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Testvérek között
PROGRAMOK JEGYZET

A z idei év jeles dátuma a Vecsési Önkormányzatnak. 
1992-ben a németországi Rheinstettennel, majd 1997-
ben az erdélyi Gyergyószárheggyel kötöttünk testvér-

városi kapcsolatot. Én makacsul ragaszkodom ehhez a kife-
jezéshez. Hogy miért nem partnervárosi a kapcsolat, arra 
csak a gyengék kedvéért utalok, és ezzel talán kerekké is vá-
lik a dolog. A vecsési német nemzetiségű nemzettestvéreink 
számára egy német település a vérségi – itt: nyelvi, kulturá-
lis és identitás megőrzési – kapcsolatot jelent. Az erdélyi kap-
csolat esetén is ez a döntő. 
 Örök hála Rudi Langnak, aki Vecsést megtalálta, és ha-
láláig szívén viselte az együttműködést, és a vecsési svábság 
vezetőinek, elsősorban Frühwirth Mihály úrnak, hogy érezték 
ennek a jelentőségét. Mihály egyszer azt mondta, hogy nagy 
kérdés, hogy lesz-e követő az öregek tenni akarása után? Ta-
lán igen, de akad kérdőjel is.
 Ahogyan szép gesztus volt, hogy a kétévenkénti forchheimi 
dorffestre meghívták, és kiment a Kulturverein csapata, úgy 
az embernek hiányérzete támad, hogy ők miért nem viszo-
nozták a látogatást káposztafesztek alkalmával. Igaz, né-
hányszor itt jártak néhányan, de ezek inkább egyéni kezde-
ményezéseknek tűntek. Ami nagyon biztató, hogy a VHZ a 
Neuburgweieri fúvós egyesülettel egyre virágzóbb kapcso-
latot ápol. Váltva látogatnak egymáshoz, és a 25 éves kap-
csolatnak szép ünnepe volt a német zenészek vecsési vendég-
szereplése. Két cikkünk is foglalkozik ezzel az eseménnyel, 
ennek kapcsán az együttműködés fontosságával, és csak re-
mélhetjük, hogy a kapcsolat virágzóvá válik és újabb hajtá-
sokkal gazdagodik.
 A másik kapcsolat 20 éves, és ott is sok hasonlóságot ta-
pasztalhatunk, amikor a kapcsolat ápolásának fontosságáról 
beszélünk. Kitűnő találat volt Gál Istvántól és Tóth Elemér-
től, amikor felfedezték Vecsés számára Gyergyószárhegyet, 
ezt a kicsiny székelyföldi falut. Falu, de mégis, amikor kö-
zelébe érünk, évszázadok lehelete érint meg bennünket. A 
800 éves plébániatemplomról, a 600 éves Lázár-kastélyról, 
a 350 éves Ferences-kolostorról és 
4000 ezer lelkű székely-magyar te-
lepülésről van szó. De még ennél is 
többről: a szülőhelyén őshonos szé-
kelység és a szülőhelyén őshonos 
magyarság egymásra találásának 
lehetőségéről. Arról, hogy az átkos 40 év alatt olyan gene-
rációk nőhettek föl, akik nem tudtak arról, hogy körülöttünk 
magyarul beszélő, ezer éve ott élő véreink élnek. (Nincs tíz 
éve annak, hogy a Tavaszi Fesztivál kapcsán évente fogad-
tunk 30-40 erdélyi gyermeket és felnőttet, majd ugyaneny-
nyit utaztattunk ki Szárhegyre. Az első alkalommal az egyik 
vecsési anyuka vállalt két vagy három gyermeket, de meg-
kérdezte: „Tudja az a baj, hogy nem tudom, milyen nyelven 
értjük majd meg egymást…” Nem döbbentett meg a dolog, 
inkább nevetve mondtam, hogy majd kézzel-lábbal… Később 
ők lettek a leglelkesebb vendégfogadók és Szárhegyre láto-
gatók.)
 Az erdélyi kapcsolatnak vannak olyan ízei, ami nem lehet-
séges a német testvéri köteléknél. Ilyen volt 2004. december 
5-ei népszavazás. Biztattam az akkori RMDSZ-vezetőt (ma ő 
a polgármester, de már más párt tagjaként), hogy kérjék ki a 

magyar testvértelepülések képviselő-testületeinek állásfog-
lalását. Megtették, és józanító volt számukra. Volt, ahol nem 
támogatták, itt Vecsésen pozitív volt a döntés, de az is kide-
rült pár képviselőről, hogy jó ott lenni, elfogadni a vendég-
szeretetüket, de ezzel elégedjenek meg. Erre válasz lehet az 
a szép gesztus, amit Len Emil, az 1997-ben kötött megálla-
podás szárhegyi polgármester aláírója tett 2011-ben, ami-
kor a Megmaradás Parkban egy márványtáblát helyezett el 
a Nemzeti Összetartozás megörökítésére, a könnyített állam-
polgárság lehetőségéért – köszönetképpen. Persze számta-
lan más emlékezetes pillanata is volt ennek a kapcsolatnak, 
amely az értelem és az érzelem erejével bizonyította az ilyen 
együttlélegzésnek az értelmét. Vecsésiek – Kiss Gábor és ba-
rátai – templomi zászlót hímeztettek és szenteltek föl a szár-
hegyi plébánia számára, amit kivittek. Atadták a 800 éves 
plébánia plébánosának, és az alatt mentek el a szárhegyi ke-
resztaljával, gyalog elzarándokolva a csíksomlyói búcsúra. 
Ezt több alkalommal megtették. Vagy a másik, hogy Kapo-

si Gábor – ma már a Petőfi gimnázium taná-
ra – egykor kerékpárral tette meg a közel 1400 
km-t, Szárhegyig és vissza, de közben ő is elza-
rándokolt a szárhegyi keresztaljával gyalog a 
csíksomlyói szakrális magyar együttlétre. Ese-
tében még egy történelmi eseményt kell rögzí-

tenünk: felesége szárhegyi leány, vagyis új hajtással gazda-
godott a kapcsolat.
 Természetesen itt is sok a teendő, bőven van mód az együtt 
cselekvésre. A sport és a kultúra jó terepe lehet ennek. Itt is 
a VHZ jó példáját kell dicsérni, akik a háromszéki Réty-i fú-
vós találkozóra menet mindig útba ejtik Szárhegyet egy kon-
cert erejéig.
 Mindkét kapcsolatnál meg kellene találni az állam által 
nyújtott pályázati lehetőségen túl egyéb más helyi forrást, 
amellyel a diákságot lehet bevonni a tartalom gazdagítására.
 Végül még egy kapcsolat, ami a vecsési svábságot a szár-
hegyi székellyel összeköti. Ez a káposzta, annak termesztése 
és savanyítása. Romániában a szárhegyi káposzta-fogalom, 
védett márka. Eszmei értéke van, de ez a szárhegyi gazda 
számára lejben mérhető anyagi biztonságot is jelent. 
 Ahogyan nálunk is.  Szalontai János

Partnerkapcsolat. Testvérkapcsolat. Nyilván nagy a differencia a két kifejezés között. Más part
nernek lenni, és teljesen más testvérnek lenni. Mert ez utóbbi vérségi rokonságot is feltételez. 
Persze ismerős az a mondás is, hogy a testvért adják, a partnert (barátot) választani lehet.

„Romániában a szárhe-
gyi káposzta-fogalom, 
védett márka.”

Meghívásomra városunkban fog szerepelni 

2017. szept. 2-án és 3-án 
Nyisztor Ilona 

többszörösen kitüntetett óvónő-énekesnő,  
aki Csángóföldön, Pusztinán él. Nem csak ének-
li, hanem gyűjti és tanítja az ősi magyar dalokat, 

táncot és zenét a Magyar Házukban, amely 
támogatást igényel missziós tevékenységük 

folytatásához. 
A Bálint Ágnes Kulturális Központban szeptem-
ber 2-án 16 órakor két tanítványával ad műsort 
számunkra. Nyelvújítás előtti ősi magyar nyel-

vet ismerhetjük meg, melyet az Etelközben ma 
is beszélnek csángó-magyar testvéreink. A mű-

sorban fellép a Labdarózsa Népdalkör is.

 Vasárnap, szeptember 3-án két templomban is 
vallási énekeket mutat be a szentmisék után.

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 A belépés díjtalan, de adományokat elfoga-

dunk a nemes cél támogatására!

Dr. Fodor Etelka

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich 
Grundschule Wetschesch tantestülete valamint 
Vecsés Város  Német Nemzetiségi Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
ünnepélyes iskolaudvar-avatással összekötött tanévnyítójára.

Időpontja:
2017. szeptember 1. (péntek) 8 óra
Helye: Iskolaudvar 
Vecsés, Fő utca 90–92.

MEGHÍVÓ
Einlandung

Gyergyószárhegy  Lázár-kastély
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Tájékoztató

ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és a föld-
művelő gazdákat, hogy 2017. szeptember 4-én 
megkezdődik Vecsés külterületén a Kakucsi út 
és a Budai Nagy Antal utca földes részének át-
építése. A teljes útszakaszt ledózerolják, kisze-
dik a tuskókat és 15 cm vastagságban tört beton-
zúzalékot tesznek bele, majd erre kerül egy 5-7 

cm vastag murva réteg. Padkát és egyik oldalon 
árkot is építenek. A munkálatok idején várható 
majd forgalomlassítás. A munkavégzés nagyjá-
ból három hétig tart.
 Türelmüket és segítő együttműködésüket elő-
re is köszönjük! Rózsa Balázs osztályvezető, 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

A kézikönyv kidolgozását indító lakossági 
fórumon Berényi Mária főépítész rövid 
előadás keretében ismertette a kézikönyv 

tartalmával és az új településképi jogszabályok-
kal kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, hogy a te-
lepülésképi arculati kézikönyv Vecsés teljes köz-
igazgatási területére készül. A kézikönyv célja a 
település fejlődésének, örökségének településképi 

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester először a beruházások-
ról tájékoztatta a képviselőket. Elmondta, hogy az 
Andrássy iskola épületenergetikai beruházásánál a 
régi épületrész konyhai szakaszán a tető elkészült, 
szinte az összes nyílászárót kicserélték, jelenleg a 
tér felőli és a Toldy Ferenc utcai homlokzat színe-
zése folyik. A Polgármesteri Hivatalnál a tető és a 
bádogozás elkészült, folyamatban van a cserepe-
zés. A házasságkötő teremnél a padló műgyantá-
zása után befejeződnek a munkálatok. A konyha 
felújítására a szerződést megkötötték, a munkate-
rület átadták. A Zöldfa utca burkolatának felújítá-
sa elkészült. A Damjanich utcában megvalósítandó 
bölcsődére a Támogatási szerződést és a hozzátar-
tozó dokumentumokat elküldték a Nemzetgazda-
sági Minisztériumnak. A Halmi iskola 4 tanter-
mes bővítésének építési munkálatai folyamatban 
vannak. A Zrínyi utcai járdaépítés befejeződött, 
folyamatban van a Toldy Ferenc utcai járdaépítés, 
építik az Előd utcát és a Botond utcát, a Kisepres-
ben készül a 200 méteres gumiburkolatú futókör 
 A beszámoló végén arról is tájékoztatta a 
képviselőket, hogy június 30-án Semmelweis-
napi ünnepséget tartott a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat, új telephelyre költözött a Vecsési Vá-

és városszerkezeti szempontból tör-
ténő bemutatása, valamint az eltérő 
karakterű településrészek lehatáro-
lása és jellemzése. A Településképi 
rendelettervezet a kézikönyv meg-
állapításaira alapozva, a település-
kép alakításával összefüggő előírá-
sokat, illetve a témához kapcsolódó 
korábbi önkormányzati rendeleteket 
tartalmazza. A helyi értékvédelem-
ről, a településképi véleményezésről, 
bejelentésről, kötelezésről, valamint 
a reklámok elhelyezhetőségéről szó-
ló rendeletek az új jogszabályi előírá-
soknak megfelelően épülnek majd be 
a rendeletbe. Az arculati kézikönyv 
készítésénél kiemelten fontos szem-

pont, hogy azt széles körű lakossági támogatás 
övezze, hiszen hosszú távon befolyásolja a telepü-
lés épített és természeti környezetének alakulását, 
így a település életét, a helyi lakosság lakókörnye-
zetét. Ezért készítésébe bevonják a lakosságot is.
 A feladatra az önkormányzat kiválasztotta a 
tervezőket, személy szerint Kovács Beáta tele-
püléstervezőt kérték fel a munka koordinálásra. 

 Kovács Beáta tájékoztatásában kitért arra, hogy 
a kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti 
stílusjegyeit. Kikérik a lakosság véleményét arról, 
hogy milyen környezetben szeretnének élni. Szíve-
sen vesznek fényképeket az értékesnek, követendő-
nek gondolt építészeti részletekről, utcákról és te-
rekről, historikus vagy mai kortárs épületekről.
 A Településképi Arculati Kézikönyv vélemé-
nyezési dokumentációja a későbbiekben Vecsés 
város Önkormányzat honlapján a Partnerségi 
egyeztetés oldalon lesz majd elérhető és letölthe-
tő. A véleményezés időszakát az erről szóló külön 
értesítésben jelölik majd meg és az önkormány-
zat honlapján és a helyi újságban is közzéteszik 
és az elkészült munkával kapcsolatban is tarta-
nak lakossági fórumot.
 A lakosság véleményét, javaslatait és ötleteit 
a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgár-
mesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 
Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levél-
ben tehetik meg.  Polgár Gyula

rosgondnok Nonprofit Kft. és július 15-én utca-
bált rendeztek a Lehel utcában.

Hivatali helyiségen kívüli,  
valamint a hivatali munkaidőn  
kívül is lehet házasságot kötni
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
kötelezővé teszi az önkormányzatoknak a rendelet 
megalkotását. A szabályozás (és díjfizetés) a hiva-
tali helyiségen kívüli és hivatali időn kívüli házas-
ságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat léte-
sítése engedélyezésére vonatkozik. A módosított 
rendelet szerint az erre irányuló kérelmeket – az 
anyakönyvvezető javaslata alapján – a jegyző en-
gedélyezi, aminek a bruttó díja 60  000 Ft. Az anya-
könyvvezetőt eseményenként a hivatali helyiségen 
belül nettó 6  000 Ft, kívül nettó 12  000 Ft illeti meg. 
E rendelet 2017. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Ősszel ismét lesz  
kedvezményes faültetési akció 
Vecsés Város önkormányzata 2017-ben is meghir-
deti őszi faültetési akcióját. Az akcióra 2017. szept-
ember 4-től lehet jelentkezni. A részletes feltéte-
lekről az újság 9-ik oldalán találnak információt.

Várják a javaslatokat a település- 
képi arculati kézikönyvhöz

A július 25ei testületi ülést a Róder Imre Városi Könyvtár termében tartották. A képviselők 
összesen 17 napirendi pontot tárgyaltak. Ezen az ülésen többek között rendeletet alkottak a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének helyi szabályairól. Elfogadták a Róder Imre Városi 
Könyvtár beszámolóját, a Pénzügyi Bizottság előző évről szóló beszámolóját és a Vecsés Sportjáért 
Közalapítvány beszámolóját, valamint támogatták az őszi faültetési akció megszervezését.

A vecsési önkormányzat megkezdte a településképi arculati 
kézikönyv elkészítését és a településképi rendeletének 
megalkotását. A rendeletet várhatóan szeptember végéig 
kell jóváhagyni. A lakosság is véleményezheti a kézikönyvet 
és a rendeletet. Az első lakossági fórumot 2017. július 12én 
délután a Bálint Ágnes Művelődési Központban rendezték 
meg. A következő lakossági fórumon (az időpontról majd 
tájékoztatnak) az elkészült javaslatot vitatják meg.

Ősszel ismét lesz kedvezményes 
 FAÜLTETÉSI AKCIÓ Testületi ülésről  

jelentjük

Sikeres évet zárt  
a Róder Imre Városi Könyvtár
Vadászi Istvánné könyvtárvezető beszámoló-
jából kiderült, hogy a városi könyvtár az el-
múlt években, tartalmában is megújulni ké-
pes intézmény volt, olyan amely épít az elődök 
eredményeire és sikerrel használja fel azok po-
zitív tapasztalatait. Egy-két adat: az előző év-
ben hat szakalkalmazott látta el a könyvtári te-
endőket. 2016-ban 1151 db könyvet vásároltak 
2  401  787 Ft értékben. Ajándékba 1026 darabot 
kaptak, pályázatból 88 darabot tudtak beszerez-
ni. A könyvtárnak 1888 regisztrált tagja van, 
ebből 747-en gyermekkorúak. A kikölcsönzött 
könyvek száma meghaladta a 35 ezret. Fontos a 
könyvtár helytörténeti tevékenysége. Elsősor-
ban nyomtatott, írott dokumentumok gyűjtése 
az alapfeladat, de a helyismereti munkához el-
választhatatlanul hozzátartozik a képi és hang-
zó dokumentumok gyűjtése is. A könyvtárban 4 
közösség tevékenykedik (Ferenczy Hanna iro-
dalmi kör, Róder Imre Olvasókör, bélyegszak-
kör, kézművesszakkör)
 Könyvtár rendezvényein 2016-ban 1310-en 
vettek részt.                        

Polgár

Kovács Beáta, településtervező válaszol a kérdésekre

Frühwirth Mihály is több  
dolgot érintve szólt hozzá

Budai Nagy Antal földesút

Kakucsi út

Útépítés a Kakucsi úton  
és a Budai Nagy Antal utcában

Új szárnyakon a Vecsési Tájékoztató 
– megújulva repítjük a híreket a postaládákba

  Remélhetőleg sokaknak feltűnt, hogy az elmúlt 
hónapokban a Vecsési Tájékoztató teljes megúju-
láson ment keresztül. Olvasmányosabb anyagok-
kal, több ajánlóval és tematikusan összeállított 
tartalmakkal kívánjuk olvasóink tájékoztatását 
és szórakoztatását szolgálni. 
 Elkészült új logónk is, amely augusztusi szá-
munk címlapján debütál, és amelynek beszé-
des megjelenése – reményeink szerint – erősíti 
majd márkánkat. A nevünkön átívelő újságpa-
pír-repülő jelképezi feladatunkat: „felröppenő” 
híreket, információkat repítünk a postaládák-
ba, madártávlatból, magaslati szemlélődőként 
rálátásunk van az aktualitásokra, amelyet olva-
sóink felé közvetítünk. A Liszt Ferenc Repülő-
tér közelsége, a felfelé ívelő, fellegekbe szálló 

„hírrepülő”, a szárnyain kirajzolódó kezdőbe-
tűink (V és T) és a nyomot hagyó kondenzcsík 
sem a véletlen műve, tudatos választás ered-
ménye. 
 A felhasznált kék szín szerepel Vecsés címe-
rében is, a svábság színe is, amely az őslakosok-
ra utal, jelképezi a kék eget, amelyen „szállnak 

felénk a hírek”, a repülő terepe, jelenti ezen kí-
vül a bizalmat, a reményt.
 Az újság a közeljövőben kihelyezett állvá-
nyokon elérhető lesz az orvosi rendelőben és a 
kormányablakban is, így az odaérkezők is ér-
tesülhetnek a helyi aktualitásokról, az olvasás-
sal töltött percek „rövidíthetik” a várakozással 
töltött időt is. 
 Továbbra is szeretnénk interaktív módon olva-
sóink igényeire „formálni” a lapot, várjuk észrevé-
teleiket, javaslataikat az info@vecsesitajekoztato.
hu e-mail címen. 
 Bízunk benne, hogy továbbra is újságunk le-
het a helyiek, az önök első számú információs 
forrása!  

Erőss Diána, marketingvezető 
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A második világháború után az ország po-
litikai vezetői próbálták az ezeréves ha-
gyományokat elhomályosítani és új tar-

talmakkal kitölteni. Így lett a legszentebb állami 
ünnepünkből az új alkotmány ünnepe. Szent Ist-
ván ünnepének igazi újjászületése csak 1991-ben 
történt meg. Az első szabad választásokon létrejött 
Magyar Országgyűlés 1991. március 5-ei dönté-
se Szent István napját a Magyar Köztársaság hi-
vatalos állami ünneppé nyilvánította. Idén is az 
ország sok helyén ünnepi műsorokkal készültek 
az államalapítás ünnepére. Vecsésen augusztus 
20-án már hagyomány, hogy a Városháza előtti 
téren vagy rossz idő esetén a Bálint Ágnes Kul-
turális Központban tartják az ünnepséget. A bi-
zonytalan időjárás miatt a szervezők a Kulturális 
Központba irányították az érdeklődőket. A Szent 
István államalapító királyunk és az új kenyér tisz-
teletére meghirdetett városi megemlékezés 10 óra-
kor kezdődött. Az ünnepre hangolódást most is 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvósze-
nekara segítette. Az ünnepségen részt vett többek 
között dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő, 
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségé-
nek elnöke, Szlahó Csaba, Vecsés polgármeste-
re, Mohainé Jakab Anikó, jegyző, Tófalvi Mónika, 

a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Pintér 
Ferenc, a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, 
Dr. Lugosi Mária, az Okta-
tási Bizottság elnöke, vala-
mint Heinemann Ildikó, evan-
gélikus lelkész és dr. Huszka 
Mihály, katolikus plébános.
 A Himnusz elhangzása után az ün-
nepi műsort a 15 éve alakult, többszörös Arany-
páva Díjas és egyszeres, Aranypáva Nagydíjat 
nyert Balla Péter Népdalkör fellépése vezette fel. 
Művészeti vezetőjük Szeghalmi Ágnes. Összeál-
lításukban a citerazenekar „Régi magyar tánco-
kat” (Ungaresca) játszott majd a népdalkör egy 
szatmári népdalcsokrot adott elő. Ezt követően 
Csurgóné Gyarmati Ildikó, az ünnepség műsor-
vezetője felkérte dr. Szűcs Lajos, országgyűlési 
képviselőt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét! 

 „A múltat ünnepelni 
szép dolog, ha az ember-
nek a jelent és a jövőt illető-
en rendben van a szénája… 

 Kellemes az ősökre em-
lékezni, ha az ember egy-

nek tudja magát velük és tud-
ja magáról, hogy mindenkor az 

ő szellemükben cselekedett.”

„Polgármester úr! 
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!

Köszönöm mindenkinek, aki itt van velünk Ál-
lamalapító Szent István ünnepén. 
 Köszönöm, mert ez a nap nem olyan, mint a 
többi. Ez a nap különleges.
 Ez a nap az erős és egységes keresztény ma-
gyar állam ünnepe, amikor az örökséget ünne-
peljük, azt az örökséget, amire a magyarok nem-

zedékei vigyáztak ezer éven át. Az örökségre, 
ami itt van velünk és itt van bennünk, az itt élő 
emberekben, családokban és közösségekben, a 
nyelvünkben és nemzeti összetartozásunkban 
– Thomas Mann szavaival élve: „Az ember egy-
nek tudja magát velük”. 
 Ezért olyan fontos, hogy ma itt vagyunk. 
 Mélyen tisztelt Egybegyűltek!
 Mindannyian tudjuk, hogy Szent István nél-
kül ma nem lennénk azok, akik vagyunk. 
 Hogy a világ talán még a magyar nép nevét sem 
ismerné. Ismeretlen lenne számára a magyarság 
értéke, története, kultúrája, mint ahogy tehetsé-
ge, találmányai és alkotó ereje is. 
 Jó eséllyel hiányozna mindaz, ami általunk lett 
ismert és a magyarság révén lett része a világnak. 
 Ezért olyan fontos, hogy emlékezzünk! 
 Emlékezzünk arra, hogy Szent István új útra 
vezette az országot és emlékezzünk arra is, hogy 
mennyi erőt, küzdelmet és áldozatot követelt tőle 
– és az itt élő embertől – ez a döntés.
 A változás, az ország újjászervezése. És ne fe-
lejtsük azt sem, hogy egy ember élete is kevés volt 
ahhoz, hogy az új rend szilárd legyen és erős. 
 Szent István életének talán az egyik legfontosabb 
üzenete éppen az, hogy nem csak az a fontos, hogy 
milyen utat választunk. Hanem az is, hogy mit vi-
szünk magunkkal az útra. Félelmet, önzést és irigy-
séget, vagy bátorságot, bizalmat és reményt, mert az 
erős, keresztény Magyarország építése mindennél 
fontosabb. Döntenünk kell, mert a jövőbe vezető út 
ismeretlen, és az isme-
retlen úton nem terem 
babér a magányos ván-
doroknak. Mert csak az 
lehet sikeres, aki képes 
az összefogásra.
 Kedves barátaim! 
 Szent István egynek 
tekintette magát a hittel 
és szenvedéllyel válto-
zást akaró emberekkel. 
Gellért püspök és az egyházat építő emberek szol-
gálatával. Egynek a magyar állam erejét és füg-
getlenségét meghatározó lovagokkal. És egynek 
mindenkivel, aki itt élt és itt kereste a boldogabb 
jövőt. 
 Szent István egy olyan közösséget vezetett, 
amelyre minden tagja büszkén gondolt és amely-
nek minden itt élő ember számított. 
 Ez azért volt lehetséges, mert a magyar ál-
lam megalapítása, függetlensége, a jog és a rend 
megteremtése, az erős és jól szervezett közigaz-
gatás, a vármegyék megszervezése, az apátsá-
gok és templomok felépítése Szent István szá-
mára nem hatalmi kérdés volt.
 Hanem személyes ügy. Emlékezzünk! Csak 
így és ezért lehetett a fejedelemből király.
 Ezért lehetett a nemzetségekre töredezett nép-
ből erős és egységes nemzet itt, Európa közepén, 
nagyhatalmak szorításában.
 Ezért volt képes összetartani a szív, a lélek és 
a személyes meggyőződés erejével a közösséget, 
és felépíteni egy olyan országot, amit pusztító vi-
harok és árvizek sem sodorhattak el a rákövetke-
ző évszázadokban. 
 Azért mert minden amit tett, az számára sze-
mélyes ügy volt. Személyes elkötelezettség és sze-
mélyes szolgálat. Emlékezzünk nem csak a dön-
tései, hanem az élete az, ami példát és útmutatást 
ad mindannyiunk számára. 
 Mélyen tisztelt egybegyűltek! 

 Keveset tudunk arról, hogy Szent 
István milyennek látta a magyar-
ság földjét itt, a Kárpátok gyű-
rűjében.
 Hogy milyen érzések-
kel tekintett az országá-
ra, népére, a hegyvidék 
és az Alföld magyar kö-
zösségeire.
 Hogy mit remélt, mi-
lyen jövőt álmodott az itt 
élő embereknek, amikor fel-
nézett az égre.
 Keveset tudunk arról, hogy 
milyen gondolatok gyötörték.
 De a történelmi emlékezet megőriz-
te számunkra az Imre herceghez írott Intelme-
it, amelynek minden egyes sorát áthatja az erő 
és szenvedély. Az a személyes meggyőződés, 
amellyel szembenézett az úttal, ami számára 
is ismeretlen volt, és amellyel vállalta a harcot, 
a küzdelmet, ami elég bátorságot adott ahhoz, 
hogy képes legyen a cselekvésre. Mert, ahogy 
mondani szokás: a bátraké a szerencse. 
 A félelem csak ajtót nyit a gyengeségnek. 
Csak alkalmat ad arra, hogy játékszerei le-
gyünk az erősebb hatalmaknak, és néhány év-
tized múltán már csak rövid bekezdések a tör-
ténelem lapjain. 
 Ezért ha Szent Istvánra emlékezünk, akkor 
emlékezzünk arra, hogy miért olyan fontos, 

hogy az ember egy-
nek tudja magát velük, 
és tudja magáról, hogy 
mindenkor az ő szel-
lemükben cselekedett.
 Azért, mert nemze-
dékek sora vigyázott 
Szent István öröksé-
gére, és nekik köszön-
hetjük, hogy mi itt va-
gyunk. Hogy ma létezik 

az erős, egységes és független magyar nemzet! 
 És itt is leszünk, ha az ő szellemükben cse-
lekszünk. Ha velünk a hit, velünk a szív és ve-
lünk a bátorság.
 És ha mi sem félünk a tettektől! Ha mindez szá-
munkra is személyes ügy és meggyőződés, ak-
kor az örökségnek, a kincses doboznak, aminek 
a neve Magyarország, igenis van jövője! 
 Köszönöm, hogy meghallgattak! ”

 Szlahó Csaba polgármester ünne-
pi beszédét egy levél felolvasá-

sával kezdte, amit a 20 éves 
testvérvárosi kapcsolat al-

kalmából Danguly Ervin, 
Gyergyószárhegy polgár-
mestere küldött Vecsésre.

„Drága vecsési  
testvéreink!

Szeretettel és hálával gondo-
lunk Rátok ma, Szent István ki-

rályunk ünnepén, amikor lélek-
ben újra együtt éljük meg az együvé 

tartozás boldogságát. 
 Sajnos, elszakítottak bennünket egymástól, de a 
Boldogságos Szűz Máriában, Magyar Országunk 
Patrónájában bízva reméljük, illetve tudjuk, hogy 
ez nem lesz mindig így! Az elszakadás emléke 
elevenen él mindnyájunkban, olykor-olykor vér-
ző sebet hagyva újfent a lelkünkben. Ezzel küz-
dünk az elválás pillanata óta. Ez a fájdalom jár-
ja át életünk minden részét: édes anyanyelvünk 
megőrzésekor, szimbólumaink, jogaink megvé-
désekor, keresztény hitünk megvallásakor és gya-
korlásakor, mert mindig az támad bennünket, aki 
mindezekben hiányt érez, féltékenység és irigység 
költözött a szívébe, és nem tud szabadulni a go-
noszság rabságából. Aki el szeretne törölni min-
ket az életterünkről, arról a színhelyről, amelyet 
a Teremtő rendelt nekünk. 
 Ilyen értelemben történtek és történnek ma is 
nagy próbálkozások, melyeket ki kell védenünk 
folyamatosan. Szerencsére nekünk, székelyeknek 
erős örökségünk van: genetikailag őrizzük az ál-
landó felkészültségre és éberségre való hajlandó-
ságot. Régen is védenünk kellett Édes Hazánkat, 
családjainkat, úgy látszik ezután is erre rendelt 
minket a jó Isten. Most láthatatlan, de jól érzékel-
hető és nagy veszélyben levő határokat kell véde-
nünk. Ezekben a küzdelmekben jól esik, ha ránk 
gondoltok, és néha-néha megerősítitek bennünk, 
hogy Ti nem engedtétek el a kezünket, hogy fon-
tosak vagyunk számotokra, hogy testvérként fo-
gadtok bennünket.
 Ennek ékes példája az 1997. augusztus 20-án 
keltezett test vér te lepülési szerződésünk megkö-
tése, melynek idén ünnepeljük a 20. évfordulóját 
éppen. Ebből az alkalomból intézzük hozzátok 
gondolatainkat, megköszönve mindazon szemé-

Szent István király  
és az új kenyér ünnepe

Augusztus 20. az egyik leg
ősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének napja, 
ami a keresztény magyar ál
lamalapítás, a magyar állam 
fennállásának emléknapja.

Szoboravatás a Megmaradás Emlékparkban

VÁROS ÉLETÉBŐL VÁROS ÉLETÉBŐL

„Szent István hite és életpéldá-
ja formálja lelkünket továbbra 
is, hogy szeressük egymást fel-
tétel nélkül, és soha ne enged-
jük, hogy elszakítsanak minket 
egymástól.”

Danguly Ervin, 
Gyergyószárhegy 

polgármestere

Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar

 dr. Szűcs Lajos
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HÍREK

ŐSZI FAÜLTE- 
TÉSI AKCIÓ

Vecsés Város Önkormányzata 2017-ben is 
meghirdeti őszi faültetési akcióját azoknak 
a lakosoknak, akik vállalják, hogy a város-
képet rontó, kiöregedett, kiszáradt fákat 
saját ingatlanjuk előtt a közterületen vagy 
fával nem rendelkező közterületet szeret-
nék faültetéssel szebbé tenni. A jelentke-
zőknek az önkormányzat környezetbe illő 
díszfacsemetét biztosít.

Igényelhető fafajták:
•  gömbjuhar,
•  gömbkőris,
•  gömbszivar,
•  gömb csepleszmeggy,
•  vérszilva (termés nélküli).

A faültetési akcióra 2017. szeptember 
4-étől lehet jelentkezni. A jelentkezése-
ket a faültetési keretösszeg erejéig tud-
ják elfogadni.
 Az igénylés leadása után az ügyintéző el-
lenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egysé-
ges utcakép kialakítása érdekében az ut-
cában nagyobbrészt megtalálható fafajta 
igénylése lesz elfogadható. Egy igénylő 
legfeljebb 6 darab facsemetét igényelhet.
 Az igénylőktől a facsemetékért darabon-
ként 1 000 forint jelképes összeget kér az 
önkormányzat, hogy ezzel is erősítse a tu-
lajdonosi tudat kialakítását. A fák további 
gondozása, öntözése az igénylő köteles-
sége.
 A befizetendő összegről szóló csekket a 
jelentkező a szemlét követően az ügyinté-
zőtől vagy postai úton kapja meg. 
 Az igénylés véglegesítéséhez a befize-
tést igazoló csekket legkésőbb 2017. ok-
tóber 13-áig be kell mutatni.
 JELENTKEZÉSI  HATÁRIDŐ: 2017. szept-
ember 29.
 Jelentkezni lehet: személyesen a Vecsé-
si Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Osztályán (2220 Vecsés, 
Szent István tér 1. fszt. 1.) ügyfélfogadási 
időben vagy e-mailben: kovacs.krisztina@
vecses.hu
 Telefonos jelentkezést nem fogadunk el!
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, 
telefonszám, cím ahová a fát ültetné, ér-
tesítési cím (ha nem egyezik a fa ültetési 
helyével), igényelt fafajtája és darabszáma.
 A facsemeték kiosztása előreláthatóan 
2017. október végén, november elején vár-
ható. Vecsési Polgármesteri Hivatal

Vecsési Savanyúság Verseny
a XVII. Vecsési Káposztafeszten!

Emlékezetes nap volt!
  Ilyen címmel juttatta el szerkesztőségünkbe írá-

sát Krauszné Somlai Rózika, aki barátaival részt 
vett a július utolsó hétvégéjén városunkban ven-
dégeskedő, a németországi testvértelepülésünkről 
érkező fúvószenekar fellépésein. A VT hasábja-
in találkozhatnak még a meghívó VHZ írásával 
is, amely a két zenekar jó kapcsolatán túl a két 
város 25 éves együttműködését is taglalja. Kö-
szönjük az emlékezetes pillanatokat! Íme a levél.
 „Az utolsó VT-ben egy meghívás így szólt, 
sok szeretettel várunk mindenkit július 30-án 
vasárnap 11 órakor kezdődő ünnepi németnyel-
vű szentmisére a Falusi templomba.
 A kánikula ellenére szép számmal voltunk, s 
még többen lettünk volna, ha a VT-t időben meg-
kapják a háztartások!
 A szentmise előtt Osikowiczné Csendesi Má-
ria köszöntötte a Vecsésen a VHZ meghívásából 
vendégeskedő Rheinstetten Neuburgweier város-

Nevezési kategóriák:
•    Kovászos uborka
•    Savanyított káposzta
•    Vegyes-vágott savanyúság
•    Káposztával töltött fehér TV-paprika

Leadás helye és ideje:
2017. 09. 22-én (pénteken) 16-18-óráig a Gras-
salkovich iskolában.
 A savanyúságokat átlátszó 5 literes vödrökben 
címke és díszítés nélkül kérjük leadni!

Zsűritagok:
dr. Péter Mihály, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Pest Megyei elnöke;
Horváth Imre, az Agrárfejlesztésért és Hunga-
rikumokért felelős Helyettes Államtitkárság kom-
munikációs munkatársa;

Ruzsbaczkiné Komlós Róza;
Földvári Attila;
Rajnai Mihály.

Újdonság: A legjobb savanyított káposzta ván-
dordíjban részesül! Szeretettel várunk minden-
kit a nyilvános kóstolásra és szavazásra. 
 2017. 09. 23-án (szombaton) 14-17 óráig. 
 A közönség által legjobbnak ítélt savanyúság 
közönségdíjban részesül.

További információ és jelentkezés: Abonyi Er-
zsébet 06-30/685-5808.
 Eredményhirdetés a Káposztafeszt Becherovka 
színpadán 2017. szept. 24-én 16.50 perctől.

Szeretettel várunk mindenkit a nyilvános kós-
tolásra!

részéből érkező fúvószenekart. Az oltár előtt fél-
körben helyezkedett el a zenekar, néhány vecsési 
zenésztársukkal együtt. A miseénekek zenekari 
kísérettel hangzottak el – nagyon szép volt, ami 
a nagyon jó akusztikájú templomban még jobban 
hangzott. A délutáni koncerten is részt vettünk a 
Falusi iskola aulájában. Német vendégeink mu-
tattak be közel egy órás műsort. A műsort köve-
tően Tábori Ferenc alpolgármester köszöntötte a 
város nevében testvértelepülésünk zenekarát és a 
velük érkezett rheinstetteni polgármestert. Ezután 
a VHZ ajándékozta meg a hallgatóságot egy ní-
vós műsorral Szabó Imre karmester vezetésével. 
A programot színesítette egy vendégművész hölgy, 
aki ismert operettdallamokkal kedveskedett a kö-
zönségnek. Dicséret illeti a VHZ-t, amiért a német 
és magyar himnusszal fejezték be műsorukat. A 
közönség nagy-nagy tapssal jutalmazta a két ze-
nekar ajándékhangversenyét! Köszönjük!”

lyeknek a gondoskodását, akik kezdeményezői 
és megtartói voltak ennek a kapcsolatnak. Adjon 
az Isten valamennyiünknek még sok szép közös 
együttlétet, hogy találkozhassunk gyakran és erő-
sítsük egymást erőben, egészségben. 
 Szent István hite és életpéldája formálja lel-
künket továbbra is, hogy szeressük egymást fel-
tétel nélkül, és soha ne engedjük, hogy elszakít-
sanak minket egymástól. Ebben segítsen minket 
a Csíksomlyói Szűz Mária, kinek oltalma alá me-
nekülhetünk bármilyen bajunkban. 
 Adja Isten, így legyen!
Gyergyószárhegy közössége és önkormányzata 
nevében ölellek Benneteket testvéri szeretettel:

Danguly Ervin polgármester

Kelt, Gyergyószárhegyen, 2017. augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján.”

Szlahó Csaba ezt követően kitért Szent István ki-
rályunk halhatatlan érdemeire is, aki az országot 
Európához csatolta és lerakta az alapjait a meg-
maradásnak. Közben István királyunk kemény 
harcot vívott saját népével. Apját követve nyugat 
felé fordult, Bizánc helyett Rómát választotta. A 
történelem őt igazolta, bebizonyosodott, hogy ér-
demes volt a belső harcokat is megvívnia, ugyan-
is sikerre vezette népét.
 Az ünnepi beszédek után R. Kárpáti Péter tár-
sulatának műsora következett. Vendégművészként 
operettslágereket adott elő Gyebnár Csekka, La-
katos Dóra és Pászthy Viktória, R. Kárpáti Péter 
színművész pedig egy verset mondott el.
 Az augusztus 20-ai ünnepség egyik kedves 
színfoltja a kitüntetések átadása. A köztisztvise-
lőknek adható elismerést, a Köszönő Oklevelet 
idén is ketten vehették át. 
 Először Pomázi Ferencnét szólították, aki 1993 
októberében kezdett dolgozni a Vecsési Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, mint ügy-
kezelő, majd mint ügyintéző. Jelenleg szociális 
igazgatási feladatokat lát el. Az elmúlt több mint 
23 év alatt, munkáját mindig lelkiismeretesen, 
nagy szorgalommal végezte.
 Ugyancsak Köszönő Oklevél-kitüntetést kapott 
Kismihályné Juhász Eszter, aki 1993 novemberé-
től, GYES mellett részmunkaidőben, majd 1994 
márciusától teljes munkaidőben kezdett el dolgoz-
ni a Vecsési Polgármesteri Hivatal Építési Osztá-
lyán, mint ügyintéző. Nagy szakmai hozzáértés, 

szorgalom és lelkiismeretes munkavégzés jellem-
zi mind a mai napig a munkáját.
 Az elismeréseket Mohainé Jakab Anikó jegy-
ző és Szlahó Csaba polgármester adta át.
 Az önkormányzat ünnepségét ökumenikus 
ima és az új kenyér megáldása zárta.
 A történelmi egyházak képviseletében dr. Husz-
ka Mihály római katolikus plébános és Heinemann 
Ildikó evangélikus lelkész asszony áldotta meg az 
új kenyeret. Az ünnepség zárásaként elénekelték 
a Szózatot.
 Ezt követően az ünnepségen megjelentek a 
Megmaradás Emlékműnél vettek részt az Or-
bán Balázs Erdélyi Kör ünnepi szoboravatásán, 
ahol újabb négy szobrot – Mátyás király, II. Rá-
kóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Széchenyi István 
– szenteltek fel. Az augusztus 20-án felavatott 
szobrokkal együtt (Atilla, Csaba, Árpád, Szent 
István, Szent László és IV. Béla) Vecsésen tíz köz-
téri szobor örökíti meg történelmi nagyjainkat. A 
himnuszok eléneklése után Vitéz Hompoth Zol-
tán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az Orbán 
Balázs Erdélyi Kör még 2007. június 4-én hatá-
rozta el a szoborpark felállítását. A mostani négy 

mellszobor felavatásával eleget tet-
tek a 10 évvel ezelőtti ígéretüknek. 

„Itt és most szeretném megköszön-
ni mindazoknak, vecsésieknek és 
nem vecsésieknek, Vecsés Város 
Önkormányzatának, a Magyarok 
Világszövetségének, hogy adomá-
nyaikkal segítették munkánkat és a 
város gazdagodott egy szép történel-
mi emlékparkkal. Külön köszönet 
illeti Tábori Ferenc alpolgármester 
urat, aki mindenben segítette mun-
kánkat, illetve Márkus Ferenc ve-
csési vállalkozót, aki 7 szobrot fél 
áron és a Megmaradás Emlékmű-
vet társadalmi munkával készítet-
te el”
 A magyar keresztény állam alapítá-
sának ünnepére időzített szoboravatás 
ünnepi szónoka Patrubány Miklós, a 
Magyarok Világszövetségének elnö-
ke volt. Patrubány Miklós külön-kü-
lön méltatta a most leleplezésre került 
szobrokkal megörökített személyisé-
gek mindegyikét, és fontosnak tar-

totta Szent István személyén túl a magyar állam-
alapításban meghatározó szerepet játszó Árpád 
nagyfejedelemnek és elődjének, Atillának a mél-
tatását is. A hely szelleméhez igazodva, az MVSZ 
elnöke a trianoni nemzet- és országcsonkítást tette 
beszédének politikai súlypontjává, és bejelentette, 
hogy a Magyarok Világszövetsége és az Országos 
Trianon Társaság elnökségének előző napi közös 
ülésén meghozott határozata szerint a két szervezet 
októberben nemzeti konzultációt indít Trianonról.
 A szobrokat dr. Huszka Mihály római katoli-
kus plébános és Heinemann Ildikó evangélikus 
lelkész áldotta meg, majd a Magyarok Világszö-
vetsége, Vecsés Város Önkormányzata, az Orbán 
Balázs Erdélyi Kör és a Fidesz-KDNP helyi párt-
csoportjának képviselői leplezték le. Az ünnep-
ség koszorúzással zárult.
 Vitéz Hompoth Zoltán felhívásában arra kéri a 
vecsési polgárokat és vállalkozókat, hogy továb-
bi adományokat várnak a Megmaradás Emlékmű 
fenntartásához. Aki 10  000 Ft-nál többet utal az 
Orbán Balázs Erdélyi Kör Pátria Takarékszövet-
kezetnél vezetett bankszámlájukra – 65100091-
11382573 –, annak a neve felkerül szobor talap-
zatára. P.Gy. 

VÁROS ÉLETÉBŐL

A négy új felszentelt szobor

Köszönő Oklevelet kapott Pomázi Ferencné

Kismihályné Juhász Esztert is kitüntették  
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PROGRAM

10.00-13.00 Echterdinger Musikanten

            11:30 Rétesevés -  Strud’lessen 

Találkozó a Tájházban,  Rosmarein Tánccsoport

14:00 Rosmarein Tánccsoport  Strud’lessen 

hagyományának tánckoreográf iája

14:30 Köszöntő

14:40 Falusi  Nemzetiségi  Óvoda Napocska 

csoport ja és Edelweiss tánccsoport ja

15:00 Vecsési  Hagyományőrző Zeneegyesület 

16:00 Szandi

17:00 Dunabogdány bemutatkozik

18:00 Eredményhirdetés -  szombati  főzőverseny

18:20 New Dance World tánciskola 

20:00 Int im Torna I l legál 

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

10:00-11:30 Echterdinger Musikanten

12:50 Köszöntő

13:00 Dunaharaszt i  Tánccsoport  és zenekara  

13:45 Abba Sisters

14:30 Káposztapucoló verseny 

15:00 Dirndl  bemutató 

15:30 Dirndl  verseny

16:00 Káposztapakoló verseny

16:25 Grassalkovich Iskola 

énekkara és tánccsoport ja

16:50 Eredményhirdetések

 18:15 Wetschescher Nachtigallen

 19:00 Edda Művek

20:30 A színpad mellett i  sörsátorban 

Brunner Zenekar

 

színpad

PROGRAM

V ecsés Város Önkormányzata és a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zös programján minden látogató meg-

kóstolhatja a HÍR-es, azaz a Hagyományok Ízek 
Régiók védjeggyel ellátott savanyúságokat és 
káposztás ételeket. Bemutatkoznak a vecsési 
sváb hagyományőrző csoportok, táncegyütte-
sek, zenekarok, kórusok. Fellép majd többek kö-
zött a Wet schescherNachtigallen Kórus, a Ve-
csési Hagyományőrző Zeneegyesület (VHZ) 
és a Brunner Zenekar. A VHZ az Epresben a 
régi színpad helyén, egész nap várja vendége-
it a rendezvénysátrukba. Igazi kuriózumként 
szombaton a Ros marein Tánccsoport előad-
ja a Strudeles sen (Rétesevés) hagyományának 
tánckoreográfiáját.
 Vasárnap a szentmisét és a terményáldást 
követően a Szent Kereszt templomtól útnak in-
dul a díszes felvonulás a rendezvény fő hely-
színére, az Epresbe, ahol játékos vetélkedő, 

kézműves kirakodóvásár, német nemzetiségi 
ruhabemutató és egész napos kulturális prog-
ram várja a látogatókat. A kézműves-mester-
ségek bemutatója mellett a gyermekek kreatív 
foglalkozásokon vehetnek részt mindkét nap.  
 A Káposztafeszt egyik fő eseménye a fő-
zőverseny, melyen 
az induló csapatok 
két napon át mérhe-
tik össze tudásukat. 
A káposztás ételkü-
lönlegességek zsűri-
elnöke szombaton 
Jegenyei István, va-
sárnap Szőke András 
lesz. Idén is lesz sa-
vanyúságverseny sa-
vanyított káposzta, kovászos uborka, vegyes-
vágott savanyúság és káposztával töltött fehér 
TV-paprika kategóriákban. A versenyre bene-
vezett ínyencségeket szombat délután kóstol-
hatják meg a fesztiválozók a Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Ál-
talános Iskolában. 

A Hagyomány, Gasztronómia, 
Kultúra jegyében, idén immár 
tizenhetedik alkalommal 
ren dezik meg Vecsésen a Ká
posztafesztet. Szeptember 23
24én a látogatók betekintést 
nyerhetnek a sváb kultúra 
hagyományaiba, kiderül, hol 
termett és mekkorára nőtt az 
ország legnagyobb káposztája, 
kik főzik a legjobb káposztás 
ételeket és kik készítik a leg
ízletesebb savanyúságokat.

 Az idei feszt egyik újdonsága, hogy egy óriás 
mérleg segítségével, káposztafejekkel mérik le 
a vállalkozó kedvűek súlyát, valamint a gaszt-
ronómia kedvelői a Kulturverein sátrában saját 
kezűleg készíthetnek töltött paprikát. A fejes ká-
poszta gyalulásának technikáját a Petz családnál 

mutatják be. A rendezvény hétvégé-
jén három vecsési lovasfogat szállít-
ja majd a fesztiválozókat, de útnak 
indul a kisvonat is a Bálint Ágnes 
Emlékházba és a Vértesi Nándor ut-
cai Nyomdagalériába.
 Számos vendég is érkezik Ve-
csésre. Városunkba látogat az Ech - 
ter dinger Mu sik an ten, bemutatkozik 
Dunabogdány kulturális küldött-
sége, fellép a Dunaharaszti Tánc-

csoport, továbbá két német nemzetiségi zenét 
játszó ven dég együttes, a SzomorerJungs és a 
HeimattöneKapelle sétáló 
zenekarként szórakoztatja majd a közönséget. 
 A rendezvényen a hagyományőrző együttesek 
mellett közismert előadóművészek is színpadra 
lépnek. Koncertet ad az ABBA Sisters, Szandi, 
az EDDA Művek és az Intim Torna Illegál. A 
rendezvény programsorozatát színesíti továb-
bá, hogy a fesztivál ideje alatt a Bálint Ágnes 
Emlékház, valamint a Vecsési Tájház is látogat-
ható lesz. Bálint Ágnes egykori lakhelyén szín-
házi előadások várják a gyerekeket, az Epres-
ben pedig megtekinthető majd a Kultruverein 
helytörténeti kiállítása Frühwirth Mihály ve-
zetésével.  
 A XVII. Vecsési Káposztafeszt részletes 
programja, valamint további hasznos informá-
ciók olvashatók a www.vecsesikaposztafeszt.
hu weboldalon, illetve a rendezvény facebook- 
oldalán. 
 Találkozzunk szeptember 23–24-én a XVII. 
Vecsési Káposztafeszten!  A Szervezők

„A Káposztafeszt 
egyik fő eseménye a 
főzőverseny, melyen 
az induló csapatok 
két napon át mérhetik 
össze tudásukat.”
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HÍREK

Bálint Ágnes '95
  Bálint Ágnes írónő (Mazsola, Frakk, Vízipók, 

stb.) idén október 23-án lenne 95 éves. Erre a szép 
évfordulóra Vecsésre érkezik az országot nagy si-
kerrel járó, a Vecsési Önkormányzat támogatásá-
val készült Bálint Ágnes emlékkiállítás. Október 
8-án délután ünnepélyes megnyitó után a B. Á. 
Kulturális Központ színpadán a Szabad Ötletek 
Színháza bemutat egy Bálint Ágnes színdarabot 
(Kukori és Kotkoda), a 21-ei záróesten pedig a 
vecsési óvodások, iskolások készülnek előadás-
ra ugyancsak Bálint Ágnes műveiből. A kiállítás 
a két hét alatt a könyvtárban lesz megtekinthető. 
A rendezvényt a BÁKK támogatja. 
 Pontosabb részleteket később.

  Ezt a szép évfordulót szeretnénk megünne-
pelni azzal is, hogy az ő tiszteletére létrehozott 
emlékházban ősszel mézeskalács-kiállítást ren-
dezünk. Felkérjük ezért a sütni, cukrászkodni 
szerető vecsésieket, akik úgy gondolják, hogy 
megtisztelnek bennünket két kezük munkájával, 
alkossanak érdekes mézeskalács-összeállításokat 
őszi, téli, karácsonyi témákban. Olyanra gondo-
lunk, mint pl.: őszi és téli tájak, behavazott házak, 
templomok télapó szánnal, állatok, madarak, be-
bugyolált gyerekek, őszi vagy havas erdő, kará-
csonyfa, jégpálya korcsolyázókkal, meleg szoba 
kandallóval, betlehem, Noé bárkája az állatok-
kal, Jancsi és Juliska a mézeskalács házikóval 

Bálint Ágnes Emlékház híreiből
 – vagy bármi, ami eszükbe 
jut. Mindezt 2D-s, de még 
csábítóbb, ha 3D-s térhatású 
kivitelezésben. Jelzésszerű-
en a háttérben néha megje-
lenhetnek Bálint Ágnes fi-
gurái is, de sohasem ők a 
főszereplők. A méreteket il-
letően túl nagy kikötés nincs, 
mindössze a merész diorá-
ma készítőket kérjük, hogy 
az alkotás legalább egyik 
oldala ne legyen 40 cm-nél 
nagyobb (ne lógjon le egy 
keskeny sörasztalról).
 A kiállítás egyben ver-
seny is: a művekről majd az 
emlékházba látogató gyer-
mekcsoportok fognak sza-

vazni. Az első díj 15 000, a második 10 000, a 
harmadik 5 000 Ft.
 A kiállítás október elsején, vasárnap a nyit-
vatartási napunkon nyílna, és december 3-án, 
az idei utolsó nyitvatartási napon zárulna. Ek-
kor hirdetjük ki a nyerteseket is. 
 Utána minden alkotó hazaviheti a művét és a 
karácsonyi asztalon még sokáig gyönyörködhet 
benne a család. 
 Reméljük, sok cukrászhajlamú és Bálint Ág-
nesre még emlékező alkotó fogja kiállítani a re-
mekművét!
 Kérdések, egyeztetés: 06-20/383-4339.

Németh Ágnes

Mézeskalács-kiállítás

HÍREK

Vegyünk 
könyvet!

  A VT áprilisi számában mutattuk be a vecsési 
amatőr színjátszás 1887 és 1983 közötti történe-
tét feldolgozó könyvet. Majd júniusban egy fel-
hívást intéztünk azokra gondolva, akiket érde-
kelhet a helyi kultúra közel évszázados fejezete. 
Ebből idézünk: „(…) Tájékoztatjuk a könyv iránt 
érdeklődőket, hogy a csekély számban megje-
lent könyv utánnyomására önköltségi áron van 
lehetőség. Újabb 20 példány esetében egy pél-
dány ára 7 000 Ft, nagyobb példányszámra vo-
natkozó igény esetén az ár csökken. (200 pél-
dánynál 4 100 Ft/db.)”
 Az érdeklődők Krauszné Somlai Rozáliá-
nál a 29/350-543 telefonszámon jelezhetik igé-
nyüket.
 Megkérdeztük, hogy milyen az érdeklődés, 
vannak-e jelentkezők?

 Krauszné Rózika pár sorban írta le gondo-
latait.
 „Apukám Somogyi Lajos és sógora, Falvai 
János szalonzenekarának volt tagja, és minden 
operett előadás kísérőzenekara a szabadtéri szín-
padon. Húgommal olyan kivételes helyzetben 
voltunk, hogy minden operettet láthattunk. Így 
sok mindenre emlékezhetünk. Somogyi Ilonka 
és Dr. Nagy Lajos igazán elegáns pár volt. Id. 
Kiss István, mint táncoskomikus, ha csak be-
jött a színpadra már nevetésre bírta a közönsé-
get. Szubrettként Endrei Marika – sajnos ha-
mar eltávozott az élők sorából – tűzről pattant 
méltó párja volt Pista bácsinak. Említhetnénk 
id. Hrachovina Lajost és feleségét, Cica nénit, 
vagy fiúkat, Lajost, a Szambit, Kőpataki (Kell-
ner) Sebőt, vagy a tánckar csinos lányait, akik 
közül vannak még itt közöttünk, de családtag-
jaik is itt élnek. Hála Istennek! Örültünk, hogy 
a könyvben a Falusi színjátszókról sem feledkez-
tek meg. Ott is voltak tehetséges fiatalok. Sárosi 
(Stiller) Márton és Horn Teréz házaspár voltak 
a rendezők. A falusi fiatalság ennek a hobbinak 
csak télen hódolhatott, és kultúrotthon hiányá-
ban a Felsőtelepi iskola tornatermében adták elő 
pl. Szigligeti: Csíkos című népszínművét Jám-
bor Rózika, Ludányi (Leé) Péter, Abonyi An-
tal főszereplésével. Zsúfolásig megtelt a terem, 
nagy siker volt!
 Ezzel érzékeltetni szeretném azokkal, akik 
részesei voltak ezeknek a sikereknek személye-
sen, szüleik, rokonaik vagy barátaik által, hogy 
vegyék meg a könyvet, így is megörökítve ezt 
a szép történetet. Hívjanak, iratkozzanak fel a 
többiek mellé, hogy minél több példányban je-
lenhessen meg a könyv.”
 Így legyen! Tegyük hozzá, hogy az önkor-
mányzatok, az iskolák is szaporíthatnák a pél-
dányok számát.  szajan 
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ZORALL zenekar

A Dobrovitz 
Lovasparkban  
volt a fő helyszín

Dübörgött a Moto-Rock!

  A sorban az ötödik rendezvényünk volt a jú-
lius 21–23. között a Dobrovitz Lovasparkban 
megrendezett Vecsési Moto-Rock Fesztivál.
 Eddig ez volt a legsikeresebb, köszönjük a 
vendégeknek, akik az eddigi legnagyobb szám-
ban keresték fel a rendezvényt! A sikerhez tar-
tozik a komoly előkészítő munka, a támogatók, 
a segítők önzetlen hozzáállása. A legnagyobb 
vonzerőt azonban a műsorban fellépő profi elő-
adók jelentették. Nagy sikere volt a Vasmacska, 
a Rock Fanatic, a ZORALL és a ROAD együt-
teseknek.
 Köszönjük mindenkinek, aki fellépésével, 
munkájával, támogatásával hozzájárult az V. 
Vecsési Moto-Rock Fesztivál sikeréhez! 

szervezők

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLT

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

Üllő, PesTi úT 206.

Purina tápok, termények, 
vitaminok

Kutya-, macskaeledelek 

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet  
nagy választékkal

Házhoz szállítás

Apróhirdetés
Hagyatékból eladó! Retró bútorok, szőnyegek, ke-
verőtárcsás mosógép, centrifuga, gáztűzhely stb. 
Érd.: 06-70/7743- 268

A Vecsési Tájékoztató szerkesztősége szeretettel várja a Káposztafeszten felállított standján az 
érdeklődőket, érdekes játékokkal, meglepetésekkel várjuk kedves olvasóinkat.  

Díjátadás  
a Petőfiben

   2017. június 23-án tartották a Petőfi iskolában 
az évzáró ünnepséget. Kiosztásra került – immár 
ötödik alkalommal – a Szűcsné Cservinka Ildi-
kó emlékére alapított díj, amelyet minden évben 
egy diák és egy pedagógus kap.
 Az idén Nagy László diák és Fekete-Part Gab-
riella tanítónő érdemelte ki az elismerést.
 Néhány mondat a két díjazott laudációjából:
 Nagy László 13. osztályos nyelvi tagozatos 
diák. Mindvégig kitűnő tanuló volt. 2015-ben a 
Mezzofanti idegennyelvű versenyen angol nyelv-
ből a döntőbe jutott és 6. helyezést ért el. Idén szin-
tén döntőbe került, de már ezüstérmes lett! Juta-
lomként ingyenes nyelvvizsgát tehetett. Ugyancsak 
emelt szinten vizsgázott történelemből is. Derűs 
természete, szorgalma és fáradhatatlan segítő-
készsége példás a többi gyermek számára.
 Fekete-Part Gabriella tanítónő a 3.a osztályfőnö-
ke. Rendkívül sok időt fordít a diákok szabadidős 
programjainak szervezésére: kerékpártúra, tökfara-
gás, színházlátogatás, adventi koszorúkészítés, Já-
nos Vitéz előadásában és a március 15-ei műsorban 
a tánc betanítása, közreműködés az erdei iskolában, 
a nyári sport- és szabadidős táborban stb.
 A díjazottaknak gratulált az iskola tanári kara 
és az adományozó: Dr. Fodor Etelka

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 A KÁPOSZTAFESZTEN
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HELYESBÍTÉS
Egy kitűnő tanuló neve kimaradt a fel-
sorolásból
 Előző lapszámunkban a 18. oldalon ta-
lálható Büszkeségeink, a kitűnő tanulók 
című  iskolai  felsorolásból kimaradt Tóth 
Eszter Nóra, a Vecsési Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola 5.a osztályos tanulója. Gratu-
lálunk a kiváló tanulmányi eredményéhez 
és reméljük, hogy az elkövetkező években 
ismét ott lesz a neve a legkiválóbbak kö-
zött.  VT

   Amit eddig gyakran 
csak híradásokból hal-
lottunk, az immár saját 
környezetünk valósága. 
Ugyan az időjárás mindig 
tartogatott meglepetéseket, 
szokatlan jelenségeket, amire 
könnyen ráfoghattuk ilyenkor: 
„egy kicsit szeszélyes". Ez utób-
bi jelző az, amitől talán örökre elbú-
csúzhatunk, mert amivel idén augusztusban 
szembesültünk, az inkább a „szélsőséges" meg-
jelöléssel írható le. A júliust követő héten tapasz-
talt, árnyékban is tartósan 40 fok közeli nappali 
hőségre (1. képünkön), aszfalt utak, betonjárdák 
60 fokosra hevült felületeire még városunk idő-
sebb polgárai sem emlékeztek, pedig jó néhá-
nyukat kértük, bátran keresgéljenek akár gyer-
mekkori emlékeik között is. Hirtelen felszáradt 
tócsák, árkok repedezett talajú mintázatát (2. ké-
pünkön) akár Indiában, a melegrekordjairól elhí-
resült Radzsasztánban is fotózhattuk volna, mi 
azonban nem mentünk ilyen messzire, hiszen a 
Kertekalja állomástól néhány perc gyaloglás után 
itt is megtalálhattuk. Sokunk emlékezetében él-
het az az augusztus 6-ai késő délután, mikor az 
áhított enyhülés reményével változás történt. A 

   Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
 A család nagy örömére 2017. július 27-én meg-
született Pongrácz Péter Kevin.

EGYESÜLETI HÍREKHÍREK

IN MEMORIAM

DANCZA JULIANNA MÓNIKA testvér életé-
nek 90., szerzetesi hivatásának 57. évében, 
2017. május 29-én a tiszaújfalui kolostorban 
visszaadta lelkét Teremtőjének.
 Szent Benedek Leányai rendtársa a tisza-
zugi tanyavilágban, Szelevényen született 
1928. május 12-én, vallásos katolikus család 
harmadik gyermekeként. A vecsési Erzsébet 
téri plébánián 1959-től 2004-ig, 45 éven át 
végezte áldozatos szolgálatát. Templomta-
karítás, főzés, mosás, sekrestyés feladatok, 
virágdíszítés, önkéntes adógyűjtés, betegek 
látogatása volt a feladata, amelyet szeretet-
tel, vidáman, sok barátságot kötve végzett.
 2004. évtől a tiszaalpári Bencés nővé-
rek anyaházában szolgált. Az utóbbi hó-
napokban romlott egészségi állapota, ha 
kerekesszéken levitték a templomba misé-
re, mosolygó arccal vette magához az Eu-
charisztiát!
 Köszönjük Istennek, hogy Egyházközsé-
günknek ajándékozta Juliska nénit, meg-
ismerhettük, szeretetéből mi is részesülhet-
tünk! Vecsési szolgálatáért imádkozzunk 
lelkéért szeretettel!
 Biztosak vagyunk abban, hogy hűséges 
szolgálatáért lelke örömmel tért vissza az Ir-
galmas Atya házába, és megkapta az örök 
boldogság kegyelmét!

Szeretettel és imával: Gáspár Csaba

Augusztusi kánikula

félelmetesnek ígérkező vihar 
várható erejét, csak az az 
apokaliptikus víziókat idé-
ző, már-már a romantikus 
festészet egyik kimagasló 
géniuszának, Eugéne De-
lacroix vásznára kíván-
kozó hirtelen felbukkanó 

égi látvány múlhatta felül. 
(3. képünkön) Gyönyörköd-

ni vagy éppen borzongani nem 
sok időnk maradt, bár a vecsé-

si gesztenyefasor védelmet ígért. A 
villámok és mennydörgések közötti rövid 

idő azt jelezte, bizony egy viharcella kellős kö-
zepében lehetünk.
 Aztán jöttek enyhébb, szelídebb napok is, a 
nyár már csak ilyen. A klímaváltozás a fő ok, 
mondják sokan, modernkori tudósaink, bár lé-
teznek kételkedő hangok is. S, hogy magyará-
zat van most is bőven, és a múltban is volt, bi-
zonyságul idézzük fel Csokonai Vitéz Mihály: 
Nyár c. versét, melyben a költő egy forró nap 
végén az okokat kutatja.
 „Haj, haj, no! Elfáradtam,/Ugyan, nagyon 
megizzadtam,/Adjatok egy kis vizet!/A nyár nap-
nak hősége/Éltünk terhe, veszettsége./Csak, csak 
ilyennel fizet./Uram, szüntesd a hőséget, / Mert 
magunkat eléget./Tikkasztó kánikulánk / Bűnün-
kért van csapva ránk…” Kép és szöveg: Fekete József

Gólyahír

 „Megjöttem, itt vagyok, éppen körülnézek, s 
egy ismerős szempárt megismerni vélek. Hívo-
gató élmény, érzem, hogy közeleg, segítsetek, 
kérlek, hadd menjek közelebb! S egy halk sza-
vú asszony meghallván a vágyam, Apa pocak-
jára odafektet lágyan. Hogy míg átöleli piciny 
hasonmását, boldogan hallgassam szíve dalo-
lását. Meleg tenyerével simogatja bőröm, ha el-
szenderednék, most Ő lenne az őröm. Olyan jó 
így együtt, feküdni az ágyban, Anya pocakjá-
ban ilyen álmot láttam. Békés biztonságban in-
dul földi létem, hálásan köszönöm csendes szü-
letésem.”
 A szülők: Kovács Krisztina és Pongrácz 
Péter
 Hosszú, boldog életet kívánunk! VT info

Hirdetés

E gy olasz szervezőirodától kaptunk lehető-
séget arra, hogy bemutathassuk és megis-
mertessük magyar népzenei kultúránkat 

a VIII. Nemzetközi Folklórfesztiválon, amelyet 
Montecatini Terme városában rendeztek meg. A 
fesztiválon 8 csoport lépett fel hét országból: Ka-
nadából, Indiából, Oroszországból, Bulgáriából, 
Romániából és Törökországból. Idén Magyaror-
szágot és Vecsés városát együtte sünk képviselte, 
s mi voltunk az első és egyetlen autentikus ma-
gyar népzenét játszó csoport. 
 Mivel a fesztivál programjai az esti órákban 
zajlottak, lehetőségünk volt arra, hogy szabad- 
időnkben megismerhessük Toszkána nevezetes-
ségeit, látnivalóit. Pénteki napunkat a reneszánsz 
kultúra városában, Firenzében töltöttük, este pe-
dig az együttesek vezetői technikai konferenciá-
ja volt. Szombaton délelőtt itáliai ízek kóstolójával 
kedveskedtek vendéglátóink, majd a közeli hegyen 
fekvő Montecatini Alto óvárosát látogattuk meg, 
ahová az 1898-ban megépült siklóval jutottunk fel. 

 Szombaton a délutáni próbákat a belváros utcá-
in parádés, gyönyörű népviseletben, énekkel, ze-
nével, hangszerekkel történő felvonulás követte, a 
helyi lakosok, turisták százainak tapsa, éljenzése 
kísérte a csoportokat. Ezután került sor a feszti-
vál nyitókoncertjére, melyen az együttesek 10-15 
perces előadással mutatkoztak be. A színes kaval-
kád, tánc, ének és zene folytatódott a színpadon 
is, különböző kultúrák, hagyományok találkoztak 
egymással, Ázsiától Európáig repítve a közönsé-
get. Népdalkörünk elsőként lépett fel, lendvai és 
domaházi népdalcsokrokat adtunk elő, melyben a 
magyar csárdást is bemutattuk nagy sikert aratva. 
 Vasárnap a középkori gótika gyönyörű városá-
ba, Sienába indultunk, majd San Gimignanot, a 
középkori Manhattant látogattuk meg. Az esti 
zárókoncerten ormánsági és bakonyi népdalcsok-
rokat énekeltünk, a siker most sem maradt el: a 
lelkes, hálás közönség, melynek sorai közt szép 
számmal voltak magyar vendégek is, tapsvihar-
ral jutalmazta előadásunkat. Itt került sor a fellépő 

együttesek díjátadására is: minden csoport okle-
velet, plakettet és kupát vehetett át. Mi is köszö-
netet mondtunk a részvételi lehetőségért, s átad-
tuk ajándékainkat Vecsés Város Önkormányzata 
és saját nevünkben a rendezvény igazgatójának, 
aki meghívott bennünket a jövő évi folklórfesz-
tiválra is.  
 Hétfőn útra keltünk, meg sem álltunk Pisaig, 
ahol a Csodák terén a világhírű Ferdetorony, a 
Dóm és a Keresztelőkápolna várt bennünket. Este 
a Miss Festival-rendezvény következett, amelyen 
népdalkörünk két gyönyörű és tehetséges leánya 
kápráztatta el a zsűri tagjait, citerával, népdalok-
kal és klarinétjátékkal. 
 Utolsó napunkon Cinque Terrébe látogattunk, 
ahol lenyűgöző hajókiránduláson vettünk részt. 
Varázslatos látványt nyújtott a Ligur-tenger, a fes-
tői „öt föld” vidéke és Portovenere. Másnap haza-
felé még betértünk Padova városába is, ahol Szent 
Antal Bazilikát tekintettük meg.  
 Hamar elszaladt a hét nap, felejthetetlen él-
ményekben gazdag itáliai utunkat jó érzésekkel 
zártuk: sikerrel mutattuk be a magyar népzene, 
népdal, néptánc kincseit, s megismerhettük más 
európai és ázsiai kultúrák hagyományait is, va-
lamint új kapcsolatokat építettünk ki a fesztivá-
lon résztvevő csoportokkal. 
 Köszönjük Vecsés Város Önkormányzatának, 
hogy támogatta részvételünket a VIII. Nemzet-
közi Folklórfesztiválon, és mindenkinek, akik se-
gítették toszkánai fellépésünk megvalósulását. 

Pálmainé Keszler Márta

Labdarózsa: a magyar kultúra követeként 
Toszkánában jártunk…
A Labdarózsa Népdalkör és 
Citerazenekar számára az 
idei év fénypontját jelentette, 
hogy eljuthatott 2017. július 
13–19. között Toszkánába. 

Népdalkörünk lendvai és domaházi népdalcsokrokat adott elő

Felvonultunk Montecatini Terme városában

Ezt a kitüntetést kaptuk

38 fok árnyékban

Viharcella 
Vecsés fölött

Felszáradt tócsa Kertekalján
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  Őszi évadunkban újra láthatja közönségünk 
a Játékszín sztárjait a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ színpadán.
 Az elegáns londoni emeleti lakás Philipé és 
Johannáé. Hetek óta tart a renoválás, nagy a fel-
fordulás. Philip és Henry sikeres gyermekkönyv-
kiadók, irodájuk a földszinten található. Henry 
nagy nőcsábász. Amíg Philip a feleségével ven-
dégségbe készül, addig Henry egy hölgyismerő-
sével randizna társa lakásában. Nem tudja, hogy 
felesége is erre készül újdonsült lovagjával. Van, 
amiről egyikük sem tud: a felújításon dolgozó bel-
sőépítész is épp szerelmi légyottra készül a szo-
balánnyal. A teljes káosz közepébe érkezik meg 

A jegyeket megvásárolhatják  
a helyszínen, jegypénztárunk nyitva-
tartási idejében, valamint online  
a www.kulturba.hu oldalon.
Legfrissebb információkért kövessenek minket  
a facebook.com/kulturba oldalon.

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT 
2220 Vecsés, Telepi út 43. Telefon: 06-29/350-279,  
e-mail: info@kulturba.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–20 óráig, továbbá rendezvé-
nyekhez igazodva, JEGYÉRTÉKESÍTÉS:  2220 Vecsés, Telepi út 43.
Programjainkról tájékozódhat Youtube csatornánkon  
és Facebook-oldalunkon.

Időpont: 2017. szeptember 20. 19 óra
Jegyár: 4 500 Ft

Hamvai Kornél fordítása alapján  
átdolgozta Búss Gábor Olivér

Ray Cooney 
John Chapman: 
KÖLCSÖNLAKÁS
 – bohózat két részben

Hirdetés

váratlanul a meglehetősen prűd hírében álló hí-
res mesekönyvíró, akire a kiadó már régóta fente 
a fogát… Nem véletlenül nevezik Ray Cooney-t 
az angol Feydeau-nak. A közel ötven éve, 1969-
ben írt vígjátékuk folyamatosan szerepel a világ 
színházainak műsorán. Ez sem véletlen.

Szereplők:
Philip Markham Lengyel Tamás 
Johanna Markham Lévay Viktória 
Henry Lodge Debreczeny Csaba
Linda Lodge Dobó Kata 
Alistair Spenlow Molnár Áron 
Sylvie Erdélyi Timea
Tristan Pangbourne Klem Viktor 
Miss Cook Szulák Andrea / Takács Katalin 
Miss Wilkinson Szabó Erika
Dramaturg Búss Gábor Olivér 
Konzultáns Lőkös Ildikó
Díszlettervező Horgas Péter 
Jelmeztervező Kovács Yvette Alida 
Ügyelő Kabódi Szilvia
Súgó Sajben Anita 
Rendezőasszisztens Petyi János
Rendező: Kapitány Iván
Lévay Viktória estélyi ruháját  
Léber Barbara divattervező tervezte.

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.

Gerincterápiás jóga
kezdőknek is   Jóga 40+

Kímélő jóga indul a 40+ korosztálynak,  
ill. gerincterápiás jógafoglalkozások 
kezdődnek szeptemberben.

Hát-, derék- és vállfájásra, a jó közérzetért,
az izmok, az ízületek  rugalmasságáért. 

Foglalkozások délelőtt és délután  
a Bálint Ágnes Kulturális Központban

Érdeklődés:
Bajkó Erika, gerincterápiás jógaoktató
Telefon: 06-30/280-9625

Érdeklődni: 06-20/915-2515 vagy 06-20/419-3959-ös számon.
Vecsés, Fő út lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

Barkács üzletünkbe bolti eladót keresünk.
Az ideális jelentkező: •  érdeklődik a barkácstermékek iránt,
 •  Word, excel alapismeretekkel rendelkezik,
 •  jó kommunikációs képességgel rendelkezik,
 •  igényes a munkájára,
 •  18–38 év közötti férfi.

A MIRABELL Táncegyesület 
szeptembertől szeretettel 
vár minden táncolni, mozogni 
vágyó gyermeket és fiatalt 
Vecsésen, a Bálint Ágnes  
Kulturális Központban.

Fellépési, versenyzési lehetőség!

Tel.: 06-70/70-98-654

Művészi torna, balett 
Színpadi látványtánc 
Ovis táncelőkészitő

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István: 
Alkonyi tűzben

Varjasi Béla: 
Elég

Kelemen Bata Mária:   
Pusztító tüzek 

Felmelegít, vagy elűz,
lehet áldás, átok a tűz.

Nélküle szegény lenne életünk,
de a közepében nem élhetünk.

Megfelelő távolságot tartva
az embereket jólétben tartja.

Aki erről megfeledkezett,
közelében tűz keletkezett.

Eredménye mindig kellemetlen.
A terjedő tűz igen kíméletlen!

Nyomában üszög, hamu marad,
mindent pusztít, amerre elhalad.

Később  a föld mégis újra éled,
mert nála is erősebb a természet.

Úgy izzik a Nap, mint egy tűzgolyó. 
Próbálja túlélni a Kékbolygó. 
Kemény kérgét erősen perzseli,
az ózonrétegét lepergeti. 

„Testét” belülről is tűz égeti,
olvadoznak tőle jéghegyei. 
Ózonlyukak tátongnak az űrben, 
alaposan benne ül a zűrben. 

Dúlnak a „gyomrában” vad vulkánok. 
Nagy robajjal törnek fel a lángok. 
Pattog a szikra. Ömlik a láva. 
Tűzfolyó nyomán nem marad lárva. 

Mindent felfalnak az éhes lángok. 
Halnak sorra a tarka virágok. 
Szertefoszlanak a színes álmok. 
A tűznyelve olykor miért álnok? 

Szürkeköd ül a kietlen tájon,
régi képek előjönnek fájón. 
Mit tett a kapzsiság? – pénzes érdek! 
Szétzilált világ, kié az „érdem?” 

Jó, öreg, Földanyánk sírva nézi. 
Zord, háborgó, szelek jöttét érzi. 
Zubogó árt, zúdít a lávára, 
enyhül a lég, végre valahára! 

A tűz a kályhában újra éled,
Visszatérnek majd a szép remények. 
Virágok ismét bimbót bontanak,
szelíden sütnek a napsugarak. 

Benke Mária: Céltalanul…
Egyik napról, a másikra éli az Életét,
pedig mennyi terve volt még nemrég…
Egy betegség megváltoztatott mindent,
örül, hogy él, terve már nincsen.
Céltalanul teszi egykedvűen a dolgát,
naponta keresgél egy-egy öröm morzsát.
Nem lehet, hogy csak ennyi! – mondogatja.
Szomorú, lehangolt minden gondolatja…
Emlékeket idéz fel egyre – másra,
nincs kedve semmihez, pláne rendrakásra.
Depressziós lett, elkedvetlenedett,
nehezen tengeti, éli az életet…
Pedig tudja, hogy tervek-célok kellenek,
látja maga előtt a jövőt, a sötét felleget.
Minden nap egy új nap, új lehetőség.
Újratervezés jön, ha van hozzá készség.
Erős akarattal tiszta lapot nyit,
tervezgetni kezd, mert erős benne a hit.
Megrázza magát, új emberré válik
zenét hallgat, dúdol, s közben mókázik.
Ha van az embernek hite, s akarata
legyőzi a nehézséget, mert azt Ő akarja.
A gond, ami ma hatalmasnak látszik,
holnapra eltörpül, jelentéktelenné válik.
Betegségeinket, nehézségeinket elfogadni,
együtt élni velük, derűvel hordozni…
szemléletünk fontos, optimizmus, derű,
jelszavunk az Élet-igenlése, a „létszerű”.

Sallay Gyula: Az alma
Az első csodánál a véletlent kerested,
a másodiknál a rejtett okot lested,
a harmadiknál felfedezted a tettet.
Megettük az almát a fák közé bújva csendben,
és rájöttünk, hogy meztelen állunk a kertben.
Még nem tudtuk: a felismerés, és a tiltás maga
az Isten, vagy az Ördög parancsolata.
Ma is kérdi több barát, miért nem szedtük a másik fát?
Remek kérdés! 
Ám az örök élet fája dézsmálatlan maradt a gazdaságban.
Na, de akkor a csenés gyors válasz volt a tiltásra csupán?
Ugyan kérem! Ki akar örökké élni bután?
Amikor leesett a másik alma, a gravitáció a titkát 
az asztalra rakta, Majd később a tudomány ablakain át
láttuk: almagömbbé varázsolt az egész világ.
Itt-ott van egy-két torzult kavics,
 ám a gömbbe csattanva beolvad maga is.
Aztán hirtelen angol nyelvre váltva
megjelent az alma ismét a világban.
Igenek, és nemek válaszain át eléd tárja, milyen a világ.
Nő, férfi, igen, nem, mi együtt vagyunk itt jelen.
Lásd, e kettős páros, út a jövő asztalához.
Aztán felkiáltó jelet húztunk a kettős pontra,
hiszen a harmadik az első kettőt virtuális létbe fonja.
Lásd, a porból teremtett, a porral teremthet.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Deák István – Kenyeres fiúcska  

Szerény életünk árnyékában
a múlt kövén hűsölök veled,
álmainkra leroskadt idő
kaleidoszkópja a szemed.

Ahogy a természet tavasszal
virágot bont, gyümölcsöt nevel,
önfeledt örömmel indultunk
szeretetben, nagy reményekkel.

Szépségéből Te láttál többet
a fényre teremtett csodáknak,
én alkotó munkát élveztem,
mikor a kezem ír, téglát rak.

A tűz elől ma sincs menekvés,
ha látjuk magunkban a szépet,
az adni vágyás öröme űz,
mint szüleink: a múló évek.

Vagyok, kit a Földre lerakott
az Isten: lássuk, mire képes!
Éltem békében, szeretetben,
miként szerényen lehetséges.

A tűz egyre gyorsabban hajtja
a mindig menekülő embert:
ne maradj el soha mellőlem,
veled kell elérnem a tengert!

Ha egyszer majd számot kell adni
bűneimről, ne álljak sután
előtted Uram,hadd mondjam el:
ez egy dolgos élet volt csupán.
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2220 Vecsés, Damjanich utca 34.
Tel.: +36 29/350-563, +36 30/697-4869

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
 Hétfő: 7–16 óra
 Kedd: 8–16 óra
 Szerda: 8–18 óra
 Csütörtök: ZÁRVA
 Péntek: 8–12 óra

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést 
a vecsési lakosság széles körben ismeri, 
ezt mutatja a szelektíven begyűjtött hul-

ladék mennyisége is. Az alábbiakban szeretnénk 
segédletet nyújtani azzal kapcsolatban, hogy mit 
és hogyan gyűjtsenek szelektíven.

Műanyag és fém

1 Az ásványvizes, üdítőitalos PET-pa lac ko-
kat, valamint fém (alumínium) italos do-

bozokat összelapítva kérjük kihelyezni. 
 

2 A tejfölös, joghurtos dobozokat, valamint 
az italos karton kizárólag elöblítve legyenek 

szívesek a szelektíves zsákokba/kukákba tenni!

Papír

1Csak tiszta csomagolópapír he-
lyezzenek ki szennyeződések-

től, ételmaradékoktól mentesen! 

2Az újságpapír, reklámkiadvá-
nyok, irodai papírhulladékok 

(kivéve indigó és faxpapír) min-
dig a szelektíves gyűjtőbe ke-
rüljenek! A műanyag borítót le-
gyenek szívesek eltávolítani! 

3Kisebb papírdobozokat lapítva 
és összehajtva, a nagyobb kar-

tondobozokat – ha már nem fér a 
zsákokba – összekötegelve kérjük 
kihelyezni a szelektíves zsák vagy 
kuka mellé. 

A zsák/kuka tartalmát a hulladékhasznosító 
cégnél szétválogatják, és külön-külön újra-
hasznosítják.

Kérjük, hogy NE TEGYÉK a szelektíves ku-
kákba/zsákokba az alábbiakat:

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Bemutatkozik a Pest  
Megyei Békéltető Testület
Vecsés város lakóinak

•   üveghulladék
•   pelenka
•    hungarocell
•   CD-, DVD-lemezek, magnó- és videokazetták
•   tűz- és robbanásveszélyes hulladék
•   veszélyes anyagot tartalmazó hulladék
•   élelmiszer-maradványt, vegyszert, zsírt, olajat 

tartalmazó hulladék
•   semmilyen egyéb háztartási hulladék

Figyelem! 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy csak a 
fentebbieknek megfelelően történő gyűjtést tud-
ja a Városgondnok elszállítani és leadni. Abban 
az esetben, ha olyan hulladék kerül a szelektí-
ves zsákba/kukába, amely nem kihelyezhető, a 
szelektíves hulladékot nem szállítjuk el. Ez eset-
ben az ingatlan előtt marad a zsák/kuka egy kí-
sérő levéllel ellátva.
 A szelektív gyűjtéshez való zsákok a Város-
gondnok ügyfélszolgálatán szerezhetőek be. A 
zsákok tartalmát a hulladékhasznosító cég em-
berei szétválogatják, így a hulladékokat fajtán-
ként külön-külön hasznosítják, illetve újrahasz-
nosítják.

Üveghulladékok  
gyűjtőszigetei 
A házhoz menő rendszerben csak a papír-, a mű-

anyag- és a fémhulladék gyűjthető, 
ezért az üveghulladékok továbbra is 
a közterületeken kihelyezett gyűj-
tőszigetek üveggyűjtő-tartályaiban 
helyezhetők el. A tartályokba tehe-
tő üveghulladékok: italos, befőttes, 
parfümös és egyéb öblösüvegek. 
Kérjük a lakosságot, hogy a visz-
szaváltható üvegek esetében lehe-
tőség szerint inkább a visszaváltást 
részesítsék előnyben, mert a palac-
kok újratöltése környezetkímélőbb 
megoldás az újrahasznosításnál. 

Vecsés területén három gyűjtőszi-
get található, ahol elhelyezhető az 

üveghulladék. 
A gyűjtőszigetek címei:

•   A Városgondnok telephelye előtt  
(Damjanich u. 34.)

•   A Fő úton a rendőrség mellett. (Fő u. 60.) 
•   A Coop Áruház udvarában  

(az Erzsébet téren)

Kérjük, hogy NE TEGYÉK a szelektíves 
üveggyűjtőbe:
•   porcelán- és kerámiaedények, sík üveg
•   villanykörte, neoncső
•   orvosságos üvegek
•   szemüveg
•   hőálló üvegek
•   tükör

Figyelem! 
A gyűjtőszigeteken egyéb hulladék lerakása ti-
los, a területek kamerával vannak felszerelve. 
Az üvegcsomagolások szinte 100 %-ban hasz-
nosíthatók, és az elsődleges alapanyagokból tör-
ténő gyártáshoz képest jelentős energia meg-
takarítással jár a felhasználásuk.

Zöldhulladék
A zöldhulladékok kezelésére két mód van Ve-
csésen. Egyik megoldás a zöldhulladékos zsá-
kokban történő gyűjtés. Az elszállítás hetente 
egy alkalommal történik. A vasúttól északra 
fekvő területen (Felsőtelep és Falu)  kedden 7 
órától, a vasúttól délre fekvő területeken (And-
rássy, Halmi)  csütörtökön 7 órától.
 Kérjük, hogy tartsák be a súlykorlátozást! 
Egy zsákba max. 15 kg zöldhulladék kerülhet. 
A zsákba ágakat és kommunális hulladékot, ve-
szélyes hulladékot nem szabad elhelyezni, csak 
falevelet, levágott füvet, kerti nyesedéket.
 Ha a zsákos begyűjtésnél ön olcsóbb és 
környezetbarátabb megoldást szeretne, a kom-
posztálás lehet a tökéletes választás. A Város-
gondnoknál még elérhetők ingyenesen a kom-
posztálóedények, amelyekből a vecsési lakosok 
akár kettőt is igényelhetnek kertjükbe! 
 Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtéssel 
vagy a komposztálóedények igénylésével kap-
csolatban kérdése lenne, keresse fel a Város-
gondnok ügyfélszolgálatát az alábbi elérhető-
ségek valamelyikén ügyfélszolgálati időben: 

A háztartásokban különféle ter
mékek és csomagolások vál nak  
hul ladékká, ezeknek jó része 
alkalmas hasznosításra. A sze 
lektív gyűjtéssel lehetővé tesszük 
a még felhasználható hulladé
kok ismételt feldolgozását.

A békéltetés alternatív vitarendezési lehetőség fogyasztói 
panasz esetén, ha a fogyasztó a pereskedés helyett egyszerűbb, 
rövidebb időtartamú és ingyenes megoldást keres. A békéltetés 
békéltető testületeknél történik, amelyek minden megyében 
és a fővárosban működnek. A fogyasztók Pest megyében a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő békéltető testülethez (továbbiakban: Pest Megyei 
Békéltető Testület vagy Testület) fordulhatnak panaszaikkal.  

A Testület előtt abban az esetben lehet eljá-
rást kezdeményezni, ha termék vagy szol-
gáltatás minőségével, hibás teljesítéssel 

kapcsolatban fogyasztói jogvita keletkezik a ke-
reskedővel, szolgáltatóval. A békéltető testület ki-
zárólag termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó 
ügyekben jogosult eljárni, így például munkajogi, 
családjogi, büntetőjogi ügyekben nincs lehetőség 
békéltető eljárásra. Egyre gyakoribbak a kereske-
delemben a hibás termékek, illetve a szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos panaszok. Rendszeresen kerül 
a Pest Megyei Békéltető Testület elé rossz minősé-
gű cipővel, hibás televízióval, hűtővel vagy mosó-
géppel, használatra alkalmatlan háztartási eszköz-
zel kapcsolatos kérelem. Folyamatosan érkeznek 
közüzemi számlázással, parkolással, utazási szer-
ződéssel kapcsolatos bejelentések is. 
 Az eljárást a fogyasztó kezdeményezheti, aki 
a terméket megvásárolta, a szolgáltatást igény-
be vette – természetes személyeken kívül társas-
ház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, civil 
szervezet vagy mikro-, kis- és középvállalkozás 
is kezdeményezhet eljárást gazdasági tevékenysé-
gi körén kívül eső jogvitában (például akkor, ha 
egy betéti társaságnak a megvásárolt kávéfőző-
vel kapcsolatban van panasza). Az eljárást min-
den esetben írásban – e-mailben vagy postai úton – 
kell megindítani kérelem megküldésével, ha a 
fogyasztó a vállalkozással közvetlenül megkísé-
relte panaszának rendezését, de az nem vezetett 
eredményre. A beadványhoz csatolni kell az ügy-
gyel összefüggő összes dokumentumot másolat-
ban. A kérelem és a bizonyítékok alapján a Tes-
tület keresi meg a vállalkozást. Abban az esetben, 
ha háromtagú tanács tárgyalja az ügyet, az eljáró 
tanács egyik tagját a fogyasztó, másik tagját a vál-
lalkozás jelölheti ki egy szakértői listáról, azon-
ban lehetőség van arra is, hogy egyedül eljáró jo-
gász hozzon döntést. 
 A jogszabályi előírások szerint a vállalkozásnak 
kötelező együttműködnie az eljárásban a Békélte-
tő Testülettel. Válasziratot kell küldenie a Testület 
megkeresésére, ha székhelye, telephelye vagy fi-
óktelepe Pest megyében található. A vállalkozás 
részéről egyezség létrehozatalára is feljogosított 
képviselőjének kell megjelennie a meghallgatá-
son. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettsé-

gét, a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi 
bírságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások 
esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvál-
lalkozások esetében az éves árbevételhez igazo-
dóan, akár milliós tétel is lehet. Egyszerű, gyors, 
ingyenes vitarendezési lehetőség a békéltetés, ta-
pasztalataink szerint, a jogszabály szigorítása óta 
a vállalkozások többsége eleget tesz együttműkö-
dési kötelezettségének, így egyre nő az egyezsé-
gek száma. 
 Amennyiben a vállalkozás képviselője megje-
lenik a meghallgatáson, létrehozható az egyezség, 
amely csak személyes találkozás során lehetséges. 
Vonatkozik ez a kisebb értékű vásárlásokra vagy a 
milliós tételeket elérő közüzemi tartozások rende-
zésére is. A Testület célja a felek közötti egyezség 
létrehozása, azonban egyezség hiányában is, jogi-
lag megalapozott döntés születik minden ügyben. 
Amennyiben a vállalkozás alávetési nyilatkozat-
tal kötelezőnek ismeri el az eljárást lezáró hatá-
rozatot, az minden esetben kikényszeríthető, de 
lehetősége van a vállalkozásnak arra, hogy köte-

lezésként ne ismerje el a békéltető testületi döntést, 
ilyen esetben, ha a kérelem megalapozott, ajánlás 
születik, mely egy esetleges bírósági eljárásban is 
felhasználható. Az eljárásnak kilencven napon be-
lül kell lezáródnia, de Pest megyében általában az 
eljárások hatvan napon belül befejeződnek, a fe-
lek együttműködésétől függően.
 A bírósági eljárás hosszú és költséges, a felek-
nek érdemes a békéltető testületi eljárást meg-
próbálni a jogvita rendezésére, emellett is lehet 
pereskedni és a békéltető testületi döntés felhasz-
nálható az esetleges további eljárásokban. Azon-
ban a Békéltető Testület nem hatóság, nem bíróság, 
így többek között a Testületnek nincs lehetősége 
szakértői bizonyítás kezdeményezésére, tanúk 
idézésére – csak a felek kezdeményezhetnek ta-
númeghallgatást és csatolhatnak szakértői véle-
ményt, így a hatósági, bírósági eljárásban a békél-
tető döntéstől eltérő ítélet is születhet. Az elmúlt 
évek tapasztalatai, a létrejött egyezségek, a telje-
sített ajánlások száma igazolja, hogy a békélte-
tő fórum megoldás lehet a felek között kialakult, 
akár évekig tartó jogvitában. Előfordulhat, hogy 
nem születik meg a végleges megoldás az ügy-
ben, azonban a felek iránymutatást kapnak arra 
vonatkozóan, hogy hogyan rendezhetik a jövőre 
nézve a kialakult konfliktust és az ehhez szüksé-
ges, jogilag megalapozott, jogász közreműködé-
sével született írásbeli döntést használhatják fel.
 A fogyasztói jogvita rendezésére irányuló ké-
relmeket az alábbi elérhetőségeken lehet benyúj-
tani írásban:

Kapcsolat:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara mellett működő Bé-
kéltető Testület 
(Rövidített név: Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu

Online panaszbeküldő:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu

Médiapartner:
Dunamedia televízió

Műsoraink megtekinthetők:
www.duna-media.hu  
„Fogyasztóvédelmi Vaku”

Támogató: 
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasz-
tók érdekében.”

Tisztelettel várjuk beadványaikat:
Dr. Csanádi Károly, elnök

Pest Megyei Békéltető Testület

KÖZÉRDEKŰ

dr. Csanádi Károly elnök
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OKTATÁS OKTATÁS

K i kell hangsúlyozni, hogy természete-
sen az iskola által küldött névsorok jelen-
nek meg. Hozzá kell tenni, hogy az isko-

lai versenyeket nem szoktuk közölni, de várositól 
felfelé mindent – amit megkapunk! Sport terén 
általában hiányosak a listák, és nem a mi hibánk-
ból. A kérés úgy szól évek óta, hogy a városi ver-
senyeken első helyezést elért csapatok és atlétiká-
ban az egyéni győztesek nevét kérjük. És kérjük 
az egyéb sportokban, versenyeken helytállt gyer-
mekek nevét is. Láthatják, hogy igen foghíjas az 
ebbéli információ. Ugyanakkor azt is láthatják, 
hogy például Lóti-futiban akadnak még 5-6. he-
lyezettek neve is. Aki elküldte, annak azért tet-
tünk kivételt, mert az általános iskolák versenye-
in, korosztályonként 100-150 gyermek is futott. 
Ott pedig egy 6. helyezés is megsüvegelendő.

Petőfi Sándor Római Katolikus  
Általános Iskola és Gimnázium

MAGYAR
Városi vers- és prózamondó verseny
1. Molnár Gergely 4.a
2. Pintér Sólyom 2.a
Egyházmegyei versmondó verseny
1. Molnár Gergely 4.a
Szövegértés országos verseny
3. Tordai Gréta 2.a, 5.: Mayer Kinga 2.a
Aranytoll egyházmegyei helyesíró verseny
8. Szántó-Serege Noémi 3.a
Megyei Szép- és helyesíró verseny
6. Mayer Kinga 2.a
Föld napi meseíró pályázat
2. Berényi Dávid 3.a
Meseíró verseny városi
1. Molnár Gergely 4.a, Susán Réka 4.a
2. Balogh Álmos 4.a
3. Valics Boldizsár András 4.a
Meseíró verseny 
megyei: 1. Susán Réka 4.a
országos: 3.Susán Réka 4.a

MATEMATIKA
Városi: 1. Mayer Martin 4.a
Dugonics András matematika-  
verseny, országos:
3. Mayer Martin 4.a
Teki-totó levelezős verseny
Aranyfokozat: Papp Tamás 3.a 
Ezüstfokozat: Badó Máté 3.a
Bronzfokozat: Bojtor Anna Zsuzsa 3.a
KÖRNYEZETISMERET
Bendegúz Tudásbajnokság  
matematika és természetismeret
5. Tarsoly Máté 3.b

NYELV
Gedichtfestival  
versmondó verseny
1. Ongai Dorottya 3.b
Tankerületi német nyelvi vers-  
és prózamondó, Gyál
3.Ongai Dorottya 3.b

MAGYAR
Pest megyei szavalóversenyen  
elért kimagasló eredményéért:  
Különdíj: Matasdi Panna 5.a, Chlepkó Zsófia 
5.a, és Országos Gálán való részvétel.
Regősök Húrján országos vers-  
és prózamondó versenybe jutott 
Chlepkó Zsófia és Matasdi Panna 5.a
Városi vers- és prózamondó verseny
2. Orosz Réka 7.a
Aranytoll egyházmegyei  
helyesíró verseny
1. Pesti-Geiger Viktor 7.b
2. Molnár Anna 8.a
4. Gyebnár Réka 8.a
Bendegúz Tudásbajnokság  
anyanyelvi verseny  
Aranyfokozat: Chlepkó Zsófia 5.a
Aranyfokozat: Rapcsok Boglárka 5.a
Aranyfokozat: Mezőfi Babett 8.b
Aranyminősítés az I. és a II. félévben is  
Cser Zsófia 6.b
Megyei 2. Pesti-Geiger Viktor 7.b
Országos 2. Pesti-Geiger Viktor 7.b,  
3. hely Mezőfi Babett 8.b

MATEMATIKA
Katolikus Iskolák Dugonics András  
matematika versenye iskolai 
1. Őszi Zalán 8.b

Bendegúz Tudásbajnokság  
matematikaverseny
Aranyfokozat: Chlepkó Zsófia 5.a
3. Dein Vivien 8.a, 2.: Mezőfi Babett 8.b

NYELV
Gedichtfestival versmondó verseny
II. Kategória
1. Illés Máté 5.b
2. Chlepkó Zsófia 5.a, 
III. Kategória
2. Záhonyi Anna 7.b
3. Záhonyi Bori 7.b
Tankerületi német nyelvi vers-  
és prózamondó, Gyál
1. Illés Máté 5.b, Őszi Zalán 8.b
2. Chlepkó Zsófia 5.a
4. Matasdi Panna 5.a
Egyházmegyei szavalóverseny, 
5. Fekete Lorina 5.a
Hajós Alfréd Ált. Isk.  
vers-és prózamondó verseny
1. Illés Máté 5.b
Német Nemzetiségi Regionális  
Énekverseny, Biatorbágy
Ezüstfokozat: Chlepkó Zsófia,  
Rapcsok Boglárka 5.a
Bronzminősítés: Juhász Vanda 4.b, Chlepkó 
Zsófia, Rapcsok Boglárka 5.a, Juhász Adél,  
Ongai Zsófia, Rózsár Petra 5.b, Brünner  
Norbert, Soós Csaba 6.b.

TERMÉSZETISMERET
Bendegúz Tudásbajnokság  
biológiaverseny
1. Pesti-Geiger Viktor 7.b megyei
7. Pesti-Geiger Viktor 7.b országos
Aranyfokozat: Mezőfi Babett 8.b
GIMNÁZIUM
MAGYAR
Városi vers- és prózamondó verseny
1. Sztyehlik Anna 9.a
Különdíj Bernhardt Dorottya 11.o

NYELV
Német Nemzetiségi  
Regionális Énekverseny, Biatorbágy
Aranyminősítés és Arany Csengettyű-díj
Nagy Tamara 10.b  
és Petrók Hanmer Csaba 12.o
Mezzofanti országos német nyelvi verseny 
1. Nagy László 13.ny, 16.: Szőke Viktória 10.b
Madách-pályázat, angol nyelven  
írt mese vagy novella kategóriában
1. Debreczeny Fanni 10.b

Vecsési Halmi Telepi  
Általános Iskola
Városi Vers- és Prózamondó Verseny
I. (vers): Rajczi Attila 1.b és vándorkupa
I. (vers): Fagyal Nikoletta 8.b
I. (próza): Juhász Erik 2.b
II. (vers): Jancski Zétény 3.b
II. (próza): Katona Alexandra 8.b
Monori területi Szépen- 
és Helyesen író verseny:
I. Gombkötő Gergő 3.a
Országos Honismereti verseny: 
I. Jánosa Noémi Flóra 4.a
Klímabarát Települések  
Szövetsége által kiírt verseny, 
esszé kategória, I. Pusztai Adrienn 8.b
vers kategória, I. Sütő Ádám 8.b
Üllői Területi Angol Vers-  
és Prózamondó Verseny: 
II. Balota Szonja 4.b és Csémy Eszter 6.a 
különdíj: Jankovich Miklós 2.b
Teki-totó matematikaverseny: 
országos ezüstminősítés: Győrfi Milán 1.a 
Pest megyei biológiaverseny:
II. Kordás Levente 8.b
Városi alsós komplex tanulmányi verseny:
III. Jánosa Noémi matematika
Városi magyar tanulmányi verseny:
IV. Jánosa Fanni 8,a
Városi matematika tanulmányi verseny:
IV. Katona Alexandra 8.b

Vecsési Andrássy Gyula  
Általános Iskola
Bolyai matematikaverseny megyei
3. 8.a : Fadhle  Amna, Fekete Richárd Bende-
gúz,  Lővei Balázs, Kovács Dóra
csapatnév: Négylevelű lóhere – Simon Gyöngyi
5. 7.a :Fadhle Helmi, Havas Patrik, Járai Ber-
nadett, Takaró Dániel
csapatnév: Okosmanók – Kun Pál
Alsós Komplex Városi Verseny
alsós magyar
1. Kató Alexandra 4.b – (Tímár Judit)
3. Lengyel Szabolcs 4.a – (Fábiánné Balajti Anikó)
4. Weiszháb Nóra 4.b – (Tímár Judit)
felsős magyar

1. Kovács Dóra 8.a – (Veszprémi Klára)
2. Kiss Réka 8.b – (Kiss Gábor)
3. Tóth Szabina 8.a – (Horváthné Gyurcsán Erika)
alsós matematika 
4. Lengyel Szabolcs 4.a – (Fábiánné Balajti Anikó)
felsős matematika
1. Kiss Réka 8.b
2. Fadhle Amna 8.a
2. Kovács Dóra 8.a
3. Fekete Richárd Bendegúz 8.a – (Simon Gyöngyi)
Nemzetőr Általános Iskola által szervezett 
területi helyesíró verseny
alsó tagozat
2. Kenéz Kata 3.a
3. Kató Alexandra 4.b – (Tímár Judit)
Városi vers- és prózamondó verseny
két 1. hely, két 2. hely, két 3. hely, két 4. hely
nyertesek:
Preg Dorina 5.a – (Steigerwald  Lajosné)
Kiss Réka 8.b (Kupa) – (Kiss Gábor)
Somogyi Júlia 3.c (Különdíj) – (Dudás Laura)
Május 27-én, a Pécelen megrendezett színját-
szó találkozón első helyezést ért el az iskola 
alsós színjátszó köre Némethné Mézes Judit ve-
zetésével.
Az ugyanitt rendezett rajzpályázaton iskolánk 
3.a osztályos tanulója, Torma Gréta 2. helye-
zést ért el,  és Hajdú Tamara 3.a osztályos tanu-
ló különdíjban részesült.

Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kétnyelvű  
Általános Iskola
Városi vers- és prózamondó verseny: 
1. Nangeli Adél 3.d
1. Varsa Márton 6.a
2. Filipszki Anna 6.a
Városi tanulmányi verseny
felsős magyar: 2. Besenyi Dóra 7.b  
– (Gáspárné Hatvani Gabriella)
5. Hadamcsik Emese 7.a – (Polovics Éva)
felsős matematika: 6. Csurgó Márton 7.a, 
– (Madár Emőke)
alsós magyar: 3. Osváth Lili 4.b 
– (Dr. Majorné Kaszper Katalin)
alsós matematika: 2. Kohr Rebeka 4.c 
– (Sallay Andrea)
Német vers- és prózamondó  
verseny körzeti forduló: 
39 diákunk vett részt ezen a fordulón, és 22 
gyermek jutott tovább a megyei fordulóra
Gyáli körzeti idegen  
nyelvi szavalóverseny (német):
1. Klag Noémi 4.c – (Sallay Andrea)
1. Ondrik Vera 7.b – (Fazekasné Gombár 
Mónika)
3. Frühwirth Mátyás 4.b 
 – (Hirschné Faragó Tünde)
3. Pálfi Lilla 7.a – (Virrasztó Gyöngyi)
4. Hegyi Bianka 3.b – (Bögi Orsolya)
7. Tóth Örs 7.b - (Fazekasné Gombár Mónika)

Biatorbágyi regionális  
nemzetiségi énekverseny:
– iskolai nagykórus – ezüst
– felsős quartett (Székhelyi Lili, Székessy Eszter, 
Bodnár Fanni, Fazekas Fanni mind 6.b) – arany
– felsős duó (Bodnár Fanni 6.b, Fazekas Fanni 
6.b) – arany + Aranycsengettyű díj
– szóló – aranyminősítés: Bruder Lili 3.c, 
Nangeli Adele 3.d, Zsichla Dorka 4.b
– szóló – ezüstminősítés: Kovács Dóra 3.d, Tóth 
Kira 3.c, Fazekas Liza 2.b 
– alsós kánon – arany: Zsichla Dorka 4.b, Stiller 
Fédra 4.b, Bruder Lili 3.c, Vona Lilla 2.b, Sa-
lamon Szonja 3.c, Nangeli Adele 3.d, Kovács 
Dóra 3.d, Fazekas Liza 2.b 
(Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika)
– szóló: Viola Boglárka – arany (Sallay Andrea)
Isaszegi megyei német verseny:
2. Csányi Barbara 5.b – (Fazekasné Gombár 
Mónika)
3. Rózsahegyi Dorka 6.b – (Konda Orsolya)
3. Székhelyi Alexandra Lili 6.b – (Konda Or-
solya)
4. Pálfi Lilla 7.a – (Virrasztó Gyöngyi)
4. Frühwirth Anna 5.b – (Fazekasné Gombár 
Mónika)
5. Nagy Barnabás 7.b – (Fazekasné Gombár 
Mónika)
7. Ari Zsófi 5.c – (Fazekasné Gombár Mónika)
8. Vékey Luca 8.b – (Lahocsinszky Nóra)
9. Tóth Örs 7.b – (Fazekasné Gombár Mónika)
10. Farkas Fanni 8.b – (Lahocsinszky Nóra)
Német nemzetiségi vers-  
és prózamondó verseny megyei fordulója:
2. Frühwirth Hanna 3.a – továbbjutott az orszá-
gos döntőbe!
6. Nagy Brunner Szabina 1.a
7. Saska Ákos 1.a, Kollár Maja 3.a, Kopó Ale-
xandra 6.b
9. Kiss Liza 3.a, (Felkészítő tanáruk: Magyarné 
Kárpáti Erzsébet)
6. Tauzer Emese 2.a – (Feketéné Kovács Vik-
tória)
8. Hidvégi Bettina 4.b és 11. Frühwirth János – 
(Hirschné Faragó Tünde)
Simonyi helyesírási verseny megyei:
8. Besenyi Dóra 7.b – (Gáspárné Hatvani Gab-
riella)
Nyelvész megyei verseny:
1. Varsa Márton 6.a 
– továbbjutott az országos döntőbe!
5. Besenyi Dóra 7.b 
– (Gáspárné Hatvani Gabriella)
Zrínyi Ilona matematika verseny, megyei:
2. Godó Miklós 3.c – továbbjutott az országos 
fordulóra! – (Gáborné Bárány Ágnes)
Országos Bolyai matematika  
verseny, megyei:
2. Csányi Nikolett 3.d, Godó Miklós 3.c, Kment 
Ábel 3.a, Varga Máté 3.d – (Madár Emőke)
5. Lemli Levente 5.c, Godó András 5.a, Toka-
ji Nagy Bence 5.c, Varga Tamás 5.c – (Pozsár 
László)
Országos versenyek:
Német nemzetiségi vers-  
és prózamondó országos döntője:
Frühwirth Hanna 3.a – 14. – (Magyarné Kárpá-
ti Erzsébet)
Szövegmanó Országos szövegértő  
verseny szóbeli fordulója:
Somogyi Marcell 4.c – 2. és Kohr Rebeka 4.c 5. 
(Sallay Andrea)

VECSÉSI DIÁKOKTÓL
Kimagasló eredmények

Évről évre örömmel ismertetjük az eltelt iskolai év kiváló tanulmányi  
és egyéb területen kimagasló teljesítményt nyújtó diákok névsorát. 

Alsó tagozat

Felső tagozat
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Hebe német levelezős verseny  
országos, szóbeli fordulója:
Eredményhirdetés még nem volt. Az elérhető 
100 pontból elért pontok:
Sárkány Diána 94,5 – Juhász Luca 93 
– Hegyi Bianka 93 – Bakó Anna 91,5 
– Bakó Nóra 91 (Bögi Orsolya)
Hebe földrajz levelezős verseny  
országos, szóbeli fordulója:
4. Lemli Levente, 6. Lehoczki András, 9. Bartal 
Benjamin, 10. Kovács János (Bögi Orsolya)
Hajós Alfréd országos német nyelvű szavaló-
verseny a kéttannyelvű iskolák számára:
6. Ondrik Vera 7.b, 10. Pekár Zoltán 7.b  
(Fazekasné Gombár Mónika)
10. Varga Tamás 5.c (Virrasztó Gyöngyi)
Nyelvész verseny országos döntője:
14. Varsa Márton 6.a  
(Gáspárné Hatvani Gabriella)
Zrínyi Ilona matematika-  
verseny országos fordulója
18. Godó Miklós 3.c (Gáborné Bárány Ágnes)

Iskolák közötti sport- 
versenyek és egyéb  
kiemelkedő sporteredmények
VECSÉSI HALMI TELEPI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Diákolimpia Körzeti verseny I. helyezés:
A csapat tagjai: Gargya Anita, Juhász Mar-
tin, Lengyel Zoé, Oláh Tamás, Várszegi Lőrinc, 
Balota Szonja, Diós Ramóna, Dominek Zoltán, 
Nagy Nóra, Madura Dzsesszika, Uller László, 
Tankó Flóra, Rados Bende, Merkl Marcell, Túri 
Marcell, Jancski Zétény, Hepp Boglárka, Kó-
tai Hanna
Kinder+sport régiós verseny II. helyezés:
A csapat tagjai: Oláh Tamás, Rados Ben-
de, Dominek Zoltán, Diós Ramóna, Tankó Fló-
ra, Uller László, Lengyel Zoé, Merkl Marcell, 
Rados Marcell, Juhász Erik, Hepp Boglárka, 
Nagy Nóra, Kótai Hanna, Madura Dzsesszika
LÓTI-FUTI 
I. Juhász Erik (2.b) és Katona Alexandra (8.b)
Városi atlétikaverseny:
kislabda hajítás: 1. hely Cseszlai Sára (5.a)

VECSÉSI ANDRÁSSY GYULA  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÉZILABDA 
Lány – III. korcsoport
Városi: 1., Területi: 1., Körzeti 1., Megyei 3. hely
Csapattagok: Czingler Leila, Czudor Sztel-
la, Fehér Lilien, Kiss Tamara, Márkus Pet-
ra, Matheisz Melinda, Oszoli Tíria, Simon Esz-
ter, Sinyi Noémi
Lány – IV. korcsoport
Városi: 1., Területi: 1. Körzeti 1., Megyei 1. hely,
Országos elődöntő: 1., Országos döntő: 5. hely
Csapattagok: Csürke Katalin, Czingler Lei-
la, Dominek Virág, Fadhle Amna, Fehér Lilien, 
Gyulai Szonja, Jefcsák Réka, Jefcsák Renáta, 
Kovács Dóra, Matheisz Melinda, Pasqualetti 
Tímea
Fiú – III. korcsoport
Városi verseny: 1. hely
Fiú – IV. korcsoport
Városi: 1., Területi: 1., Körzeti: 1., Megyei: 1. 
hely
Országos elődöntő: 3. hely

Csapattagok: Danok Benedek, Fadhle Helmi, 
Fazekas Ákos Ábel, Fehér Tibor, Gáncs Ger-
gő, Gáspár Kristóf, Gáspár Viktor, Havas Pat-
rik, Kuczi Levente, Lővei Balázs, Sándor Tamás, 
Szász Imre, Torma György, Várszegi Csongor
ATLÉTIKA: Városi: 1. hely

GRASSALKOVICH ANTAL NÉMET NEMZETI-
SÉGI ÉS KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Lóti-Futi:
Frühwirth Bence 1.b: 5. hely  
(Felkészítő: Gombosné Simon Amanda)
Frühwirth Áron 1.a: 6. hely (Vakter Laura)
Balogh Tímea 2.a: 1. hely (Horváth Rita)
Szentesi Lili 2.b: 4. hely (Drahos Dániel)
Kukoly Patrik 3.d: 3. hely (Zehetmayer Adrienn)
Várdai Nóra 3.c: 2. hely (Gáborné Bárány Ágnes)
Kovács Dóra 3.d: 6. hely (Zehetmayer Adrienn)
Miskolci Domonkos 3.a: 1. hely (Mák Klára)
Romhányi Bence 5.a: 2. hely (Horváth Rita)
Mátyás Laura 6.b: 3. hely (Horváth Rita)
Frühwirth Ádám 6.a: 5. hely (Gombos Csaba)
Hoksza Panna 7.a: 4. hely (Gombos Csaba)
Vörös Klaudia 7.a: 6. hely (Gombos Csaba)
Atlétikaversenyek:
Első helyezés:
Hoksza Panna: 400 m 5-6. osztály
Seres Anna: 60 m 5-6. osztály
Seres Anna: 600 m 5-6. osztály

PETŐFI SÁNDOR RÓMAI KATOLIKUS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Városi versenyek: 
7-8. osztályos fiúk labdarúgás: 1. hely
5-6. osztályos fiúk labdarúgás: 1. hely
Atlétika: 
5-6. o. fiú távolugrás: 1. hely Brünner Péter
7-8.o. fiú 60 méter: 1. hely Gáspár Márton
7-8.o. fiú 800 méter: 1. hely Gáspár Márton
4x100 méter fiú váltó: 1.hely
Az atlétikai versenyek összesítése alapján a 2. 
helyen végzett iskolánk. 
Középiskolás labdarúgó bajnokságban, terüle-
ti döntőn 1. helyet szereztünk. A Magyar Diák-
sport Szövetség megyei döntőjén 2. helyet sike-
rült elérnünk.
Egyéb – alsó tagozat
1.a  Szakács András Lóti-Futi 1. 
Szanyi Olívia Lóti-Futi 3. 
1.b
Kupi-Jung Ádám Lóti-Futi 2. 
Sebestyén Léna Lóti-Futi 2. 
Számtalan budapesti és Pest  
megyei futóverseny 1. és 2. helyezés Szabó 
Eszter
Egyházmegyei Hittanverseny 4. 
2.a
Molnár Dominik Lóti Futi 1. 
Szilágyi Kristóf 
Sebestyén Petra 
Kecskeméti futóverseny – 3. 
BBU Halloween Runverseny futás – 2. 
Sülysápi Mikulás futás – 1. 
Berényi Dávid 
Föld napi meseíró pályázat – 2. 
3.a osztály:
Cetelem Zöldsuli pályázat – országos 9.
3.b
Palkovics Olivér úszás
Diákolimpia, gyors 3., váltó 2. helyezés 
Nemzetközi versenyeken értékes 3. és 4. helye-
zések pillangón és gyorson

4.a
Bóta-Depinyi Soma, Valics Boldizsár, Nagy 
Máté Gábor úszás 
diákolimpia, megyei, 4 x 50 m gyorsváltó – 2. 
hely
Bóta – Depinyi Soma úszás
diákolimpiai érmek mellett országos szintű ver-
senyeken – 6 arany, 4 ezüst, 3 bronz
50 m gyors, országos ranglistán az 1. helyen áll
100 m gyors, országos ranglistán 179 verseny-
zőből a 3. helyen áll
5.a
Chlepkó Zsófia, Fekete Lorina, 
Matasdi Panna,
Kecel Diákolimpia kézilabda – 8. 
Fischer Orsolya
Waberer’s rajzverseny – 1. hely
Kiss Bence, Szűcs Sándor
Kecel Diákolimpia kézilabda – 13. 
Érd Gyereknapi kézilabdatorna 3. 
6.a
A városi labdarúgó bajnokság győztes csapat 
tagjai a III. korosztályban:
Ács Péter, Falusi János, Korponai Máté, Lipták 
Levente, Molnár Péter, Schaffer Máté, Troznai 
Dávid.
6.b
Brünner Péter 
Iskolák közötti atlétika, távolugrás: 1. 
Forgó Levente
Iskolák közötti atlétika, 100 m futás: 3. hely
Kocsis Gergő
Iskolák közötti atlétika, kislabda hajítás: 2. 
Nagy Dávid
Diákolimpia, darts: 3. 
A Katolikus Pedagógiai Intézet által az idei 
Szent László-év tiszteletére meghirdetett pályá-
zatok közül a tárgyalkotó pályázaton  Brünner 
Norbertnek, iskolánk 6. b osztályos tanulójának 
alkotását, a budapesti Szent László-templom 
makettjét a zsűri méltónak találta és kiválasz-
totta arra, hogy az emlékév alkalmából Győr-
ben megrendezett kiállításon a nagyközönség 
előtt is bemutassák.
7.b
Záhonyi Bori
Diákolimpia magasugrás – 1. 
8.a
Molnár Anna
Atlétika verseny 4. 
András Ádám – kézilabda,
Régióbajnokság – 2. Iskolák között – 3.
Atlétika váltófutás – 1. hely
Jurászik Dávid 
Iskolák közötti kézilabda – 3. 
Iskolák közötti futball – 1. 
Atlétika távolugrás – 4. 400m váltó – 1.
8.b
Gáspár Márton atlétika
Hosszútávfutás – 1. Távolugrás – 2. 
Földvári Hanna, Káposzta Viktória
Váltófutás – 2. 
Balla Dominika ritmikus gimnasztika  
Diákolimpia, labda – 1., szalag – 4. 
11.o Dócs Bence László
Pályázat útján felvételt nyert a Szegeden meg-
rendezésre kerülő országos Középiskolás Élet-
tudományi Kutatótáborba, melyen összesen 30 
magyarországi és határon túli diák vehet részt. 
A pályázathoz saját kutatómunkát is be kellett 
nyújtani.

VT összeállítás

Grassalkovich iskola 
nyári tábora a Balatonon

   Július utolsó hetében hétfőn reg-
gel az Epresből autóbusszal indul-
tunk. Az első utunk Zamárdiba veze-
tett. Ott egy kalandparkba mentünk. 
Először mindenkinek a gyakorlópá-
lyán kellett megtanulnia az alapokat. 
Miután végigmentünk az akadályo-
kon, lecsúszhattunk a toronyból is.  
 Ezután elfoglaltuk Balatonlellén 
a szállást. Aznap délután még jutott 
arra idő, hogy megmártózzunk a Ba-
laton vizében. 
 Kedden délelőtt nemzetiségi fogla-
kozás volt, ebéd után sétáltunk és fü-
rödtünk. Este a Magyar Nemzeti Cir-
kuszban voltunk. Nagyon élveztük az 
előadást, volt olyan produkció, hogy 
egyszerre 32 állat volt a színpadon.
 Szerdán ebéd előtt kézmű ves ked-
tünk: pólót festettünk, és megcsinál-
tuk a számháborúhoz „névháború-
hoz” (sváb családnevek a piros és 

német szavak a kék csapat) szüksé-
ges kellékeket. Délután kisvonattal 
elmentünk a balatonboglári Gömb-
kilátóba, ahonnan a legszebb rálátást 
nyertük a Balatonra. A dombolda-
lon csatáztunk, alig akartuk abba-
hagyni, hol az egyik csapat győzött, 
hol a másik …
 Köszönjük az iskola vezetőségé-
nek és Vecsés Város Önkormányza-
tának a pályázati támogatást, melyet 
a nemzetiségi foglalkozásra és sza-
badidős programjainkhoz használ-
tunk fel.
 Csütörtökön hideg reggelre éb-
redtünk. Eredetileg hajókázni men-
tünk volna, de az időjárás nem ke-
gyelmezett, így a szálláson találtuk 
fel magunkat: ajándékokat készí-
tettünk, fociztunk, pingpongoz-
tunk és készültünk az estére. Ebéd 
után az Afrika Múzeumba látogat-

tunk el. Vacsora után megtartot-
tuk a búcsúbulit, ami nagyon jó 
volt. Rita néniék rappeltek, mi pe-
dig csoportokban adtuk elő a pro-
dukcióinkat.  Még kint is buliztak 
az idegenek. 
 Pénteken sétahajózni voltunk, ami 
szintén nagyon szuper volt. Vonattal 

jöttünk haza, fájó szívvel búcsúztunk 
a rengeteg élményt adó Balatontól.
Köszönjük Horváth Rita néninek, 
Konda Orsi néninek és Zehetmayer 
Ildi néninek ezt a csodás tábort!

Csarnai Mirtill és Godó András 6.a osztá-
lyos tanulók, Grassalkovich Antal Német 

Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

Ifjúsági tábor a Zemplén hegységben
A Vecsési Andrássy Gyu 
la Általános Iskolából 
2017. június 25től július 
2ig táboroztattunk gye
rekeket a Zemplénben.

M iért volt ez a tábor külön-
leges? Azért, mert nem 
egy osztály tábora volt, 

még csak nem is az iskola legkivá-
lóbb tanulói jutalomüdülése, hanem 
az ún. „nehézfiúké”, a tanulószobáso-
ké. 12 fő vett részt a Fürkész-táborban, 
Bózsván. Az ország minden részéről 
és határon túlról is voltak itt gyere-
kek kb. 200-an. Ausztráliától, Romá-
nián keresztül Magyarország sok-sok 
városából és falujából érkeztek a fel-
ső tagozatos diákok ebbe az ifjúsági 
táborba. Minden csapatot két-három 
kapitány irányított, akik segítették, 
támogatták a gyerekeket, hogy a leg-
jobban érezzék magukat és a legtöb-
bet hozhassák ki magukból. Csodála-
tos volt látni, hogy azok a gyerekek, 
akiknek kevés sikerélményt jelent 
az iskolai élet és néha embert próbá-
ló élethelyzetekből érkeztek, hogyan 
nyíltak ki, hogyan bontakozott ki te-
hetségük csupán attól, hogy értékelik 
és biztatják őket kapitányaik! Miköz-
ben naponta gyönyörű túrákon, kirán-
dulásokon vettek részt, olyan csapat-
játékokat játszottak, amik erősítették 
összetartozásukat. 

 Hétfőn minden csapat elkészítette 
a saját zászlaját és ennek színeiben 
vonult fel a csapatversenyeken. A csa-
patjátékok után egy hatállomásos éj-
szakai túrán hatféle feladatot kellett 
megoldaniuk a gyerekeknek. Volt eb-
ben állathangok felismertetése, csil-
lagképek felfedezése, elrejtett tárgyak 
megtalálása, stb. A mieink remekül 
teljesítettek. A keddi „csillagtúrán” 
tájoló segítségével kellett megtalál-
niuk a tájfutóknál ismert tájékozódási 
pontokat, melyeket csillag alakzatban 
helyeztek el az árnyas erdő különbö-
ző pontjain. Szakadékokon keresztül 
kúsztak-másztak, küzdöttek és kutat-
ták az elrejtett bójákat. Jó volt látni, 
ahogyan egymás támaszaivá, segí-
tőivé váltak a csapattagok. Szerdán 
részt vehettek egy szép erdei kisva-
sutazáson Kishutától Kőkapuig. A 

kőkapui erdei tanösvényen, a hegy-
gerincen haladtak végig és megálltak 
meghallgatni Az erdő fohászát. Meg-
lepő volt, hogy a mai modern zenék-
hez szokott gyerekek milyen áhítattal 
hallgatták a 12 perces komolyzenét. 
Csütörtökön igazi kincsvadászokká 
válhattak a gyerekek és a jégbarlang 
közelében, ahol Mátyás király talál-
kozott Szép Ilonkával, Királykút-
nál hegyi kristályokat gyűjthettek a 
földből. Óriási élmény volt számuk-
ra a föld kincsei felfedezése. Pénte-
ken a Kőemberhez mentek el túrázni 
majd ebéd után jókat nevettek a nagy 
melegben elmaradhatatlan vízi csa-
ta közben a táborban. Esténként ár-
nyékszínházi produkcióra készültek 
vagy épp a kapitányok mókás mese-
játékát nézték meg. A tábor végén 
volt lehetőségük bemutatni zászlóju-

kat és csapatindulójukat. Több napon 
is volt alkalom arra, hogy nagy csa-
patjátékokat játszhattak, mint szám-
háború, gyümölcsvadászat, métázás, 
kendőlopózás, de persze elmaradha-
tatlan volt a csapatok közötti foci, az 
éjszakai foci és a kapitányok elleni 
foci. Hagyományosan tábortűz zár-
ta a 10. Fürkész-tábort és megnéztük 
az egész hét képes beszámolóját egy 
félórás kisfilmben. 
 A vecsési gyerekek közül többen 
először voltak a Zemplénben, elő-
ször kóstolhatták meg Királykútnál 
a jégbarlang hideg forrásának vizét, 
először járhattak Göncön, a Huszita 
házban, először jutottak el Szépha-
lomra, a Magyar Nyelv Múzeumá-
ba és először járhattak a sárospata-
ki Rákóczi várban. Mindez olyan 
sok élmény és kaland volt számuk-
ra, amiből építkezhetnek és épülhet-
nek a következő tanévben is. Így hát 
természetes volt, hogy a tábor végén 
már mindenki szívből énekelte a tá-
bor indulóját, hogy „Bózsva újra meg 
újra visszavár”. 
 Ebben az élményben csak úgy le-
hetett részük az iskola tanulószobás 
diákjainak, hogy az iskola alapítvá-
nya és a Vecsési Önkormányzat tá-
mogatta táborozásukat. Ezúton is 
köszönjük, hogy segítettek a nehéz 
sorsú gyerekeknek olyan élményhez 
jutni, ami kibontakoztathatta értéke-
iket és önbecsülést, önbizalmat önt-
hetett beléjük!

Némethné Mézes Judit, pedagógus
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K apcsolatos azonban a hívő 
és jó szándékú emberek lel-
ki fejlődésével, megerősödé-

sével, bárhol is élnek a Kárpát-me-
dencében, és kapcsolatos nemzetünk 
kultúrtörténetével, annak ismereté-
vel. Jelezni szeretném, hogy a római 

katolikus vallás lényegéről van szó, amely minden 
szentmise csúcspontja, az oltáriszentség bemuta-
tása. A vallási nevelés során erről szól az elsőál-
dozás, a bérmálás. Ennek egyetlen magyarorszá-
gi kegyhelye Báta, amelyet Szent László alapított, 
és az ő emlékévét tartjuk ebben az esztendőben.
 Ezért gondoltam hasznosnak és szükségesnek 
bemutatni őseink tiszta, következetes élő hitét, e 
hitért vállalt áldozatukat és példájukat. A Hunya-
diak a nehéz csaták előtt térdre borulva kérték az 
Égiek segítségét, majd hálásan mondtak köszöne-
tet a Bátán őrzött Szent Vér ereklye előtt. 

 Sajnos, a bátai Szent Vér kegyhely történetét csak szórvá-
nyos adatok segítségével tudjuk rekonstruálni. (Ne felejtsük el: 
Báta, a Mohácsi csata helyszínétől 15–20 km-re van. A Mohácsi 
vész ezt a települést érintette talán legjobban, hiszen az 1526. 
augusztus 29-ei gyászos csata után a török hadak több hullám-
ban is pusztították a bátai monostort. Így 1526. szep-tember 
3-án a Buda felé vonuló török hadak felgyújtották a rendházat. 

 Igaz, 1526. szeptember 1-jén a szerzeteseknek 
még sikerült a Szent Vér ereklyét és a monostor 
kincseinek egy részét Pannonhalmára menekíte-
ni, és a török elvonulása után azonnal visszatér-
tek a kincsekkel. 1529 júniusában Mehmet bég 
tört Bátára és égette fel azt.
 1535-ben még új apátot neveztek ki, ám 1539 jú-
liusának végén ismét támadás érte Bátát, s végleg 
elpusztult az apátság is, és a Szent Vér ereklye is.
 Szó szerint kell értenünk, hogy „kő kövön 
nem maradt”, az apátságot a földdel tették 
egyenlővé. A legutóbbi ásatások, az apátság 
épületéből az alapozás nyomait, egy-egy kis-
méretű faragott oszlopmaradványt, egy 1526-
ban elpusztult gótikus cserépkályha oromdíszét 
hozták napvilágra. A feltárt, előkerült emlé-
kek közül legérdekesebb egy pecsétlenyomat, 
mely Vince bátai apát 1500. évi jubileum al-
kalmával kiállított búcsúlevélen maradt fenn. 
A 24 mm átmérőjű pecsét monstranciát, szent-
ségmutatót ábrázol, Szentostyával és Jézus öt 
szent sebét jelképező öt csepp vérrel. 1993-
ban épületbontáskor előkerült egy szürke ho-
mokkődíszítmény, melyre egy kelyhet véstek, 
amelyből valami párolog, vagy ömlik. Minden 

A BÁTAI Szent Vér kegyhely története (III.)
Gondolatok…
HITÉLET

bizonnyal az apátságból származó díszítménynek kapcso-
latban kell lennie a Szent Vér-kultusszal. 
 1539. augusztus 26-án Alexander pápai követ Várday Pál, 
esztergomi érsekkel beszélgetett, és a naplójába a következő-
ket jegyezte fel: „... A törökök prédára hagyták egy Báta nevű 
város összes lakosát, körülbelül tízezer embert. Ebben a vá-
rosban nagy híre volt Krisztus Oltáriszentségből kifolyt cso-
dálatos Vérének…”
 Hogy mikor történt a bátai eucharisztikus csoda, hogy ho-
gyan történt és mikortól részesítették a Szent Vér ereklyét tisz-
teletben először, pontosan nem tudjuk. A törökök sorozatos 
pusztításai miatt nem maradtak, nem maradhattak fenn pon-
tos adatok, fontos emlékek ezzel kapcsolatban.

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Szükséges világossá tenni, 
hogy miért is kezdtem el 
hónapokkal ezelőtt ezt a 
gondolatot, ugyanis te
lepülésünk történetével 
szo rosan nem kapcsolatos. 

Bátai Kegytemplom

dr. Varga Lajos váci segédpüspök 
mutat be szentmisét Bátán

 A bátai Szent 
László-szobor

„A Hunyadiak a nehéz 
csaták előtt térdre bo
rulva kérték az Égiek 
segítségét, majd hálá
san mondtak köszöne
tet a Bátán őrzött Szent 
Vér ereklye előtt.”

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!

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

PÁTRIA NYARALÁS BIZTOSÍTÁSOK

• Belföldi utazásra
• Tengerparti üdülésre
• Városlátogatásra, körutazásra
• Búvárkodásra
• Hegymászásra
• Sportolásra
• Hajós körútra
• Üzleti útra

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért 
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy 
forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. 
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

KÖSSE MEG NÁLUNK NYÁRI UTASBIZTOSÍTÁSÁT, HOGY CSAK 
AZÉRT FIZESSEN, AMI VALÓBAN KOCKÁZATOT JELENT ÖNNEK!

AKÁR MÁR 

280,-/NAP-TÓL

Extra minőségű, géppel fejt
HÁZI KECSKETEJ KAPHATÓ

Vecsésen!

440 Ft/L

Minden nap friss kecsketej!
Előrendelést felveszünk

06 30/374 29 28

REKLÁM
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NBII Közép csoport

NBI/B nyugati csoport

NBII déli csoport

Labdarúgás 

Kézilabda – férfi  

Kézilabda 
– női  

 A júniusi örömöt a szervezés lázas munkája 
váltotta fel. Vezetőedzőt kellett találni, erősíte-
ni kellett a játékoskeretet és meg kellett felelni 
a magasabb osztály feltételeinek.
 Ez utóbbi hosszasan szabályoz minden fel-
lelhető kérdést, és ezekből idézünk né-
hány érdekességet. 
 – A sportszervezet nevezési 
díjat fizet. A nevezési díj ösz-
szege: 500 000 Ft + ÁFA, me-
lyet a nevezés határidejéig 
az MLSZ számlájára utal át, 
vagy fizet meg. 
 •  A sportszervezet tagsági 

díjat fizet.
 •  A Szabályzat részletesen leír-

ja, hogy mi dönti el a helyezé-
sek számát és felsorolja azt a nyolc 
esetet, ami pontegyenlőség esetén dönt.

 •  Külföldi labdarúgók szerepeltetése esetén 
csak az alap TAO-támogatást kaphatja meg 
a sportszervezet.

 •  A sportszervezetek kötelesek az utánpót-
lás korosztályban U19, U17, U15 és U14 kor-
osztályú férfi/fiú bajnokságokban csapato-
kat szerepeltetni.

 •  Az U13–U12, U11–U10, U9–U8, U7–U6 kor-
osztályú csapatok szerepeltetése az OTP Bank 
Bozsik-program keretében az MLSZ-elnökség 
határozatának megfelelően kötelező.

 A számtalan előírás mellett jól látható jelen-
tős többletköltségekkel jár a magasabb osztály, 
és ennek kisebb része az utazási költség. Job-
ban dominál a költségek növekedésében a helyi 
utánpótlás megszervezése és annak versenyez-
tetése, hiszen edzők, létesítmények, utaztatások 
teljesítéséről van szó.

Ellenfeleinkről
Az NBI-es Honvéd és Paks második csapa-
ta mellett SZEOL, Pécs, Dunaújváros, Szek-
szárd, Dabas, Hódmezővásárhely, Tiszakécske, 
Kozármisleny, Iváncsa, Rákosmente, Szentlő-
rinc, Mórahalom és Makó gárdái lesznek az 
ellenfelek.
 A július elején kezdődő felkészülésre eldőlt, 
hogy a VFC új vezetőedzője, Simon Antal lett, 
akinek munkáját Dzurják József és Gendur Lász-

 Kovács Márton: Nyáron nagy 
volt a mozgás a játékoskeretben. 
7–8 ember távozott és ugyaneny-
nyi érkezett a csapathoz. Ami ér-
dekes lehet, hogy mindkét kapus 
elment, és két új hálóőrt kapott a 
gárda. Nagy Károly vezetőedző 
iránymutatásai alapján posztokra 
igazoltunk. Erősödött az együttes, 
szeretnénk történelmet írni, ma-
gas célokat tűztünk ki, az első öt 
hely valamelyikére várjuk a csapa-
tot. Ez a csapat a VSE egyik zász-
lóshajója, példakép utánpótlásko-
rú játékosaink számára. Augusztus 
elsején kezdtük a felkészülést heti 
öt edzéssel az üllői csarnokban. 
Eddig nagyon jó az edzéslátoga-
tottság. Reméljük, ez később sem 
fog változni, ami jó eredmények-
ben fog jelentkezni. A bajnokság 
szeptember 16-án kezdődik. Szá-
mítunk szurkolóink támogatására! 
Ami változás tavalyhoz képest az 
az, hogy nem junior, hanem ifjúsá-
gi korosztályban lesz bajnokság, és 
önálló életet fog élni, vagyis füg-
getlenül a felnőtt csapat helyezésé-

ló segíti. Kialakult a Vecsési 
FC játékoskerete is. Hét játékos 

távozott az egyesülettől, nyolc 
új igazolással erősödött a csapat.

 Távoztak: Piros Gábor, Tell 
Tamás, Dombai Dávid (Tápiószecső) Kol-

lár Dániel, Czimmerman Patrick (Mogyoród), 
Sziklási Gergely (MTK), Novák Alexis (Duna-
varsány).
 Érkeztek: Szabó Sándor (Diósd), Tóth Oli-
vér (FC Hatvan), Csordás Szabolcs (Sopron), 
Balázs Bálint (REAC), Márki Bence (Sorok-
sár), Lajer Gábor (Budaörs), Rein Bence Attila 
(Komló), Orgován László (Soroksár).

Egy pont Makóról
Augusztus 12-én, szombaton Makóra látogatott 
le a VFC gárdája. A szintén újonc otthonában 
kezdte meg NB-os szereplését a vecsési együt-
tes. Simon Antal vezetőedző a következő ösz-
szeállításban küldte pályára a mieinket: Komora 
– Molnár, Reydam, Balázs, Radnai, Lajer, Csor-
dás (Rein (78’), Farkas Ádám, Borsi (Farkas T. 
92’), Tóth A. (Homonyik 85’), Csiszár.
 „A két újonc nem bírt egymással” – nyugtáz-
ta az NB3 online hírportál. Czibolya Zoltán el-
nök elmondta, hogy a küzdőjelleg dominált mind 
a két csapatnál. A hazaiak fiatalos lendületét a 
játékosaink tapasztalata ellensúlyozta. Voltak 
lehetőségek mindkét oldalon, de igazságosnak 
mondható a pontosztozkodás. – Ha az idegen-
beli pontot hazai pontok követik, akkor nagy baj 
nem lehet – tette hozzá mosolyogva az elnök.
 Ami érdekesnek mondható, hogy a nyolc 
meccsből öt döntetlent hozott, ami kiegyensú-

lyozott mezőnyt sugall. Ugyanakkor nagy váro-
sok nagy múltú csapatai találhatók a csoportban, 
és nagy kérdés, hogy ezek mennyire igyekeznek 
magasabb osztály felé. A vezetés megismételte, 
hogy a biztos bennmaradás a cél, valahol a kö-
zépmezőnyben.
 Az első hazai mérkőzés szintén döntetlennel 
végződött
Vecsési FC–Mórahalom VSE 0-0
 Az augusztus 19-én fél hatkor kezdődött mérkő-
zést nagyon szerették volna megnyerni a vecsésiek 
a Mórahalom ellen. Ez a görcsös megfelelés azon-
ban kevés volt a vendégek ellen, így az egy pont-
nak is örülni kellett. A sok új játékossal kiálló 
Vecsés még nem csiszolódott össze. 
 A következő összeállításban játszottak a mi-
eink: Komora –Reydam, Balázs, Márki (Borsi 
67’) Csiszár (Gényi 87’), Szalai, Lajer, Radnai, 
Farkas Ádám, Tóth A. (Tóth Olivér 74’) Rein. 
Vezetőedző: Simon Antal.

További menetrend:
2017. augusztus 26. szombat 17:30
FC Dabas–Vecsési FC 
2017. szeptember 02. szombat 17:30
Vecsési FC–SZEOL SC 
2017. szeptember 10. vasárnap 16:30
Budapest Honvéd - MFA II–Vecsési FC 
2017. szeptember 17. vasárnap 16:30
Vecsési FC–Paksi FC II. 
2017. szeptember 24. vasárnap 16:00
Pécsi MFC–Vecsési FC 
2017. október 01. vasárnap 16:00
Hódmezővásárhelyi FC–Vecsési FC 

Szalontai

SPORT SPORT

től az ifi feljuthat vagy kieshet. Ez 
azt is jelenti, hogy az ifi és a junior 
kor közötti játékosoknak, és azok-
nak, akik kevesebbet játszanak, já-
téklehetőséget biztosítsunk. Ezért 
marad a második felnőtt csapat a 
megyei osztályban. Ennek a két gár-
dának Szilágyi Péter az edzője. To-
vábbi négy utánpótlás-korosztályt 
versenyeztetünk Tóth József és Va-
rasdi Szilárd szakmai vezetésével.

 A fociban már elkezdődött a baj-
nokság, a kézilabdában még hátravan 
a rajt. Mind a fiúk, mind a lányok fele-
más idényt tudnak maguk mögött. A 
nyár itt is sok változást hozott, ezekről 
és a jövőbeni reményekről kérdeztük 
Kovács Márton szakosztályelnököt.

Kézilabda

Kovács Márton

Született: 1976. szeptember 
15., Budapest
Posztja: irányító
Magassága (cm)/Testsúlya (kg): 
192/96
Jelenlegi klubja: VECSÉS SE
Előző klubjai: Elektromos SE, 
Bidasoa Irun (spanyol), Vigo 
(spanyol), Pick-Szeged, PLER
Válogatottsága: 70
Kiemelkedő eredményei: 
olimpiai 4. (2004), 
vb-6. (2003), Eb-9. (2004), 
Magyar Kupa-1. (2006)

NÉVJEGY:  
Lendvay 
Péter 

 Kovács Márton: Már a júliu-
si számban arról nyilatkoztam, 
hogy itt változott a szakmai veze-
tés. Bartus Judit lett az edző, sőt a 
női szakágnál először – főállásban. 
Feladata lesz a felnőttek mellett az 
ifjúsági és a serdülőcsapat felké-
szítése is. A hölgyeknél is nagy 
mozgás volt. Öt játékos elment, 
és hat érkezett. Itt is elmondha-
tó, hogy erősebb lett a játékosál-
lomány, és az 1–6. hely közé vár-
juk a csapatot. A felkészülésük 
nem zökkenőmentes, mert a Fa-
lusi iskola termébe a nyári felújí-

tási munkák miatt még nem tud-
tunk bemenni. Így július végétől 
a focipályán és a Petőfi iskolában 
tartjuk az edzéseket. Még nincs 
sorsolás, várhatóan szeptember 
közepén kezdődik a 12 csapatos 
csoportban a pontvadászat. Itt is 
van még négy utánpótlás-korosz-
tály, akik a gyermekbajnokságban 
játszanak Németh Tímea és Ha-
lász Máté szakmai irányításával.
 Korábban kérdeztük a Munka-
csarnok építésének helyzetét. 
Látható, hogy a két szakágban az 
egészen kicsiktől a felnőttekig át-
lagosan 150 fő sportol. Ez mesz-
sze magasabb az átlagnál a lakos-
ság lélekszámához viszonyítva. 
Ugyanakkor a versenyeztetési és 
felkészülési körülmények nem ide-
álisak. Mi nem egy típus-munka-
csarnokot szeretnénk, hanem töb-
bet, olyat, ami alkalmas NBI/B 
osztályú meccsek lebonyolítására 
a szükséges helyiségekkel, felsze-
relésekkel és 250-300 néző kiszol-
gálására alkalmas lelátóval. Azt is 
jeleztük a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium felé, hogy az állami tá-
mogatás mellé az önkormányzat 
vállalja az esetlegesen felmerülő 
többletköltségeket. A tárgyalások 
folynak, rövidesen döntés születik, 
ami reméljük, hogy kedvező lesz 
számunkra és elindulhat az épít-
kezés. Szalontai János

 Vecsésen egy szakosztályvezetés 
irányítja mind a két szakágat. Antal 
Zoltán szakosztályvezető tartós kül-
földi munkahelyi elfoglaltsága miatt 
alaposan megnőtt a szakosztályelnök 
és a technikai munkatársak feladat-
köre.

Hirdetés

ALAPVETŐ CÉLOK
-  Profi, kiemelkedő szintű sportolok  

nevelése a klub csapatai számára.
-  Folyamatos sportolás biztosítása mindenkinek 

 és az egészséges életmódra nevelés.

A kézilabdán keresztül életre 
szóló élményeket, előnyöket,

különleges fejlődési
lehetőségeket biztosítunk.

Simon Antal 
vezetőedző
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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

Tájékoztató

KERESSE A VECSÉSI 
AJÁNLATOKAT!
Vágja ki, vigye magával és váltsa be a  
kedvezményeket a vecsési szolgáltatóknál!

Ajándék-
KUPON

10%

1 órás Játszóházi  
jegyünket most  
vegye meg FÉLÁRON!*

Érvényes 2017. szeptember 30-ig.

Érvényes 2017. szeptember 30-ig. Érvényes 2017. szeptember 30-ig. Érvényes 2017. szeptember 30-ig.

Érvényes 2017. szeptember 30-ig.

20  % kedvezmény  
új lakásbiztosítás  
díjából*

10  % kedvezmény a 
teljes árukészletre Mirabell Táncegyesület

Mazsola Játszóház (2220 Vecsés, Telepi út 43.)
*csak hétköznap használható fel

Groupama Biztosító –  Vecsés, Fő út–Ecseri út sarok
*díjlehívás esetén

Pepita Ruhabolt 
Telepi út–Károly u. sarkán lévő üzletsor

Bálint Ágnes Kulturális Központ
Info: 06-70/70-98-654

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés, Telepi út 43.

Iratkozz/ 
hosszabítsd meg 
tagságod FÉLÁRON!

20% kedvezmény  
új hirdetők részére
a hirdetési tarifákból

Megrendelés: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Telefon: +36-30/698-39-76

Érvényes 2017. szeptember 30-ig.

Tájékoztató Tájékoztató Tájékoztató

50% 50% 20%

Tájékoztató

20%
Tájékoztató Tájékoztató

Ajándék- 
táncóra 

kezdőknek

SPORT

  Teravágimov Virág, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanulója volt, jelenleg a Veres Pálné Gim-
názium hatosztályos tagozatára jár. Sportban és 
tanulásban elért teljesítményét érdemes tanulsá-
gul felidézni a fiatalok előtt.

  2017. június 30-ától július 2-áig tartotta 
az SKIH nemzetközi edzőtáborát Velencén 
Manabu Murakami, 7. danos mester. Murakami- 
mester háromszoros világbajnok, és jelenleg a 
Shotokan Karate-Do International Világszövet-
ség (SKIF) főinstruktora. A mester edzésein 
versenytechnikákat tanított, de a haladóknak 
beiktatta a formagyakorlatok aprólékos gyakor-
lását is. Az izzasztó tréningeken 150 karatéka 
vett részt. Vecsés 9 fővel képviseltette magát. A 
tábort dan vizsga zárta. Vecsésről Venczel Ká-
roly 1. danra, Gebri György 4. danra tett sike-
res vizsgát. Gratulálunk! – „OSS” 

Szakosztály vezetősége

Karate

 Aachenben a négyes-fogathajtók számára meg-
hirdetett CAIO nemzetközi fogathajtó versenyen 
július végén a magyar csapatot – Lázár Zoltán 
sajnálatos nebanicei balesete miatt – ezúttal a 
két vecsési versenyző, Dobrovitz József és ifj. 
Dobrovitz József alkotta. 
 Az összetett versenyben az egyéni- és csapat-
versenyben sem született meglepetés az első he-
lyet illetően, egyéniben az ausztrál Boyd Exell 
immár nyolcadik győzelmét szerezte meg a vi-
lág legnagyobb lovaseseményén. A holland csa-
pat – Ijsbrand Chardon, Koos de Ronde és Theo 
Timmerman – pedig 10. alkalommal nyerte meg a 
csapatversenyt. A belga Edouard Simonet egyé-
niben és csapatversenyben is ezüstérmet szer-
zett, miután maratonon és akadályhajtáson is a 
második helyen végzett. Egyéniben a korábban 
második helyezett holland Ijsbrand Chardon 
gyenge akadályhajtás miatt végül a harmadik 
helyre kényszerült. 
 Csapatversenyben a fiatal, tehetséges belga 
csapat ezüstérme után Németország csapata áll-
hatott fel a dobogó harmadik fokára. A magyar 
együttes a negyedik helyen fejezte be az össze-
tett versenyt, egyéniben Dobrovitz József a 10. 
helyen végzett, ifj. Dobrovitz József pedig a 11. 
helyen zárta a versenyt. 
 Dobrovitz József díjhajtáson 61,65 ponttal a 16. 
helyen végzett, maratonon hetedik lett, az aka-

 2017. júniusban 
megkapta Magyaror-
szág jó tanulója, jó spor-
tolója címet. Tanulás mellett különböző érdekes 
projektekben is részt vesz. Júliusban egy esély-
egyenlőségi pályázat kapcsán szerepelt társaival 
a televízióban.
 Sporttevékenysége kapcsán 2016-ban a Ma-
gyar Szinkronúszó Szövetség az év felfedezettjé-
nek választotta és tavaly ő volt Magyarország (a 
felnőtt korosztályig mindenkit beleértve) egyet-
len legmagasabb, azaz A kategóriás szinkron-
úszója. Jelenleg tagja az utánpótlás válogatott-
nak, melyben ő a legfiatalabb. Napi szinten edz 
a válogatottal, az augusztusi Comen Kupára ké-
szülnek, ami a korosztályos Európa-bajnokság, 
és Portugáliában rendezik meg.
 Gratulálunk és további sikereket kívánunk ta-
nulásban és sportolásban egyaránt! Remélhető-
en Virág motiváló példa lehet a helyi fiatalok-
nak is. VT info

Akire büszkék vagyunk…

Aachen, a kisvilágbajnokság

Példamutatás sportban  
és tanulásban

A két vecsési  
képviselte hazánkat

Képzés  
és vizsga

dályhajtást pedig verőhiba nélkül, 5,16 másod-
perces időtúllépéssel teljesítette. Ifj. Dobrovitz 
József díjhajtását 61,35 pontosnak ítélte a nem-
zetközi zsűri, maratonon a 10. helyen végzett, 
az akadályhajtást pedig verőhiba nélkül, 0,95 
msp időtúllépéssel a 9. helyen fejezte be. 
 Dobrovitz József a maraton versenyszám es-
téjén a Lavazza díjért is versenyzett, amit egy 
angol, chilei és olasz lovassal alkotott csapat 
tagjaként meg is nyert. Gratulálunk! Öt csapat-
tal kellett megküzdeniük, második helyen a né-
met Georg von Stein és gárdája, harmadik he-
lyen pedig a holland Ijsbrand Chardon végzett 
társaival. VT info (forrás: fogathírek.hu)

  A kézilabda-szakosztály júniusi évad-
záró találkozóján Szalai Tibor részére Élet-
mű-díjat adományoztak. Szalai Tibor hosz-
szú éveken át vezette a női szakosztályt, 
és irányításával jutott fel a gárda az NBII-
be. Gratulálunk!

KITÜNTETÉS

 Szalai Tibor kupával a kezében

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

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

Tájékoztató

Dobrovitz József az eredményhirdetésen

Murakami 7. danos mester

Teravágimov Virág csapattársaival a 17. FINA 
világbajnokságon Budapesten
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REKLÁM

FONTOS
tudnivalók

INFORMÁCIÓK

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények
Központi telefonszámok: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017. aug. 28.–szept. 3. Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2.) +36-29/356-326  
2017. szept. 4.–szept.10. Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28.) +36-29/350-120
2017. szept. 11.–szept. 17. Szt. Ferenc Gyógyszertár (Market Central) +36-29/557-820
2017. szept. 18.–szept. 24. Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A), 06-29/350-270
2017. szept. 25.–okt. 1. Hanga Patika (Károly u. 20.) +36-29/350-353
Hétvégén (szombaton 8-tól 20 -ig, vasárnap 9-től 18-ig) 

a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A hétvégi nyitvatartáson túl, 
az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Szoboravatás  
a Megmaradás Emlékparkban

Mohainé Jakab Anikó jegyző és Szlahó Csaba

A négy felszentelt új szobor

Mátyás király szobrát  
Patrubány Miklós leplezte le Gróf Széchenyi István Kossuth Lajos

Áldást mondott Heinemann Ildikó evangélikus lelkész Ka
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