin, a Vecsési Falusi Nemzeti-
ségi Óvoda óvodavezetője, a talál-
kozó szervezője nyitotta meg, majd 
Frühwirth Mihály, a Kulturverein el-
nöke is szólt néhány szót a nemzetisé-
gi hagyományok ápolásának fontos-
ságáról, a fiatal nemzedék tanításáról. 
 A találkozót a szervező Vecsési 
Falusi Német Nemzetiségi Óvoda 
Kücken tánccsoportja nyitotta meg, 
akik játékos táncok segítségével gyer-
mekek számára egyszerű koreográfi-
ákat mutattak be, és hatalmas sikert 
arattak. Felkészítőjük Füzesi József-
né Erzsike volt. 
 A Soroksári Egyes Számú Össze-
vont Óvoda Süni és Méhecske cso-
portját Egresiné Beck Zsuzsanna és 
Mészárosné Megyesi Edit tanítot-
ta be a „Vogelhochzeit” c. zenés da-
rabra. Az előadásra egyedi színpadi 

dekorációt is készítettek, amely még 
színesebbé tette előadásukat. 
 A harmadik fellépő a pilisszentivá-
ni Német Nemzetiségi Óvoda Ibolya 
csoportja volt, sváb hívogatót, körjá-
tékokat, mondókákat és táncokat ad-
tak elő, nagycsoportosaik fegyelme-
zettek, jól felkészültek voltak, sok 
lelkes kísérővel érkeztek a rendez-

vényre, tanítóik Soós-
né Mikulán Katalin és 
Kőnig Istvánné voltak.   
 A vecsési Mosoly-
ország Óvoda tánccso-
portjának műsorában 
szerepelt a Florischitta, 
Siebenschritt és Juden-
polka is, az óvoda év-

ről évre részt vesz a rendezvényen, 
gyakorlott csoportjaik közül most a 
nagycsoportosok adták elő óvodape-
dagógusaik: Czu tor-Tóth Vivien, Rom-
hányiné Lieber Mónika és Juhészné 
Ollé Tünde által betanított műsorukat.
 A Dunaharaszti Mese Óvoda Edel-
weiss Német Nemzetiségi Gyermek-
tánccsoportja körjátékokat adott elő 
nagycsoportosai és kisebb óvodásai 
részvételével, ők gyakran fellépnek a 
dunaharaszti önkormányzat és a he-
lyi iskola nemzetiségi rendezvénye-
in is. Felkészítőik: Kettererné Bauer 
Mónika, Somkuti Edit, Rötzer Anikó, 
Wágner Brigitta és Gál Edina.
 A budaörsi Zippel-Zappel Német 
Nemzetiségi Óvoda tánccsoportjának 

Hatalmas érdeklődés volt  
a 20. Német Nemzetiségi Óvodatalálkozón

2017. április 23-án a Grassalkovich  
Antal Német Nemzetiségi Általános Iskola aulájá- 

ban rendezték meg az idén 20. alkalommal szerve- 
ződött óvodatalálkozót, amelyen 7 óvoda vett részt.  
A rendezvény kiemelkedő sikerét is bizonyítja, hogy  

szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni a közelben.  

NEMZETISÉG

műsora igen egyedi-
vé vált Csipainé Mül-

ler Hédi harmonika kísére-
te miatt, nagyon jó hangulatú volt az 

előadásuk, a vendégek közül többen 
táncra perdültek. A táncokat Miczák 
Katalin és Bajdik-Ruppel Irén tanítot-
ta be. 
 A Taksonyi Német Nemzetiségi 
Óvoda Gyöngyvirág csoportja közép-
ső- és nagycsoportos gyerekekből áll, 
az ő műsoruk a taksonyi fúvószenére 
épült, nagy lelkesedéssel vettek részt a 
rendezvényen, ügyesek voltak. Engert 
Mária, Olekszáné Kecskés Marianne 
tanította be a táncaikat.
 A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvo-
da Napocska csoportja és felnőtt-
tánccsoportja, az Edelweiss Tánccso-
port zárta a találkozó programját, a 
gyerekeket Vargyasné Bakonyi Ildi-
kó, Maár Lászlóné és Neubrandt Gá-
borné, míg a felnőttcsoportot Füzesi 
Józsefné tanította be. 
 A találkozó minden fellépője em-
lékérmet kapott ajándékba, a szervező 
megköszönte a részvételt, a támoga-
tást a NNÖK- és ÉMNÖSZ-szer-
ve zeteknek, végezetül közösen el-
énekelték a magyarországi németek 
himnuszát. A résztvevőknek egy kis 
vendégváróval is készültek az iskola 
egyik különtermében.
 A látogatók létszáma évről évre 
gyarapodik. Az egyre több fellépő-
nek köszönhetően a rendezvény min-
den eddiginél tovább tartott. Gratu-
lálunk a szervezőknek!  Erőss Diana

HAGYOMÁNY

Az időjárás kedvezett a sváb hagyomány szerint  
felelevenített Tojásfutás megrendezésének. Április 17-én, húsvét- 
hétfő délután a Grassalkovich iskola udvarára várták az érdeklődőket, ahol 
már a verseny előtt remek hangulatot teremtett pattogós zenéjével a Brunner Zenekar. 

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

A z érdeklődőket a 
rendező Német 
Nemzetiségi Ön-

kormányzat nevében Tófal-
vi Mónika, elnök asszony 
köszöntötte, aki röviden ki-
tért a Tojásfutás történetére 
és ismertette a játék szabályait. 
Ezt a szokást valószínűleg Felső-
Ausztriából vagy Svájcból hozták 
magukkal elődeink. A Tojásfutást régen 
– forgalmuk fellendítésére – a kocsmárosok szer-
vezték. Ezek a régi kocsmák már nincsenek meg 
Vecsésen, így már a Tojásfutás szervezése sem úgy 
zajlik, mint régen. Akkoriban színes szalagokkal 
és zöld ágakkal díszített stráfkocsin ültek a bírá-

lók, és ott helyezték el a vízzel teli kádat. A ko-
csi mellett – jobbra és balra –tojásokat helyeztek 
el homokkupacokban egymástól bizonyos távol-
ságokra. Az utolsó tojás mindig piros színű volt. 
Két csapat versengett és a váltóverseny során a fu-
tóknak egyenként kellett a tojásokkal a kocsihoz 
futni és azokat a hordóba dobni. A versenyzőket 
a zenekar játéka mellett a nézők is hangosan bíz-
tatták. A győztesnek járó elismerést a legtöbb ép 
tojást gyűjtő csapat kaphatta meg. Tófalvi Móni-
ka elmondta, hogy a felelevenített változat Tojás-

futás részét napjainkban is a régi vecsési 
szokások szerint bonyolítják le. Az 

utolsó, piros tojások után, egy-
egy nemzeti színű zászlóért is 

el kell futniuk a versenyzők-
nek. A rövid ismertető után 
Tófalvi Mónika elindítot-
ta versenyt, ahol bárki je-
lentkezhetett, kisebbek és 
nagyobbak egyaránt bene-
vezhettek. Egyéniben és 

csapatban is rajthoz állhat-
tak a versenyzők. A részvételt 

apró ajándékokkal (édességek-
kel, üdítővel) értékelték. A tizen-

nyolc éven felüliek versenyén a részt-
vevőknek nem csak a tojást kellett sértetlenül a 

célba juttatniuk, hanem egy-egy útjukba eső pá-
linkát is el kellett tüntetniük. Ezt az akadályt sze-
rencsére többnyire zökkenőmentesen vették, de 
azért akadtak vicces pillanatok is. Az egykori 

Tojásfutás   
Vecsésen

„Tojásfutásokon” a futás után a tojásokból rántot-
tát sütöttek a kocsmárosok, amit a versenyzők kö-
zösen fogyasztottak el. Az eseményt tánccal zár-
ták a résztvevők. Összességében a rendezvény jó 
hangulatban zajlott, reméljük még sokáig sikerül 
fenntartani ezt a húsvéti hagyományt.
 Köszönet a szervezésben nyújtott segítségért 
Ze hetmayer Józsefnek és családjának. Mezőfi Alex

Falusi óvoda Kücken tánccsoportja

A Falusi Óvoda Napocska csoportja

Schiszlerné Bakk  
Katalin és Frühwirth Mihály
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Cikksorozat a reformáció  
500. évfordulója alkalmából III. rész

Evangélikus  
nyári táborok 

Június 26–30. – Napközis tábor

Július 10–14. – gyerektábor Badacsonylábdihegyen

Július 17–22. – ifitábor Badacsonylábdihegyen

A badacsonyi táborok részvételi díja 20 ezer forint.  
A napközis tábor 10 ezer forintba kerül. 
Jelentkezés: Heinemann Ildikó  +36-20/770-0442

HITÉLET

Hirdetés

Avagy: hogyan lesz Luther Márton Isten eszköze?

A szegénységben élő család fél év múlva újra felkereke-
dett, és Mansfeldben próbált munkához jutni.  Szüleik 
örökséget nem tudtak a gyermekeiknek adni, viszont 

megpróbálták a legjobb nevelésben részesíteni őket. Luther 
Márton Mansfeldben, Magdeburgban, majd Eisenachban ta-
nult, 1501-ben pedig beiratkozott az erfurti egyetemre. „Apám 
szeretete és gondoskodása mindennel ellátott az erfurti főis-
kolán” – emlékszik vissza Luther. 
 Luther Márton ifjúkorát középkori szellemi megkötözött-
ségében élte. Az egyetemek egyházi intézmények voltak, és 
az egyik alapvető elvárásuk az egyháznak való teljes enge-
delmesség. Így Luther is elfogadott minden tételt és paran-
csot, amit a középkori egyház megkövetelt diákjaitól. 1505-
ben Luther, a filozófiai tudományok magisztereként részt vett 
az egyetemi alapfokú oktatásban. Apja, családja és tanárai so-
kat reméltek az okos és szorgalmas, kiváló képességű ifjútól. 
 1505. július 2-án fordulat állt be életében. Gyalog tartott 
az apai otthonból az egyetemre, amikor hatalmas vihar súj-
tott le rá. Villámok cikáztak körülötte, és ijedtségében a bá-
nyászok védőszentjéhez, Annához imádkozott. Megfogadta, 
ha megmenekül, szerzetes lesz. Másnapra ugyan megbán-
ta esküjét, mégis a középkori kötöttség hatalma alatt nem 
látott más utat, így 1505. július 17-én barátai sírása köze-

pette és apja mérhetetlen haragja ellenére az erfurti Ágos-
ton-rendi szerzetesek kolostorába vonult.   
 Luther Márton a legjobb szerzetesként küzdött üdvösségé-
ért. Maga mondta: „Ha valaha egy barát a szerzetesi élet útján 
a mennybe ment, úgy oda akartam jutni én is, sőt, ha tovább 
is így tartott volna, akkor a sok virrasztással, imádkozással, 
olvasással és más munkával biztosan halálra gyötörtem volna 
magam”. Staupitz János, a rend főnöke látta Luther szenvedé-
sét, és kezébe adta a Szentírást, hogy lemondjon saját önigaz-
ságáról és Krisztusban meglelje a kegyelmes Istent. Luther a 
könyvtárban megtalálta Husz János igehirdetéseit, amelyek 
úgyszintén mélyen hatottak rá.   
 Wittenbergben, mint teológiai tanár, a Szentírás tanulmá-
nyozását tette munkássága középpontjává. Pál apostol Római 
levelének magyarázata közben találta meg a mondatot, ame-
lyik meghatározta későbbi teológiáját. „Az Istennek igazsá-
ga jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: az 
igaz ember hitből él.” Ugyanakkor nem értette, és belső fe-
szültséget jelentett számára, hogy az egyház nem a hit általi 
megigazulást, Isten kegyelemből való elfogadást hirdette, ha-
nem az egyház által elrendelt cselekedeteket tette Isten szere-
tetének mércéjévé, az üdvösség forrásává. 
 Luther a rend megbízásából 1512-ben Rómába utazott. Vé-
gigcsúszott a 28 fokos Pilátus lépcsőn, megtett mindent, amit 
a zarándokok megtettek. Viszont megdöbbent a felcicomázott 
és a lován nagy pompában megjelenő pápán. 
 Luther visszatért a katedrához, tanulmányozta az igét, ta-
nította a Szentírást, 1515-től pedig a wittenbergi vártemplom 
lelkészeként igehirdetői szolgálatot végzett. Egyre jobban fel-
fedezte a Biblia mondanivalója és a középkori egyház élete, va-
lamint a hatalommal való visszaélésekben rejlő kibékíthetet-
len ellentétet. És ekkor megjelent Wittenbergtől 4 km- re levő 
városkában Jüterbockban Tetzel János dominikánus szerze-
tes, aki búcsúcédulákat árult, megszédítve a népet tanításával. 
Az egyszerű emberek elhitték, hogy saját lelküket és szeret-
teik lelkét a bűnbocsátó cédulák vásárlásával megmenthetik a 
büntetéstől és a purgatóriumban való szenvedéstől. Luther ezt 
nem hagyhatta szó nélkül… Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész  

Luther Márton 1483. november 10-én született Eislebenben. 
Szülei egyszerű emberek voltak, apja, János a thüringiai 
erdők egyik kis falujában dolgozott bányászként. A jobb 
meg élhetés reményében költöztek Eislebenbe. A kisfiút 
másnap meg is keresztelték, a keresztségben a nap szent-
jének Tours-i Szent Márton püspöknek a nevét kapta. 
Luther Jánosnak az évek során hét gyermeke született. 

Kiből lesz a cserebogár?  

A záró konferenciát 2017. 
április 27-én a Buda-
pest belvárosában ta-

lálható Hotel Continentál Zara 
konferencia termében tartották. 
A projekt elsősorban a XVIII. ke-
rület és Vecsés területén működő, a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtérhez kötődő gazdaságfejlesztést és a helyi 
foglalkoztatás ösztönzését célozta meg, továbbá 
támogatta a lakossági és önkormányzati képzése-
ket (projektmenedzsment, IT-készségek fejleszté-
se, stresszkezelés, angol nyelvi készségfejlesztés, 
OKJ-és targoncavezetői képzés). A projekt egyik 
legfontosabb eredménye a XVIII. kerület Üllői út 
317. szám alatt található képzéskoordinációs iro-

da, más néven a Tudásközpont tavaly novembe-
ri átadása volt. A XVIII. kerületi Önkormányzat 
vezető partnersége mellett Vecsés Város Önkor-
mányzata, a Budapest Airport Zrt., Budapest Fő-
város XVIII. kerületi Kormányhivatala, a Zsig-
mond Király Egyetem, a Felnőttképzők Szövetsége, 
valamint a norvégiai Lillehammeri Egyetem mű-
ködött együtt. A tavaly kezdődött projektben Ve-
csés Város Önkormányzat elnökletével működött a 
Munkaerőpiaci Bizottság, továbbá megszervezett 
Vecsés egy három alkalomból álló stresszkezelő, 
erőszakmentes kommunikációs tréninget is. 
 A záró ünnepségen megjelent Bent Kure, a 
Lillehammeri Egyetem Élethosszig Tartó Tanu-
lás Központjának munkatársa, projektigazga-
tó, Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, 
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, Fodor Fan-
ni Rita, a Miniszterelnökség Nemzetközi Együtt-
működési Programok Végrehajtási Főosztály pro-

jektmenedzsere, Szarvas Gábor, a Budapest 
Airport Zrt. igazgatója, Szatmári Péter, 

a Zsigmond Király Egyetem rekto-
ra és a Felnőttképzők Szövetségé-

nek vezetői.
 A záró konferencia vendé-
geit dr. Schottner Krisztina, 
a Zsigmond Király Egyetem 
rektorhelyettese, a rendezvény 
moderátora köszöntötte.

 Ughy Attila, Budapest Főváros 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre pol-

gármestere köszöntő beszédében ki-
emelte a „lifelong learning” – azaz élethosszig 

tartó tanulás fontosságát, ami napjainkban talán a 
legjelentősebb szemléletmód, ami meghatározza 
a korszerű gondolkodást. Ezt a szemléletet Nor-
végiában is nagy sikerrel alkalmazzák, így a pro-
jekt során számos jó példát bemutatva nyújtottak 
segítséget alkalmazásában a hazai partnereknek. 
 Hunyadi István, Budapest XVIII. kerület Ön-
kormányzatának városigazgatója előadásában is-

Sikeresen lezárult a „Norvég Alap”  
támogatásával megvalósított projekt 

PÁLYÁZAT

Lezárult a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata vezető part-
nerségével, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, azaz a „Norvég Alap” támogatásával meg-
valósuló, „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munka-
erő-piaci szolgáltatásokkal Budapest XVIII. kerületében és Vecsésen” elnevezésű projekt. A 2016. május 
1. és 2017. április 30. között zajló projekt teljes költségvetése 5%-os önerő mellett 964 776 euró volt.

mertette a projekt megvalósításának mérföldkö-
veit, majd röviden vázolta a jövő feladatait. 
 Előadást tartott Bent Kure, a Lillehammeri 
Egyetem Élethosszig Tartó Tanulás Központjának 
munkatársa, projektigazgató is, aki megköszönte 
a magyar partnerek munkáját. Elmondta, hogy az 
együttműködés keretében a magyar partnerek kettő, 
a norvég érdekeltek (egyetemi tanárok, illetve köz-
tisztviselők) egy szakmai tanulmányúton vehettek 
részt, emellett a Lillehammeri Egyetem munkatár-
sai a két magyar önkormányzat alkalmazottai ré-
szére 2017 januárjában innovációs képzést is tartot-
tak számos interaktív és együttműködést bemutató 
gyakorlattal, mely a résztvevők körében igen po-
zitív fogadtatásra talált. Kihangsúlyozta, hogy az 
egyéves együttműködés mindkét félnek sok tanul-
sággal szolgált, és azt sajnálja, hogy véget ért. 
 A záró rendezvény végén Práczki Péter, a pro-
jekt vecsési szakmai vezetője egy „kerekasztal 
beszélgetésre” invitálta a projekt partnerek kép-
viselőit. Minden partner más-más előnyt, erőssé-
get, emlékezetes pontot emelt ki az egyéves meg-
valósítási időszakból. Két fő kérdést érintettek: az 
egyik, hogy a partnerek hogyan értékelték a nor-
vég projekt eredményeit a munkaerőpiaci válto-
zások függvényében, valamint melyek azok a te-
rületek, ahol szükség lenne további innovációra.
 A záró konferencián a magyar projekt partne-
rek aláírtak egy projekt lezárását követő együtt-
működési megállapodást, amelyben vállalták, hogy 
a képzéseken szerzett oktatási tapasztalatokat to-
vább alkalmazzák, valamint a projekt támogatá-
sával kialakított Képzéskoordinációs Központot – 
TCO/TUD XVIII. Központ (Üllői út 317.) tovább 
működtetik. Polgár Gyula

A záró konferencia résztvevői

A magyar partnerszervezetek képviselői

A norvég 
projektigaz- 

gató, Bent 
Kure 

Práczki Péter kerekasztal beszélgetést vezetett

Aláírták a hosszútávú együtt-
működési megállapodást
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HITÉLET

Hirdetés

Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek, slagok, 
csatlakozók, metszőollók, kesztyűk.

facebook.com/BarkacsBarlang
Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13.    29-742-576

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

F ebruár óta így került a refor-
mátusokhoz Nógrádiné Ko-
vács Alexandra, hatodéves 

lelkipásztor gyakornok, aki decem-
ber 31-ig Vecsésen tölti a gyakorlati 
évét. A gyülekezet imádságban hor-
dozza, bátorítja, erősíti és szeretet-
tel támogatja őt szolgálataiban. Vele 
beszélgettünk családjáról, tanulmá-
nyairól, elhívásáról.

– Családi örökség a református lel-
készi irány?
 – Épp ellenkezőleg, Kecskeméten 
katolikus családban születtem. Szü-
leim és nagyszüleim is gyakorolták 
a hitüket, így kiskorom óta engem 
is arra tanítottak, hogy Isten szeret 
engem és a Fiát adta értem is, hogy 
bűnbocsánatot nyerhessek.

– Nincs református vagy katolikus 
Isten, csak a Szentháromság, egy 
igaz Isten, amelyet a történelmi egy-
házak közösen vallanak. Milyen pá-
lyára szánták a szülei? 
 – Eleinte zenei pályára szántak. 
Óvodás korom óta tanultam hegedül-
ni, zongorázni, orgonálni. Én azon-
ban, mikor megkérdezték, hogy mi 
leszek, ha nagy leszek, azt mond-
tam, hogy orvos. Hobbiként meg-
maradt a zene, és egyre inkább ér-
deklődtem az emberi test felépítése 
iránt. Nyaranként orvos ismerőseink 
nyakán lógtam a kecskeméti kórház-
ban. Gimnazista koromban biológia 
és kémia fakultációs voltam és szor-
galmasan készültem az orvosi egye-

temre. Közben a szüleimet nagyon 
megrendítette a Luther című film, 
amit együtt néztünk meg. A film 
hatására a családunk áttért a refor-
mátus hitre. Szüleim is konfirmál-
tak, s vasárnaponként az ismerősök 
nem kis meglepetésére a református 
templomba kezdtünk járni. Teljesen 
más volt a református istentisztelet, 
mint a katolikus mise. Vasárnapról 
vasárnapra azt tapasztaltuk, mintha 
konkrétan hozzánk szólna az Ige. Én 
is a Kodály Zoltán Általános Iskola 
után a Kecskeméti Református Gim-
náziumba jelentkeztem. 

– Ez nem kis változás volt  
az életében, ugye?
 – Valóban nagy változás volt. Mi-
vel mindez már a rendszerváltás után 
történt, minden reggel áhítattal kezd-
tük az iskolát, amelyet a templomban 
tartottak. A hétközi gyülekezeti al-
kalmakra is eljártam, rendszeresen 
szolgáltam a gyermekek között és a 
diakóniai munkában is részt vettem. 
Hetenként meglátogattam két idős 
testvért a gyülekezetből, akiknek a 
bizonyságtétele alapján sokat épült 
a hitem. Felfedeztem, hogy az em-
ber teste mellett a lélek pallérozása 
is ugyanolyan fontos. Azért még a 
kórházba is eljártam, de legtöbbször 
a kórházlelkész mellett tüsténkedtem. 
Isten a gimnáziumi éveim alatt napról 
napra megszólított, míg megkaptam 
belső elhívásomat a Józsué könyve 1. 
rész 9. verse szerint:  „Légy erős és 
bátor, ne félj és ne rettegj, mert ve-

led van 
Istened, az 
Úr mindenütt, amerre csak jársz” . 
Ez a vezérige nekem, törékeny alka-
tú nőnek, nagy biztatás volt. Külső 
elhívásként lelkipásztorok és gyüle-
kezeti tagok bátorítottak. Rádöbben-
tett engem az Úr, hogy azt szeretné, 
hogy ne csak az emberek testével, 
hanem a lelkével is foglalkozzam. 
Engedtem ennek az elhívásának, és 
gyorsan váltottam: a biológia helyett 
magyarból tettem emelt szintű érett-
ségit. Azóta sem bántam meg, hogy 
Krisztusnak engedtem, mert így tisz-
ta szívből elmondhatom, hogy csak 
az a jó, amit ő akar velünk cseleked-
ni. Kegyelmével megáldotta a teoló-
giára jelentkezésemet, és az ottani ta-
nulmányaimat is, ami hálára kötelez. 

– Hazajár a szüleihez Kecskemétre?
 – Időközben ők is felköltöztek 
Pestre és édesapám a Budapest-
Fasori Református Egyházközség 
egyik őrállója. Édesanyám fejlesz-
tő pedagógusként dolgozik és van 
egy 10 éves öcsém. A teológia évei 
alatt ismerkedtem meg a férjemmel, 
Nógrádi Gáborral, akiben méltó se-
gítőtársat is kaptam, hozzám illőt, aki 
mindenben támogat és erősít engem. 
Ő mérnök, informatikus és jelenleg 

Gyakorló lelkész a vecsési  
református gyülekezetben

automatizálási mérnökként dolgo-
zik. Házasságkötésünk a küldő gyü-
lekezetem, a Budapest-Fasori Refor-
mátus Egyházközség templomában 
volt, amikor ezt az Igét kaptuk útra-
valóként: „Benne van szívünk öröme, 
mert szent nevében bízunk. Marad-
jon velünk Uram, szereteted, mert mi 

is benned reménykedünk.” (Zsolt 
33,21-22.) Jelenleg mi is Buda-

pesten lakunk, s onnan járok 
ki naponta Vecsésre.

– Fiatal lelkész mellé ke-
rült, akinek a felesége is 
teológiai hallgató. Érzi en-
nek előnyeit?

 – Igen, jól megértjük egy-
mást Dömötör Norbert Nagy-

tiszteletű úrral és feleségével. Si-
került beilleszkednem Vecsésen a 
gyülekezetbe, ahol szeretettel fogad-
tak. A Reformáció 500. emlékévé-
hez méltó módon és minden hitéleti 
munkába igyekszem bekapcsolód-
ni, hasznára lenni a gyülekezetnek. 
Esti és házi istentiszteletet, ifjúsá-
gi alkalmakat, a Petőfi téri iskolá-
ban hittanórákat tartok, konfirmá-
ciós felkészítésen működök közre, 
istentiszteleti alkalmakon a Heidel-
bergi Kátéból részleteket és a Bibli-
ából kijelölt Igét olvasok, fohászokat, 
imákat mondok, sőt már volt igehir-
detésem is. Megszerettem a vecsési 
gyülekezetet. 

– Sikerül a gyakorlati évet kegyel-
mi ajándékként a tanulmányaiban, 
szolgálataiban hasznosítani?
 – Nagyon hasznosnak tartom már 
eddig is. Módszertanilag, az embe-
rekkel való kapcsolatépítésben, a 
lelki gondozásban különösen sokat 
tanultam. Hiszem, hogy továbbra is 
megáldja az Úr életünket, a vecsési 
gyülekezetet, s nem utolsó sorban a 
mi házasságunkat és szolgálatain-
kat is. Legyen meg az ő akarata min-
denben, ő vezessen bennünket, aho-
gyan eddig is tette! Soli Deo Glória! 
Egyedül Isten legyen a dicsőség!

Orosz Károly, ny. mérnök-újságíró

Általános gyakorlat a magyar református teológus- 
képzésben, hogy a hatodéves lelkészhallgatókat gyü-
lekezetekbe helyezik ki, hogy a valóságban is meg-
tapasztalják a gyülekezeti élet mindennapjait. 

HITÉLET

A Hajléktalan Jézus-szobor

Szent Gyermekség Találkozó  
VECSÉSEN

Gondolatok…

Nem kimondottan Vecséssel kapcsolatos, de 
az Isteni Irgalmasság ünnepén – húsvét utáni 
vasárnap – az Erzsébet-téri templomban azt 
hall hattuk, hogy az irgalmasság minden időben 
és mindan nyiunkra vonatkozik. Szükségünk van 
Isten irgalmára, és a mi segítségünkre, együtt-
érzésünkre pedig másoknak van szüksége. 

Május 6-án, szombaton nagyon szép napot élhettünk 
meg azokkal, akik eljöttek az Irgalmas Jézus 
Plébániára, ugyanis itt rendezték meg a Pápai 
Missziós Művek VI. Váci Egyházmegyei Szent 
Gyermekség csoportjainak találkozóját. 

C sodálatos élményt adó esemé-
nyen vehettem részt április 
11-én Budapesten, a Horváth 

Mihály téri templom előtt. Washing-
ton, London, Vatikán és a világ szá-
mos nagyvárosa után Budapesten is 
látható az együttérzés jelképévé vált 
Hajléktalan Jézus-szobor. 
 Ferenc pápa meghívására a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat hajlék-
talan emberek zarándokcsoportját 
kísérte Rómába, és a látogatás so-
rán figyelt fel a Hajléktalan Jézus-
szoborra. Aztán civil kezdeménye-
zés összefogásával a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat gyűjtést hirdetett az 
együttérzés szobrának budapesti el-

E zt a mozgalmat Magyarországon Benvin 
Sebastian Madassery SVB (verbita) atya 
fogja össze, melynek fő mottója: „Kis imá-

val, kis áldozattal, gyermekek segítenek gyerme-
keknek”. A verbita szerzetes, a Pápai Missziós 
Művek magyarországi vezetőjeként közvetlenül 
a szentatya irányítása alatt áll.
 Visszatérve a találkozóra, valóban az Úr sze-
retetét élhettük meg, mert a segítők, a szervezők, 
a résztvevők egyaránt nagy tanúságot tettek Is-
ten gondoskodásáról.
 Anyák napja lévén, „Mária, a mi anyánk”-mottót 
választottuk. A nap lelki hátterét, megyéspüspö-

helyezésére. Nagyon rövid idő alatt 
összejött a szükséges pénz és a ka-
nadai alkotó is örömmel engedélyez-
te a szobor budapesti elhelyezését. 
 Erdő Péter, az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye érseke, bíbo-
rosa áldotta meg a szobrot, majd be-
szédek hangzottak el, és Lackfi János 
mondta el lelkiismeret-ébresztő, az-
nap elkészült versét A hajlékkészítés 
zsoltára  címmel. („...Uram, te meg-
csalsz minket,/ott heverészel úri ked-
vedben/a hidegben azzal az emberrel 
ott a padon/és bennünk nincs elég bá-
torság,/hogy odaheveredjünk mellé,/
hogy odaheveredjünk melléd.) 

Nagy István Elek 

künk, Dr. Beer Miklós és 
Eperjes Károly Kossuth-
díjas színművész alapoz-
ták meg, de a Sebastian atya 
által vezetett játékban is sok szó 
esett a Szűzanyáról. Borka Zsolt ze-
nei szolgálata pedig nagyban emelte a ta-
lálkozó hangulatát.
 A családiasra (sajnos több csoport a ballagá-
sok miatt visszamondta részvételét) sikerült ösz-
szejövetel – a kb. 60 gyermek és közel ennyi fel-
nőtt részvétele – odafigyelést és alapos szervezést 
igényelt. Ezúton is köszönetet mondunk a támo-

gatóknak, akik bármilyen 
módon hozzájárultak a ta-
lálkozó megvalósításához. 
Kiemelnénk Vecsés Város 
Önkormányzatát, aki pa-
dokat és az ebédet bizto-
sították számunkra. Külön 

köszönetet mondunk a he-
lyi Szent Gyermekség cso-

portnak, és a szülőknek, akik 
az előkészítésben, a lebonyolítás-

ban és az utómunkákban szolgáltak.
 Itt szeretnénk hívni azokat az isko-

láskorú gyermekeket, akik indítást éreznek arra, 
hogy más rászoruló gyermekeken segítsenek. He-
lyi csoportunk vezetője szeretettel várja az érdek-
lődőket a 06-30/431-5816-os telefonszámon.
 Az Úrnak tartozunk hálával ezért a napért!

Frics Zoltánné (csoportvezető)
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dr. Beer Miklós püspök ajándékot adott a gyermekeknek

Az ebédet az önkor-
mányzat biztosította

A találkozó résztvevői  
dr. Beer Miklós püspökkel

Benvin Sebastian  
Madassery verbita szerzetes  

és Eperjes Károly

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

VECSÉSI  
Tájékoztató
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  Május 7-én rendezte meg a PromoSport Kft. 
a XVI. kerületi Ikarus pályán a Magyar Önkor-
mányzatok III. Foci Kupáját. A megmozdulás-
ra – az esős idő ellenére – hatvannégy csapat 
nevezett, közöttük Vecsés Város Önkormány-
zata. A kupán Budapest Főváros Önkormány-
zata, tizenhét fővárosi kerület önkormányza-
ta, a megyei jogú városok, valamint a 10 ezer 
főnél nagyobb lélekszámú települések önkor-
mányzatai vettek részt, de a nevezett csapatok 
között ott volt a fő támogató E.ON vállalatcso-
portot képviselő céges válogatott is. A mintegy 
8 órás mérkőzéssorozat ünnepélyes megnyitóján 
a fővédnök Pogácsás Tibor, a Belügyminisz-
térium önkormányzati államtitkára köszöntöt-
te a résztvevőket.
 Számos kísérőprogram is színesítette a ran-
gos eseményt, így többek között egészség-
szűrő-programmal, autókiállítással, gyerme-
keknek kreatív kézműves-foglalkozásokkal, 
lufihajtogatással, ugrálóvárral, valamint 3D 
rally-autó-szimulátorral várták az érdeklődő-
ket. A sportolás mellett jótékonysági akciót is 
szervezetek a rendezők. A Heim Pál Gyermek-
kórház Fejlesztéséért Alapítványnak gyűjtöttek 
ajándékokat. 
 Két kategóriában küzdöttek a csapatok. Az 
„XL”-es csoportba a fővárosi kerületek és a me-
gyei jogú városok, míg az „L” elnevezésűbe a 
10 000 lélekszám feletti települések önkormány-
zatai kerültek. Vecsés veretlenül jutott tovább 
az egyenes kieséses szakaszba. A legjobb 16 
között Vác csapatát 4-1-re vertük, majd az elő-
döntőben 5-0-ra győztünk az orosháziak el-
len. A döntőben Hajdúböszörménnyel játszot-
tunk az aranyéremért, 3-3-as végeredmény után 
büntetőkkel sikerült kiharcolni az elsőbbséget. 
A nagyszerű eredményhez Szlahó Csaba pol-
gármester csatárként járult hozzá, a vecsési csa-
pat kapitánya Sárosi Gábor informatikus volt.

Aranyérmet 
szerzett Vecsés

SPORT SPORT

24. forduló 2017. április 23.
Vecsési FC–Halásztelek 5-1 (2-1)
Gólszerzők: Tell Tamás (7'), Tóth Attila (14',57',77'), 
Dombai Dávid (79'), ill. Gáspár András (13').

25. forduló 2017. április 30. 
Nagykáta SE–Vecsési FC 2-2 (1-2)
Vecsési FC: Gendur II L. – Kollár D., Csatlós Á., 
Novák A., Radnai Gy. – Tell T., Molnár Z., Dom-
bai D. (Csiszár R. 73. p.), Homonyik G. (Borsi M. 
59. p.) – Farkas Á., Tóth A. (Piros G. 84. p.).  
 Edző: Gendur I László.
 Kiállítva: Novák A. a 80. percben (a második 
sárga lap után).
 Gólszerzők: Csatlós (26'), Tóth Attila (37')
 Nem véletlenül tartottunk a mérkőzéstől. A ha-
zaiak kemény diónak bizonyultak, és nem is sike-
rült begyűjteni a három pontot. A pontvesztéshez 
hozzájárult, hogy Novák Alexiszt a 80. percben 
második sárga lapja miatt kiállították. A hazai-
ak emberelőnyüket a 87. percben gólra váltották, 
így kiegyenlítettek.
 Gendur L: „Nagyon gyenge teljesítményt nyúj-
tott a csapatom ezen a mérkőzésen. Az első félidő 
még, úgy ahogy méltó volt hozzánk, de a máso-
dik játékrész csapnivalóra sikeredett, így sajnos 
reális a döntetlen, sőt az ellenfél talán jobban is 
akarta a győzelmet, illetve a pontszerzést. Remé-
lem, hogy ez csak egy kisiklás volt a részünkről 
és a következő mérkőzésen újra igazi arcunkat 
mutatjuk majd.” (vecsesfc.hu)

26. forduló 2017. május 7.
Vecsési FC–Százhalombattai LK 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Farkas Ádám (21'), Molnár Zol-
tán (48')
 A kötelező győzelemmel megmaradt a kétpon-
tos előnyünk, miután Gödöllő is nyert. Követke-
zik a Tura elleni mérkőzés, nagyjából itt dől el 
a bajnokság. Tura nyolc mérkőzést nyert zsinór-
ban, és halvány esélye lehet még a bajnoki cím-
re is, hiszen még Gödöllővel is játszani fog.
 Ha ott nyerünk, feleslegessé válik minden to-
vábbi számolgatás…

27. forduló 2017. május 14.
Tura VSK–Vecsési FC 1-3 (0-2)
VECSÉSI FC: Komora – Novák, Molnár 
(Homonyik, 46.), Borsi (Piros, 86.), Kollár, Kiss 
K. (Csiszár, 60.), Tell, Radnai, Farkas Á., Csat-
lós, Tóth A. (Dombai, 76.) Edző: Gendur László
Gólszerzők: Less K. (78.) ill. Tóth A. (38.), No-
vák (45.), Piros (90.)
 „A mai napon játékban felülmúltuk a listave-
zetőt. Már az első negyedóra végére 3-0 arány-

ban vezethettünk volna, de amíg mi kihagytuk 
a helyzeteinket, addig a vendégek két pontrú-
gásból betaláltak. A második félidőt ugyanúgy 
kezdtük, helyzetek kialakításával, de vagy el-
puskáztuk vagy Komora László hárított pará-
désan.” 
 Ez az idézet a turai focisták honlapjáról szár-
mazik. Ha igaz is, akkor is gólra játsszák a fo-
cit, és ebben mi voltunk a jobbak. Nagy siker a 
turai győzelem, hiszen ellenfelünk nyolcas győ-
zelmi szériáját szakítottuk meg, amitől még ér-
tékesebb lehet a bajnoki arany.
 Ez a forduló döntő lehet a finisben, mert Gö-
döllő Százhalombattán döntetlent játszott, így elő-
nyünk újra négy pontra nőtt. A három meccsből 
kettőt kell megnyerni, és akkor biztosan meg-
van a bajnoki arany, a feljutás. A háromból két-
szer itthon lépünk pályára, és a biztos kiesőhöz 
megyünk látogatóba. 

Czibolya Zoltán elnök:
 – Egyetértek a turaiak véleményével. Nagyon 
jól fociztak, de most mellettünk állt Fortuna. A 
focihoz pedig ez is kell. A mérkőzés előtt sokat 
foglalkoztunk a csapat mentális felkészítésével, 
hogy fejben végig ott kell lenni a pályán, és ha 
mi használjuk ki az első lélektani pillanatot, ak-
kor nem maradhat el a siker. Büszkék vagyunk 
a gárdára, mert nagyon fegyelmezetten játszot-
tak. Most már fel kell tenni az i-re a pontot! Baj-
nokhoz méltóan mind a hármat meg kell nyer-
nünk és utána ünnepelhetünk. 

Pest Megye I. osztály
Labdarúgás

Két győzelemre 
a bajnoki címtől!

Vecsés SE ÉL-TEAM–Balatonfüred KSE U23 
31-30 (16-15)
Gólszerzők: Varga J. 8, Kökény 6, Simányi 5, 
Győrfi 5, Antal L. 3, Munkácsi 3, Wieszt 1.
 Csapatunk a győzelemmel 25 pontos lett és 
feljött a 6. helyre. Rendkívül tömör a középme-
zőny. Az 5. Pécs (26) és a 9. Tata között mind-
össze három pont a különbség. A VSE a hátralé-
vő három meccsét idegenben – Százhalombatta, 
NEKA, Csurgó sorrendben – játssza le.

Százhalombattai KE–Vecsés SE ÉL-TEAM 
27-25 (14-11)

NBII Déli csoport
Kézilabda – női Elmaradt a jó hajrá 

 – négy vereség a végén…
KSI Kézilabda Akadémia–Vecsés SE JUSEC 
21-18 (10-10)
Gólszerzők: Borkowska 6, Mátrai 4, Haris 3, 
Bocskai 2, Tóth T. 2, Pusztay 1
 A hölgyek a 6. helyért vannak küzdelemben, 
ez a vereség nem jött jól. Jelenleg 15 ponttal a 8. 
helyet foglaljuk el. A sorsolás szerint a 7. hely le-
het a reális cél.

Junior:
KSI Kézilabda Akadémia–Vecsés SE JUSEC  
34-23 (23-9)
A fiatalok a vereség ellenére biztosan őrzik a 3. 
helyezést.

Vecsés SE JUSEC–Gyömrői VSK 23-26 (7-13)
Gólszerzők: Borkowska 7, Mátrai 6, Simkó 
D. 3, Simkó A. 2, Pusztay 2, Németh 1, Tóth 
T. 1, Haris 1
 A győzelmével Gyömrő megszerezte a bajnoki 
címet. Mi hátrább kerültünk, de még javíthatunk…

Junior:
Vecsés SE JUSEC–Gyömrői VSK 32-33 (15-15)
Itt is bajnokságot ünnepelhettek a szomszédok, 
ezért is értékes ez a szoros eredmény. A vere-
ség dacára őrizzük a 3. helyet, ami továbbra is 
reális cél.

Rákosmenti KSK–Vecsés SE JUSEC 25-23 
(12-12)

Gólszerzők: Borkowska 13, Mátrai 3, Simkó A. 
3, Tóth T. 2, Haris 1, Simkó D. 1
 Nem sikerült a pontszerzés. Az utolsó meccsen 
nyerni kell a jobb helyezésért.

Junior:
Rákosmenti KSK–Vecsés SE JUSEC 21-28
A bronzéremért vívott küzdelemben előnyben 
vagyunk, mert jobb a gólkülönbségünk a ve-
lünk pontegyenlő Duna-Pentnél. Ha itthon nye-
rünk, akkor teljesül a dobogós álom.

Kamper Olívia vezetőedző:
 – Gyömrő ellen az első félidőben nagyon 
gyengén játszottunk, félidőben rendeztük sora-

inkat, de késő volt. Senkinek nem adhatunk 30 
perc előnyt, nemhogy az 1. helyezettnek. Így hi-
ába játszottunk jól, fordulás után sajnos veresé-
get szenvedtünk. 
 Az RKSK ellen idegenben léptünk pályára és 
ismét a mérkőzés elejét rontottuk el. 5-0 volt az 
eredményjelzőn, amikor elkezdtük azt játszani, 
amit megbeszéltünk. Még így is volt esélyünk, 
de minden energiánkat felemésztette, hogy fu-
tottunk az eredmény után!

Női utánpótlás-eredmények
Utánpótlás-csapatainknál véget ért a 2016/2017-
es szezon.
 Az Országos Serdülő Bajnokság E-F csoport-

jának 1-8. helyért folyó rájátszásá-
ban az 5. helyen végeztünk.
 U13-as csapatunk a kiemelt I. osz-
tályban NBI-es nagy klubok csapatai 
ellen harcolt kiválóan Csenki Judit 
vezetésével. Végül a Győri ETO, a 
Békéscsaba és a Fehérvár KC együt-
tesei mögött a 4. helyet szerezték 
meg a vecsési lányok.

Legújabb!
Vecsés SE JUSEC–EURONOVEX 
USE 25-29 (12-18)
Nem sikerült előrébb lépni, a 9. he-
lyen zártuk a bajnokságot. Az ifik 
meccsére lapzárta után kerül sor.

Gólszerzők: Munkácsi 5, Simányi 4, Halász 3, 
Antal L. 3, Fiar 2, Wieszt 2, Kökény 2, Varga J. 
2, Győrfi 1, Kiss dr. 1
 Vereség sosem jön jókor, most pláne nem, mert a 
rendkívül tömör középmezőny egyik tagjától kap-
tunk ki. Sajnos, vissza is estünk a 9. helyre. A záró 
két idegenbeli meccset – NEKA, Csurgó – meg kell 
nyerni, hogy a mezőny első felébe érjünk! 

Junior: 
Százhalombattai KE–Vecsés SE ÉL-TEAM 
31-33
Végre győzött a csikócsapat! Ezzel együtt való-
színűleg az utolsó helyen zárják a bajnokságot, 
de ősztől sokkal több várható ettől a fiatal gár-
dától. Farkas Sándor a 97 találatával a 6. a juni-
or gólszerzőlistáján.

NEKA–Vecsés SE 30-30 (18-17)
 Az utolsó – Csurgó U23 – elleni 
találkozó eredményétől függően 
lehet ez még akár 6., de le-
het 9. hely is.

Munkácsi Máté 
jobb szélső:
 – A NEKA 
fiataljai ellen vé-
gig kiegyenlített 
volt a meccs. Az 
első félidő végén 
a hazaiak mehettek 
előnnyel az öltözőbe. 
A második félidőben volt, 

NBI/B Nyugati csoport
Kézilabda – férfi

hogy hárommal is mi vezettünk, de nem tudtuk 
tartani az előnyt. A végén még lett volna sanszunk, 
hogy elhozzuk a két pontot, de nem tudtuk góllal 
befejezni a támadást. Így sajnos meg kellett elé-
gednünk az egy ponttal.

Junior: NEKA–Vecsés SE 35-26

Kovács Márton szakosztályelnök:
 – A Balatonfüred elleni 1 gólos siker után két 
nehéz idegenbeli mérkőzés várt Nagy Károly veze-
tőedző csapatára. Százhalombattán egy igazi presz-
tízscsatában maradtunk alul. Végig futottunk az 
eredmény után. Az ellenfél kiválóan védő kapu-
sai 25 gólon tartották a vecsési fiúkat, így a hazai-

ak visszavágtak az őszi 9 gólos vereségért.
 Összességében az látszik függetle-

nül attól, hogy a 6. vagy a 9. he-
lyen végez a felnőttcsapat, hogy 

az NBI/B átszervezésének híré-
re minden csapat őrült vágtába 
kezdett tavasszal. A 2017/2018-
as bajnoki kiírást nézve végül 
elmarad a csoportok összevo-
nása, de a pletykák jót tettek a 

színvonalnak. Magas minőségű, 
pörgős meccseket játszottunk és 

kialakult egy erős kezdősor, akikre 
építhetünk a következő szezonban is.

Munká- 
csi Máté 

jobb- 
szélső

 2017. április 22-én rendezték meg az Ippon 
Shobu Országos Diákolimpiát Budapesten, az 
UTE jégcsarnokában. Az ország minden tájá-
ról kb. 400 fiatal karatéka vett részt a versenyen. 
Vecsésről 7 fő delegáltatta magát. 

Karate

Aranyérem  
a diákolimpián

 Eredmények: hétéves korosztályban Görgényi 
Bence két harmadik helyezést ért el. Görgényi Ba-
lázs a nyolcéves korcsoportban kata versenyszám-
ban negyedik, kumite 
versenyszámban pedig 
bajnoki arannyal büsz-
kélkedhet. A tizenegy 
éves korosztályban a 
Vetró-Malya-Gyenis 
csapat sajnos a selejte-
zőben kiesett. A tizen-
két éves korcsoportban 
Takács Miklós szintén 
kiesett. A tizenhat éves 
korosztályban Iván Ist-

ván a hatodik helyezést érte el. 2017. április 22-
23-án Szlovéniában, Mariborban tartott szemi-
náriumot Kancho Nobuaki Kanazawa 8. danos 

mester, az S.K.I.F. el-
nöke. A vecsésiek Frid-
rich mester vezetésé-
vel öten vettek részt a 
jóhangulatú, tapaszta-
latokban bővelkedő, ke-
mény edzéseken. Utána 
egy rövid beszélgetés 
volt a május 16-án kez-
dődő prágai Európa-
bajnokságról. 

Szakosztály vezetősége

Görgényi 
Balázs
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

EGY
TABLETTA
EGY
ÓRÁN BELÜL
EGY
NAPIG HAT

WWW.ZILOLA.HU

A ZILOLA® gyorsan és hatékonyan csillapítja

a leggyakoribb allergiás tüneteket, mint az 

orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, bőrkiütés. 

MÁR 6 ÉVES KORTÓL ADHATÓ.

NE AZ ALLERGIÁT
LÁSSA MINDENBEN!

Zilola® 5 mg levocetirizin-hidroklorid tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer 
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 (1) 505 70 32, drugsafety@richter.hu

VersionID: KEDP/VAACRC, Lezárás dátuma: 2017. 05. 16.

Zilola185x261zold.indd   1 2017.05.16.   9:36:53

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!

SPORT

 Elkezdődtek a szabadtéri fogathajtó verse-
nyek. Hagyományosan május első hétvégé-
jén Fábiánsebestyénben indult az idény. Az 

Fogathajtás

Szezonnyitó felkészülés  
az Eb-re – Dobrovitzék  
új lovakkal indultak

idei főcél a négyesek számára a Göteborgi 
Európa-bajnokság. Ennek megfelelően va-
lamennyi magyar élversenyző elindult a 35. 

Fábiánsebestyéni Nemzetközi Fogathajtó ver-
senyen, közöttük volt a két Dobrovitz is. Mel-
lettük megtalálhattuk a svájci Voutazt, a két 
cseh Nesvacilt, a holland Bram Chardont és 
egy másik fiatal hollandot. Dobrovitz József  
három új lovat hozott erre a versenyre. Az új 
lovakat eddig csak otthoni körülmények kö-
zött próbálta ki. Volt, amelyiket azért kellett 
cserélni, mert kiöregedtek a versenyzésből, de 
olyan ló is van, ami Lázár Zoltán fogatában 
folytatja sportpályafutását. Ez meg is látszott 
a vecsési fogat teljesítményén. A verseny után 
a Dobrovitz József azt mondta, hogy az igazi 
csúcsteljesítményt majd a göteborgi Európa-
bajnokságon szeretné elérni.
 Díjhajtásban Lázár Zoltán, Dobrovitz József 
és Móró Lajos volt a sorrend. Ifj. Dobrovitz 5. 
lett a tízfős mezőnyben. Maratonhajtásban a 
svájci Voutaz Jerome nyert Lázár és Chardon 
előtt. Dobrovitz 4., fia 6.  lett a számban. Össze-
tettben két szám után Lázár vezetett 7 ponttal 
Dobrovitz előtt. DobrovitzJr. a 6. helyet foglal-
ta el. Akadályhajtásban Dobrovitz kockáztatott, 
hogy gyors és hibátlan hajtással előbbre léphes-
sen. A terve nem sikerült, verőhibák és időtúl-
lépés miatt összetettben a 4. helyre esett visz-
sza. Fia jól hajtott, de ez is csak az összetett 6. 
helyre volt elegendő. Összetettben Lázár biz-
tosan nyert Voutaz és Chardon előtt.
 2017-ben a Világkupa-versenyek mellett az 
aacheni kisvébét július 18-23-a, az előbb em-
lített Eb-t Göteborgban augusztus 21-27-e kö-
zött rendezik meg. A Fedeles Világkupa-sorozat 
Stuttgartban kezdődik november 15-én, ame-
lyet még négy verseny követ december végéig.
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REKLÁM

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

Fekete Gyopár (Telepi út 28., 29/350-120) május 29-ével,
Szent Ferenc (Market Central, 29/557-820) június 5-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A., 29/350-270) június 12-ével,
Hanga (Károly u. 20., 29/350-353) június 19-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2., 29/356-326) június 26-ával  
kezdődő héten ügyeletes. 
 Hétvégi ügyeleti rend: szombaton 8 és 20 óra között, valamint va-
sárnap 9 és 18 óra között a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A fennma-
radó időben, tehát szombat 20 órától vasárnap reggel 9 óráig, valamint 
vasárnap este 18 órától hétfő reggel 8 óráig az adott héten soros gyógy-
szertár 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.

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
Munkatárs: Erőss Diána, 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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JelenJen meg kuponnal  

a Vecsési TáJékozTaTóban
A kivágható, kedvezményre jogosító kuponokat  

Partnereinknél (Önöknél) válthatják be az Olvasók

Bevezető kedvezmény: 

¼ oldal méretű hirdetés mellé 

A kupon önállóan is megrendelhető! 

ingyen 
1/12 oldal méretű kupon

Bővebb tájékoztatás: 

+36-30/698-3976
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu 

2220 Vecsés, KárOly u 2.  
(hétfő és szerda: 9–13; csütörtök és péntek: 14–17)

INGYENKUPON 
AZ ÚJSÁGBAN
minimum 
1/4 oldal hirdetés  
megrendelése esetén

Érvényes: 2017. AUGUSZTUS 31-IG! 


