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KöSzöntjüK 
Az édeSAnyáKAt

Szénási Sándor István: 
Anyák napjára

Kezeidben nyílt a létem
minden adhatás-virága,
hogy átsegítsen sok bajon,
hétköznapok útját járva.

Nem tudom van-e elég fény
boldog ölelésbe zárva,
de az élet, amit adtál,
lelkem legszebb vallomása.
Szeretnék virágcsokorral
Teremtőnk elé járulni,
hogy még sokáig engedje
feléd karjaim kitárni.
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Testületi hírek
Vecsés Város Képviselő-testülete március 25-én tartotta rendes
ülését, ahol mind a tíz képviselő megjelent. Dabasi János kép-
viselő helye már nem kerül betöltésre, időközi választást a tör-
vény értelmében nem kell tartani.

Két ülés között történt
Szlahó Csaba polgármester úr szokásos tájékoztatójából néhány
fontosat megemlítünk:
- Az önkormányzat megvásárolta a Teréz utca 26. szám ingatlant.
- A temetőben a bejárattól a most épülő ravatalozóig új tujasor
kerül telepítésre.
- A tél során készült közvélemény-kutatásról szóló jelentés, mely
a helyi polgárok közérzetét vizsgálta, április végére készül el. (A
VT májusi számában foglalkozunk majd tartalmával.  – szerk.)
- Mentőpont létesül Vecsésen! A Lőrinci út 14. szám alatti épü-
let lesz átalakítva erre a célra. A mentőpont nem mentőállomás,
de folyamatosan egy mentőautó fog itt parkolni és tud segíteni
a bajbajutottakon.

Rövid hírek
- Az önkormányzat megvásárolta a vecsési 0287/16 hrsz-ú kül-
területi ingatlant.
- A testület a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-vel. 2018. május
30-ig terjedő hatállyal kötött szerződést, amelyben a könyvvizs-
gálatot ellátó természetes személyként dr. Szebellédi Istvánt
jelölték meg, aki márciusban elhunyt, ezért a kft. kérte a képvi-
selő-testület jóváhagyását az általuk kijelölt új könyvvizsgáló,
dr. Tasnádi Márta Éva személyére vonatkozóan. A képviselők
elfogadták a szerződés módosítását.
- A testület döntött az önkormányzati fenntartású óvodákban a
2014/15 nevelési évre történő felvételi időpontról. (Részletesen
a 14. és a 28. oldalon olvashatják – szerk.)
- Pável Béla alpolgármester úr beszámolt arról, hogy a
Káposztafesztnek új Szervező Bizottsága alakult meg. Tagjai:
Fenyvesi Ádám, Tófalvi Mónika, Vadászi Istvánné, Kiss Tóth
János, Gyurákiné Sárdi Krisztina, Dobozi Ferencné, Háda Attila,
továbbá Mohainé Jakab Anikó jegyző és Alattyányi István kép-
viselő. A rendezvény főszervezője továbbra is Pável Béla.
- Oláh László képviselő felhívta a Hivatal figyelmét, hogy a
Halmi-telepen valaki azzal járja az utcákat, hogy az önkor-
mányzatra hivatkozva előleget kér házszám-tábla cseréjére.
Nyomatékosan felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy ilyenről
szó nincs – ez szélhámosság!

Változhat a fenntartó
A költségvetési és a nemzetiségek jogairól szóló törvény módo-
sításai után megnyílt annak a lehetősége, hogy a települési nem-
zetiségi önkormányzatok is intézményfenntartóként vegyenek
részt az alapfeladatok ellátásában. A vecsési NNÖK és a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola vezetése azt szeretné, ha az iskola a helyi nemzetisé-
gi önkormányzat fenntartásába kerülne. Jelenleg a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a fenntartó. A működtető a városi
önkormányzat, mely később sem változna. A döntést az Emberi
Erőforrások Minisztériuma hozza meg, de a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának véleményezése is döntő
lehet. A városi döntéshozók elviekben előzetesen támogatják az
elképzelést, de végleges döntés később várható.

VT info

Épülünk-szépülünk

Útépítés
Jó ütemben halad a Dózsa György út – Telepi út (4602 jelű út)
felújítása: a meglévő pályaszerkezet marása és újraaszfaltozása,
padkarendezés, az árkok tisztítása, szükség szerinti javítása, a
buszmegállók átépítése, ill. kiépítése. 

A kivitelező köszöni a lakosság együttműködését. Azokon a napo-
kon, amelyeken teljes útlezárás szükséges a munkavégzéshez 
(pl.: aszfaltozás), a kivitelező cég az érintetteket külön értesíti.

A köztemetőben az alapozási munkák után elkezdték az új rava-
talozó épületének falazását.

VT info                                               Fotók: Kolonics Csaba

Megújult és biztonságos lett a Vashíd…
A vashíd két oldalán a sok elhasználódott – tönkretett – dróthá-
lót lecserélték szép új horganyzott lemezre, kulturáltan néz ki,
nemcsak esztétikailag, hanem biztonságos is…
Dicséretes, hogy a Rudolf-köz parkja is megszépült. A kitört
pótolták, most ismét fás-bokros és tiszta a parkosított a terület.

Írás és fotó: Benke Mária

Albérlet kiadó két fő részére. 
Telefon: 0620 572 5480
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LÓTI-FUTI 2014.
A LÓTI-FUTI nyílt, utcai futóverseny, melyen bárki elindulhat.
A részvétel nincs korhatárhoz kötve. A versenyen való indulás-
ra mindazok jogosultak, akik szabályosan neveztek és az ismer-
tetésre kerülő versenyszabályokat elfogadják.

Időpont: 2014. május 10. szombat, 14.00 óra
(pálya kialakítása délelőtt)

Helyszín: Vecsés, Sportpálya és a környező utcák

Nevezés: - előzetesen az iskolák testnevelő tanárainál és sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal em. 7-es irodájában, vala-
mint a helyszínen 12.00 órától
- Minden nevező csak egy korcsoportban indulhat!

Nevezési díj: 
tanulóknak: 200,- Ft. - felnőtteknek: 300,- Ft. 
A helyszínen nevezőknek egységesen 300.- Ft. 
A nevezési díj ellenében minden induló hitelesített rajtszámot
kap, melyet a mellrészen kell rögzíteni és a verseny végeztével
a testnevelő tanároknak vissza kell adni. A tombolát a nevezé-
si lapok közül húzzuk!

Versenytávok
12 korosztályban külön leány és külön fiú versenyszámba lehet
nevezi. Felvilágosítás: Polgármesteri Hivatal em. 7-es irodájá-
ban, és tel.: 0630-668 6935 és 0630-668-6938

A verseny díjazása:
A korcsoportok fiú-lány győztesei és további helyezettjei okle-
velet, pólót, sapkát, valamint a verseny támogatói által felaján-
lott ajándéktárgyakat nyernek.
A célba érkezett versenyzők között LÓTI-FUTI emblémás
pólókat és más ajándéktárgyakat sorsolunk ki.

Egyéb tudnivalók:
A sportolók biztonsága érdekében a futamok idejére a verseny
útvonalán a forgalmat korlátozzuk.
A versenyközpontban orvosi ügyeletet, mentőszolgálatot bizto-
sítunk.
Öltözőt biztosítani nem tudunk.
A verseny ideje alatt hangosbemondón tájékoztatjuk a verseny-
zőket és a nézőket.
A versenyzők hozzanak magukkal biztosítótűt.
Minden célba érkező versenyző a verseny végén tombolasorso-
láson vesz részt.
A verseny teljes eredménylistáját megjelentetjük a Vecsési
Tájékoztatóban.

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, felké-
szültségének és egészségi állapotának ismeretében! Nevezni
NEM CSAK vecsési lakosnak lehet.

További programok
15.00 órától rendőrségi helikopter bemutató, majd helikopteres
repülés - sorsolás alapján. 
Ugrálóvár és egyéb szórakozási lehetőségek - Bográcsozás.
A rendezvény sikeréhez, a gyermekek örömére a szervezők szí-
vesen veszik a támogatás bármely formáját. A felajánlásokat a
Vecsési Polgármesteri Hivatal em. 7-es irodájában várják. 
Tel.: 0630-668 6935 és 0630-668-6938

PH info

Tüdőszűrés

A 2014. január 01-jétől módosult 18/1998. (VI. 3.) NM rende-
let, ennek értelmében a kötelező tüdőszűrés már nem a teljes
felnőtt lakosságra, hanem bizonyos rizikó csoportokra vonatko-
zik. Minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmen-
tesen. Ehhez érvényes TAJ kártyával kell rendelkezni. A 18-és
40 életév közötti lakosoknak és érvényes TAJ kártyával nem
rendelkezőknek a tüdőszűrésért 1700,- Ft. térítési díjat kell
fizetni a tüdőszűrő állomáson kapott csekk befizetésével. 
A kitelepített szűrőállomás helye: Vecsés Fő út 112. 
Tüdőszűrés időpontja: 2014. 04. 28. - 2014. 05. 26. 
Hétfő-Szerda: 11:30-17:30, 
Kedd-Csütörtök-Péntek: 08:00-13:30.
Munka-alkalmassági vizsgálathoz szükséges mellkas röntgen
vizsgálatot leletezéssel, térítés ellenében a Vecsési Egészségügyi
Szolgálatnál (Vecsés, Telepi út 68.) is igénybe lehet venni 
1700,- Ft-ért a helyszínen történő befizetést követően. 

szakrendelő info

ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉS
A VÁROSGONDNOK Kft. ingyenes zöldhulladék begyűjtést
végez Vecsés Város területén. A zöldhulladékot kizárólag átlát-
szó „Vecsési VÁROSGONDNOK NONPROFIT Kft.” és
„VETÜSZ Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag
zsákban szállítja el díjmentesen. (Faágat nem!)
A vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu) hetente
kedden 8 órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy, Halmi)
területen hetente csütörtök 8 órától történik az elszállítás.
A közterületre való kihelyezés a szállítást megelőző napon belül
történhet. A begyűjtést végző jármű minden utcában csak egy-
szer megy végig, így a határidőn túl kitett műanyag zsákokat
nem áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell
gondoskodni, mivel az közterületen nem maradhat.

LOMTALANÍTÁS
A VÁROSGONDNOK Kft. 2014. április 26-án, szombaton
Vecsés város területén lomtalanítást tart. A lomtalanítás szom-
baton reggel 6 órától kezdődik. Kérjük, hogy a háztartási lomo-
kat csak pénteken szíveskedjenek az ingatlanaik elé kirakni,
mert minden utcában csak egyszer megy végig a
VÁROSGONDNOK Kft. autója. Az április 25-e előtt kirakott
lom szabálysértési eljárást von maga után!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi hulladékokat nem
szállítják el:
- építési, bontási törmelék, kerti hulladék, gumiabroncs, akku-
mulátor, veszélyes hulladék.
Ezen a napon 8-14 óráig a VÁROSGONDNOK Kft. telephe-
lyén (Vecsés, Damjanich u. 34. sz.) a lakosság veszélyes hulla-
dékot, háztartási mennyiségben térítésmentesen leadhat.
Egyéb tudnivalókról értesülhet a VT márciusi számából, illetve
a Városgondnok Kft. központi telefonszámán: 
06 29 350 563
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Húsz esztendô a Kulturverein-Vecsés életébôl
Beszélgetés Frühwirth Mihály úrral, az egyesület alapítójával
és elnökével

Mit jelent 20 esztendő egy egyesület életében? 
Húsz esztendő az ember életében is nagy idő! Húsz esztendő
alatt a gyermek felcseperedik, túljut a kamaszkoron, ifjúvá, tel-
jes jogú állampolgárrá lesz. Valami hasonló történt az egyesüle-
tünk életében is. Húsz esztendő alatt sok minden változott.

Hogyan kezdődött? 
1993-ban született egy törvény a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekről. A törvény lehetővé tette, hogy a hazánkban élő nemze-
tiségek saját jogon „úgynevezett” kisebbségi önkormányzatot
válasszanak. Az önszerveződés fontosságát sokan éreztük, a
törvény adta lehetőség is erre késztetett bennünket. 1993
novemberében 31 fő jelenlétében megalakult a Kulturverein-
Vecsés. Az alakuló ülésen a jelenlevők elfogadták az egyesület
alapszabályát és megválasztották a tisztségviselőket.

Milyen célokkal indultak?
Célkitűzés volt bőven, 14 pontban foglaltuk össze. 
Kezdem azzal, amiben gyengének bizonyultunk: a német nyelv
ápolása. Tudom, országos gond, de ez nem lehet a vigaszunk.
Nekem is fáj, hogy ezt a visszatekintést németül nem tudnám
megtenni. Ha valakitől hallanám, eligazodnék benne, megérte-
ném, de ez nem elég.

Mi volt sikeres?
A többi célkitűzéssel jobban boldogultunk. Az egyesület döntött
a kisebbségi önkormányzati választás mellett. Jelöltünk volt
bőven, de legalább ilyen örömet jelentett, hogy sokan vettek
részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában. Részt vettek
és sokféle tapasztalatra is szert tettek. Jelöltjeink sikerrel szere-
peltek az 1994-es választáson. 1995 januárjában megalakult a
kisebbségi önkormányzat. Sikernek bizonyult az is, hogy 1966-
ban 11 fiatal csatlakozott az egyesülethez, talán hihetetlen, saját
elhatározásból, minden külső késztetés, rábeszélés nélkül. Ha
szabad így mondanom, ma ők adják az egyesület gerincét!

Milyen témákkal foglalkoztak? 
Nevezetes évfordulókhoz kiállításokat rendeztünk:
1995-ben az elhurcolás és hadifogság, 1996-ban a kitelepítés,
vagy ahogyan az emléknap fogalmaz most már magyarul is, az
elűzés volt a kiállításunk témája. A rendezvények jelentős része
tulajdonképpen közös volt a kisebbségi önkormányzattal. Az
önkormányzat 5 tagú testület lévén mindenképpen igényelt egy
népesebb külső segítséget. A Kulturvereinre mindig számíthatott.

Ön kisebbségi önkormányzatot mondott, de én úgy emlékszem,
nem ez a testület neve. Mondana erről is valamit? 
Nem tartozik szorosan a témához, de azért annyit talán el kell
mondanom, kezdettől zavart bennünket a kisebbségi jelző. Mi
nemzetiségnek tartottuk magunkat. Ezért hamarosan Vecsési
Német Nemzetiségi Önkormányzat – Donauschwäbische
Selbstverwaltung Wetschesch lett a testület neve és az ma is. 

Kiállításokat említett az előbb, úgy tudom, volt abból több is. 
Igen volt szép számmal. 2002 Baden-Würtemberg 50 éves cím-
mel rendeztünk egyet. A következőt 2003-ban „Tíz éves a part-
nerkapcsolat” címen. Ezt bemutattuk a Rheinstettenben is nagy
sikerrel. Volt kiállítás az erdélyi szász templomvárakról és Tám
László szép fotóiból is.

A célkitűzéseik között olvastam az egyházi énekhagyomány ápo-
lásáról. Mondana erről valamit? 
Erről nagyon szívesen. Kezdettől fogva vallottuk, valljuk ma is,
hogy a nemzetiségi kultúra elválaszthatatlan része az egyházi

tradíció, az egyházi énekhagyomány. Talán ez a tradíció legmé-
lyebb rétege. Nekünk ugyanúgy fontos, mint a határon túlra sza-
kadt magyarságnak. Tettük, tesszük most is, amit tehetünk.
1990 májusától kezdve havonta egy alkalommal a szentmisén
régi német egyházi énekeket énekelünk. Sajnos évtizedekre
szorult, szorították háttérbe. Egyébként első kiadványunk is
egyházi témájú volt: Két nyelven jelentettük meg a Historia
domus első 100 esztendejét a családok adományaiból.

Említette az identitást. Hogyan tud segíteni egy egyesület az
identitás megőrzésében?
Falusi esték címen sorozatot indítottunk a község történetét, a
nemzetiségi sorsot érintő témákban. Falusi esték Vecsés városá-
ban címmel a közelmúltban is volt rendezvény. A témák között
szerepelt Vecsés története, az egyházközség története. Sokakat
vonzott a kitelepítésről és a névmagyarosításról szóló előadás.
Az identitás kulcsa a múltunk ismerete, a népcsoport történeté-
nek ismerete. A Kulturverein évente szervez „Svábfalunéző”
címmel kirándulásokat. Az ország ismeret mellett az önismere-
tünket is nagyban segíti. Ráébreszt közös értékekre, közös sors-
ra, közös örömre, bánatra, megpróbáltatásokra. Azt is láthatjuk,
ki hogyan lett úrrá a nehézségeken, hogyan tudtak értékeket
menteni. Ezeken a kirándulásokon – amelyeket nevezhetnék
tanulmányutaknak is – mindig keresünk olyan helybéli ember-
eket, akik jól ismerik a települést és szívesen segítenek nekünk.
Nélkülük tényleg csak kirándulás lenne.

Merre jártak már? 
Mondhatnám, mindenfelé. Első utunk 1998-ban a Dunakanyarba
vezetett. Kismaros, Szendehely, Dunabogdány egy kicsit a mi
szempontunkból. Jártunk a Vértesalján, Tolnában, a Bakonyalján.
Voltunk Baranyában, jártunk a Duna-Tisza közén, itt nemcsak a
hajósi pincesort tekintettük meg, hanem Csávoly szép helytörté-
neti múzeumát. Láttuk Gara kálváriáját, ahol a stációk felirata
horvát és német nyelven készült, példázva két népcsoport együt-
télését. Felkerestük a Moson megyei németeket. Mosonszolnok
és Levél után megnéztük Mönchhof szép mini skanzenjét. Láttuk
Frauenkirchen szép zarándoktemplomát. Megrendülve néztünk
fel arra a keresztre, amelyet az elűzött mosoni németek állítottak.
2005-ben újra nyugat felé vettük az utunkat. Ágfalván Böhm
András, Fertőrákoson Wild Róbert vezetett bennünket.
Felkerestük Andaut is. Átmentünk a rekonstruált hídon, ame-
lyen keresztül ezrek hagyták el a szülőföldjüket 1956-ban.
Feledhetetlen volt az újabb baranyai utunk. Görcsönydobokán
Sziebert Franci bácsi volt a kalauzunk, Fekeden Báling Józsi bácsi
várt bennünket. Tavaly a Heves megyei németek nyomában jár-
tunk. Felkerestük az ugyancsak Grassalkovich telepítette
Kompoltot és Aldebrőt. Megnéztük Kál-Kápolna vasútállomást,
ahol 1945-ben az elhurcoltakat vagonírozták. Voltunk Recsken is,
ahol vecsésiek is megtapasztalták az önkény és terror világát.
Egerben pedig a város német vonatkozásait ismertette velünk a
Heves Megyei levéltár nyugalmazott igazgatója, Dr. Nemes Lajos.
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Húsz esztendô a Kulturverein-Vecsés életébôl
A Jókai Mór utcának nevezetessége lett a Tájház, vagy ahogyan
Önök nevezik, a Heimatmuseum. Mondana erről is valamit? 
Már 80-as években megfogalmazódott Vecsésen az igény egy
falumúzeumra, tájházra, ahogyan akkor ezt nevezték. Az egye-
sületünk megalakulásakor a célok között szerepelt. Mindkét
önkormányzatnál születtek határozatok, bizottságok is. Előre
lépés akkor történt igazán, amikor a város önkormányzata
2002-ben megvásárolta a már egyébként védett házat a Jókai
Mór utca 6. szám alatt. A Kulturverein tagjai és a baráti körük
éveken át aktív részesei voltak a Vecsési Káposztafesztnek. A
munkájuk során keletkezett nyereségből és a savanyítással fog-
lalkozó családok adományaiból 6 esztendő alatt több mint 5
millió Ft gyűlt össze a „Vecsési Tájházért Alapítvány” számlá-
ján. Az alapítvány Kuratóriuma megállapodást kötött Vecsés
Város Önkormányzatával. Ezután került sor a felújításra, a már
összegyűjtött tárgyak restaurálására. A települési önkormányzat
és a nemzetiségi önkormányzat támogatásával 2011-ben került
sor az ünnepélyes megnyitásra, a ház megáldására.

Hogyan zajlott a bejegyzés 20. évfordulóját ünneplő rendez-
vény?
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte az egyesületet és mél-
tatta az eddigi munkáját. Ritter Imrem a Pest Megyei Német
Önkormányzat elnöke ünnepi beszédében szólt az egyesületek
szerepéről. Elismerését fejezte ki, gratulált az eddig elért ered-
ményekhez. Hozott egy szép csokor rózsát, és arra kért adjam át
az egyesület hölgytagjainak. Az összejövetelen szerepelt a
Grassalkovich Iskola 2.b osztálya és nagy sikert aratott. Öröm-
mel hallgattuk a Wetschescher Nachtigallen szép népdalait és a
kedves köszöntő éneküket. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat pedig egy nagyszerű tortával lepett meg bennünket.
Köszönjük a tortát a Karamell Cukrászdának, mindenkinek
ízlett, nagyszerű volt.

További terveik is vannak? Hallhatnánk erről is? 
20 év van mögöttünk, és ha Isten is úgy akarja, sok van még
előttünk. Most 38-an vagyunk. Két tagunk van
Németországból. Wirth Antal, aki ma is vecsésinek vallja magát
és Frau Eisabeth Stecher, aki mindig szívesen látogat hozzánk a
partnertelepülésről. Önzetlen segítsége nélkül a Kulturverein
rheinstetteni részvétele már alig elképzelhető. Reméljük, hogy a
fiatalok közül lesznek újabb tagjaink, mert a jövő nélkülük
elképzelhetetlen. A terveinkhez ők is kellenek, jó volna megis-
merni egy következő generáció elképzeléseit, igényeit, velük
együtt, a folytonosságra törekedve munkálkodni. 

Horváth Ferenc

Ikladon vendégeskedtünk

Ikladon, az alig 2.000 lelket számláló faluban, egyetlen óvoda
van. Ezzel a nemzetiségi óvodával a mi óvodánk partner kap-
csolatot ápol. Évek óta fellépő vendégeink az általunk szerve-
zett Német Nemzetiségi Óvodatalálkozón. Tavaly tavasszal
vendégségbe hívtuk az ottani óvoda dolgozóit Vecsésre, a
Falusi Nemzetiségi Óvodába, és egy kis városnézésre. 
Idén mi voltunk vendégek Ikladon. Kora délelőtt érkeztünk,
szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Meginvitáltak ben-
nünket egy kis szendvicsre, süteményre és teára, közben jól
elbeszélgettünk. Megnézhettük a gyönyörű óvodát és körbeve-
zettek az egész épületben. A szűk kis utcákon át, sétálva bejár-
tuk Iklad egy részét és friss levegőt szívva jutottunk el a
Tájházba. Ott „Kati néni” várt minket, aki érdekes történeteivel
fűszerezve vezetett végig minket a „tisztaszobától” egészen a
kamrákig. Visszaérkezve az óvodába, terített asztalokon várt
ránk a finom ebéd. Étkezés közben folytattuk a beszélgetéseket,
majd mindenkit megajándékoztak egy-egy általuk készített
nagyobb mézeskalács szívvel, illetve csizmával. Ezután busszal
és autókkal mentünk át Gödöllőre, a Grassalkovich Kastélyba,
melynek látogatását az ikladi polgármester úr finanszírozta.
Felemelő élmény volt, hogy láthattuk a kastély lakosztályait,
végigmehettünk rajtuk, a csodálatos régi képeket a falakon, és
még Sissy ruháját is közelről láthattunk.

Sajnos gyorsan elrepült ez a nap, nagyon jól éreztük magunkat.
Azzal búcsúztunk, hogy áprilisban újra találkozunk Vecsésen, a
Német Nemzetiségi Óvodatalálkozón.

Írás és fotó: Vasadi Attiláné   
Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch 

MEGHÍVÓ
a Vecsési Tájház harmadik születésnapja és a Tájház

boros pincéjének átadása alkalmából rendezett 
zenés összejövetelre

2014. május 25-én, vasárnap 15 órai kezdettel
a Tájház udvarán (Vecsés, Jókai M. u. 6.).

Táncbemutatót tartanak a vecsési Falusi Nemzetiségi
Óvoda és a Mosolyország Óvoda óvodásai.

Zenél a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület.
A büfében helyben sült lángos is kapható lesz!

A felújított pincében a Vecsési Borbarátok 
borkóstolóval várják a vendégeket.

Jegyek a helyszínen vagy elővételben válthatók,
Frühwirthné Halász Melindánál (06-30-383-5174).
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„Mit vinnék magammal egy lakatlan szigetre”
Rajzpályázat iskolásoknak

A korábbi József Attila Művelődési Ház kezdeményezésére és
szervezésében már évtizedes hagyomány, hogy általános isko-
lák diákjai számára minden év első hónapjaiban tematikus rajz-
pályázatot hirdettek. A BÁKK folytatja ezt a nemes akciót, és
idén is megszervezték a gyermekek részére, ezúttal a címben
feltett témára várták az alkotásokat.
A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri véleményezte, és a leg-
jobbakat be is mutatták a Kiállító-teremben rendezett tárlaton.

A legjobbak:
Alsó tagozat:
I. Olajos Adrien - Halmi iskola
II. Rapcsok Boglárka - Petőfi iskola
III. Bihal Panna – Andrássy iskola

Felső tagozat:
I. Kósa Lili – Andrássy iskola
II. Katona Alexandra - Halmi iskola
III. Pusztai Ádám - Petőfi iskola

Különdíjasok:
Kiss Rebeka, Fagyal Regina, Káposztás Lilla, Kányi Vikica,
Hajdú Lili, Jánosa Noémi, Kovács Dóra, Őszi Zsombor, Vatai
Mercédesz, Balatincz Zsófia, Baranyi Zsófia, Vetró Bernadett,
Balogh Dominika, Fényi Anna, Borcsik Hanna, Somoskövi
Dóra, Titz Olivia, Bihal Sára, Ormándi Lilla, Czalbert Halasi
Nikoletta

Írás és fotó: Görög Béla, a BÁKK művészeti vezetője

Nagy siker volt a Bálint Ágnes Kulturális
Központban….

Zorán, a rock legenda teltházas, emlékezetes koncertet adott

A magyar népzene egyik reprezentánsa, a Csík Zenekar volt a
vendégünk.                                          Fotók: Kolonics Csaba

Irodalmi est Vecsésen és Kőbányán

Március 21-én a Club Caféban irodalmi estet rendezett a G.
Ferenczy Hanna Irodalmi Kör, a WAT néhány tagjával. Az
Irodalmi Körben alkotók novellát, elbeszélést, mesét, verset
mondott el a teltházas közönségnek. A WAT tagjai pedig meg-
zenésített verseket, saját dalaikat adták elő. Szabó Zselyke szín-
művésznő az alkotóktól olvasott fel néhány verset, amivel szin-
tén emelte a műsor színvonalát. Egy hétre rá a Krúdy Irodalmi
Kör meghívására az Irodalmi kör négy tagja és két zenészbarát,
- a Gyümölcsös Tapír-Natúr Fakír Együttesből - műsort adott a
Kőbányai Újhegyi Közösségi Házban. Itt is versekkel, mesék-
kel, elbeszélésekkel szórakoztattuk a megjelenteket, a zenészek
pedig saját szerzeményű dalaikat mutatták be nagy sikerrel…  
Írás és fotó: Benke Mária

Vecsésen kiadó-eladó családi házat, 
vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 

Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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Tehetséggondozás és játék a Grassalkovichban
Logikai játékokkal is növekedett a délutáni tevékenységek köre 

Minden lehetőséget igyekszünk megkeresni a tanulók matemati-
kai érdeklődésének felkeltéséért. Az előző évekhez hasonlóan
ebben a tanévben is nagy figyelmet fordítottunk a tehetséggondo-
zásra. Filipszki Gábor 7.a osztályos tanulónk a Varga Tamás
Országos Matematika Verseny, Pálfi Bence 6.b és Varga Fanni 4.b
osztályos tanulóink pedig a Zrinyi Ilona Országos Matematika
Verseny megyei fordulóján szerepeltek a legjobbak között. 
Köszönet a munkaközösség tagjainak, a versenyekre felkészítő
rendszeres és eredményes munkájukért. A felkészítésben részt
vettek: Gáborné Bárány Ágnes és Fentorné Mák Klára tanítók,
Dutkayné D. Ágnes, Massza Magdolna és Madár Emőke mate-
matika tanárok.
Madár Emőke lelkes, fiatal kolleganőnk pedig új lendülettel és
kreatív ötletekkel gazdagítja a Reál Munkaközösség tevékeny-
ségét. A részletekről most ő maga számol be.

Társasjáték szakkör a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskolában

Pedagógusként - és kétgyermekes anyukaként - nagyon fontos-
nak tartom minden korosztály számára a játékot, a játékosan,
játékkal tanulást. A 2013-2014. tanév II. félévben nyílt lehető-
ség arra, hogy péntekenként (7. és 8. órában) társasjáték-szak-
kört indítsak. Az alapötlet az volt, hogy matematikatanárként
azt tapasztalom, nehezen megy a gyerekeknek a fejben számo-
lás. Örültem volna, ha nagyobb rutinra tesznek szert, ehhez
kerestem valamilyen játékos megoldást. Miután erre rátaláltam
jött az újabb ötlet, hogy legyen ez csak a beugró játék, és bővít-
sük ki különböző fejlesztő játékokkal. Az elmúlt hónapok
tapasztalatai nagy örömmel töltenek el. Egyre többen csatlakoz-
nak,már 16 fő a létszám.
A gyerekek hétről hétre fantasztikus stratégiai és logikai játé-
kokkal ismerkedhetnek meg. Közben megnyílnak, kötetlenül
beszélgetünk. Hallottam már örömeiket, szomorúságaikat.
Azokkal a gyerekkel, akiket tanítok és eljárnak a szakkörre,
kialakult egy olyan kötelék, ami az órán való közös munkát is
nagyban segíti. 
Hogyan is zajlik egy szakkör? A beugró a MATHDICE nevű
játék, amellyel a fejben számolást gyakoroljuk. Ezután bemuta-
tom az új játékot. Amennyiben nincs új játék, csoportokat alkot-
nak és választanak, ki melyikkel szeretne játszani. Engem min-
dig bevonnak, nem maradhatok ki én sem a játékból J
Találnak koncentrációt, figyelmet fejlesztő (panic lab) valamint
logikai, stratégiai játékokat (carcassone, sakk, kamisado…).
Veszünk elő olyan játékokat is, amelyek a kommunikációra épí-
tenek, ahol egymásra kell hangolódni. Vagy kifejezetten együtt
kell működni egy közös cél érdekében. Sok játékunk teret ad a
kreativitásnak, a képi és fogalmi asszociációknak.
A gyerekeket ezek a játékok fejlesztik, rászoktatja őket a szabá-
lyok betartását, fegyelmezi is őket. Megtanítja őket tervezni,
tágítja érdeklődési körüket. Az egy osztályból jövő gyerekeknél
az osztályközösséget is erősíti. Szorosabb kapcsolatot építenek
ki. Nagyon örültem például annak, amikor egymást kezdték el
tanítani, sakkozni. 
Mindezek mellett nagyon fontos, hogy a társasjáték nyerni és
veszteni is megtanít. A győzelem elegáns feldolgozására, ami
olykor nehezebb, mint a veszteség elfogadása.
Iskolánkban a szakkör a logiko-p játék támogatásával jöhetett létre.

http://logiko-p.hu/index.php?page=jatekokrol
bolt: Vecsés, Kossuth Lajos út 35./ 

A Logiko-P is nagyon sok fejlesztő programot indít, főleg óvo-
dás és alsó osztályos gyermekek számára. Érdemes nem csak a
játékok miatt benézni hozzájuk.
A játék tehát összeköt, fejleszt és szórakoztat. Együtt tölthetik
kicsik és nagyok az időt, de nem passzívan, a tévé előtt, hanem
interaktívan, egymásra figyelve. És természetesen jó szórako-
zás is, amiből tanulni, fejlődni lehet kapcsolatainkat ápolva.
Játékra fel otthon is! 

Madár Emőke matematika tanár

Sváb hetek 

Kedves meghívásnak tettem eleget 03. 28-án, a Sváb héten jár-
tam a Mosolyország Óvodában. A zárónapra érkeztem, ami szá-
momra, de nyugodtan mondhatom minden résztvevő számára
nagyon sok újdonságot, örömet tartogatott.
Jó volt látni, ahogy az összes csoport és az egész nevelőtestület
összegyűlt a tornateremben, hogy felelevenítsék a sváb esküvői
szokásokat. Eljátszották a lekoszorúzást, együtt énekeltek és a
„lakodalom” csúcspontján az egész óvoda táncra perdült a
„vecsésire”.
Ezután Stationarbeit következett, ez egy olyan foglalkoztatási
forma, amelyet leginkább az akadályversenyhez tudnék hason-
lítani. Az óvoda minden terme, de még a vezetői iroda is érde-
kességeket tartogatott a gyermekeknek, akiknek minden érzék-
szervükre szükségük volt a feladatok megoldásához. A kicsik
minden állomáson kaptak 5 Ft-ot, amit a végén az alkalmi büfé-
ben költhettek el.  Nagyon komplex, sok előkészítő munkát
igénylő tevékenység volt, ahol németül is elhangzottak az eskü-
vőhöz kapcsolódó legfontosabb kifejezések.  Az óvó nénik min-
den mozzanatba belecsempészték a német szavakat, amik meg-
látásom szerint nagyon jól rögzülnek így játékhoz, tevékeny-
séghez kapcsolva.
Példaértékű volt, ahogy a németül nem beszélő kollégák össze-
fogtak a „németesekkel”, hogy meg tudják valósítani ezt az
egész óvodát megmozgató programot! Nagyon összetartó,
ambiciózus nevelőtestületet ismertem meg. Kívánok nekik sok
sikert az elkövetkező években!

Frühwirthné Halász Melinda
Német Nemzetiségi Önkormányzat

AKCIÓ!!!

K É S Z í T S E  F E L  A U T Ó J Á T  A  N y Á R R A !  
A L K AT R É S Z E K  R A K T Á R R Ó L
Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N y E L !

KAISER AUTÓSBOLT
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314  

kaiserautosbolt@gmail.com

Garázsvásár és Bolhapiac!
Vecsés Attila utca 28. szám alatt, nyitva hétköznap: 11-18 óra

Szombat, vasárnap zárva! Érdeklődés: 0620 205 1184
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Iskolai tanulmányi versenyek 

A Városi Magyar Versenyt a Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskolában rendezték meg. A verseny helyezettjei:
1. Kaszás-Tóth Szintia - Petőfi iskola - Gáspárné Hatvani
Gabriella 
2. Abonyi Dóra - Grassalkovich iskola - Erdélyiné Cs. Németh
Orsolya 
3. Fehér Dóra Eszter - Andrássy iskola - Veszprémi Klára
4. Kállai Fanni - Petőfi iskola - Gáspárné Hatvani Gabriella
5. Kiss Rebeka Sára - Andrássy iskola - Veszprémi Klára
6. Maár Dorina - Grassalkovich iskola - Erdélyiné Cs. Németh
Orsolya

A Városi Matematika Verseny a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Ált. Iskolában került megrendezésre
2014. március 27-én
Eredmények:
1. Kovács Kornél - Grassalkovich iskola - Dutkayné
Demetrovics Ágnes
2. Maár Dorina - Grassalkovich iskola - Dutkayné Demetrovics
Ágnes
3. Újvári Márton - Petőfi iskola - Kocsis Nóra, Járai Beatrix
4. Szőke Viktória - Petőfi iskola - Kocsis Nóra, Járai Beatrix

Kovács Kornél, Maár Dorina, Újvári Márton, Szőke Viktória

VT info                                                   Fotó: Grassalkovich

Vers- és prózamondó verseny

A Költészet Napja alkalmából ismét megrendezte a vers- és pró-
zamondó versenyt az Oktatási Bizottság az iskolák legjobbjai-
nak részvételével. Az iskolák selejtezőkön döntötték el, hogy
kik képviselhetik alma materüket, és küzdhetnek meg korcso-
portjukban Vecsés legjobbja címéért.
A zsűri elnöke Gregor Bernadett színművész volt. Tagjai
Szarvas Attila színművész és az iskolák pedagógusai voltak:
Jánosáné Csirkovics Katalin - Halmi Telepi Általános Iskola,
Kiss Gábor - Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola,
Erdélyiné Cs. Németh Orsolya – Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, Magos Béláné -
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,
Bukai Tibor - Monori József Attila Gimnázium és
Szakközépiskola

A kiemelkedő produkciókat nyújtó gyermekek kupát is kaptak
elismerésül.
Alsó tagozat 1-2. évfolyam
VERS: 1. Weiszháb Nóra1.b. Andrássy iskola - K. László
Szilvia: Borzalmas dolog
PRÓZA: 1. Preg Dorina 2.a. Andrássy iskola - Lázár Ervin: A
kék meg a sárga - KUPA

Alsó tagozat 3-4. évfolyam
VERS: 1. Lázár Csilla 4.b Petőfi iskola - Rónay György:
Mondd, szereted az  állatokat?
PRÓZA: 1. Simon Eszter 3.a Andrássy iskola - Fecske Csaba:
A tojás

Felső tagozat 5-6. évfolyam
VERS: 1. Sztyehlik Anna 6.b Petőfi iskola - Reményik Sándor:
Az eredet felé
PRÓZA:1. Kányi Viktória 6.b Andrássy iskola - Rideg Sándor:
Indul a bakterház (részlet) KUPA

Felső tagozat 7-8. évfolyam
VERS: 1. Somogyvári Antónia 8.a Halmi iskola - Reményik
Sándor: Pilátus - KUPA
PRÓZA: 1. Gallen Gábor 7.a Halmi iskola - Tamási Áron: Ábel
a rengetegben (részlet)

Gimnázium
A korábbi évek szokásának megfelelően idén is összemérhették
tudásukat a vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, valamint a monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola diákjai. A középiskolák négy-
négy versmondója vetélkedett a helyezésekért.

1. Bürgés Sándor (József Attila - Monor): Radnóti Miklós:
Hetedik ecloga - KUPA
2. Topál Fanni(József Attila - Monor): Pilinszky János: A fran-
cia fogoly
3. Falvai Katalin Petőfi Sándor – Vecsés): Petőfi Sándor: A rab

VT info

Az Autizmus Világnapja alkalmából a kulturális Központban
egész napos programsorozatot szervezetek. Ezek sorában volt
előadás, filmvetítés, kiállítás, interaktív tetris játék, közös séta,
lufi eregetés. 

VT info                                                 Fotó: Kolonics Csaba

A S z tA LO S  S z A K e M B e R t  K e R e S e K !
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, 

rajzról dolgozni tudó több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe. 

érdeklődni: Saska István 0620 425 9097
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Sikerek a mecseknádasdi nemzetiségi
borversenyen

A mecseknádasdi szőlősgazdák 119 alapító taggal 1989 januárjá-
ban alapították meg a Mecseknádasdi Szőlő- és Bortermelők
Egyesületet. Céljuk a „jó bortermelő hely” besorolás elérése volt. 
Borversenyeik hatalmas fejlődésen mentek át. Már volt olyan
verseny, amelyen 606 bormintát bírált két napon át 6-8 bíráló-
bizottság. Az 5 főből álló bizottságok elnökei neves borászok,
borászati szakemberek.
2007. évtől kezdődően a Magyarországi Németek Országos
Borversenyét rendezik meg. Olyan településekről érkezhetnek
borászok, ahol német nemzetiségi önkormányzat van. Ezáltal az
ország szinte minden borvidékéről érkeznek minták a versenyre.
A 2014. évi verseny rekordot döntött, mert összesen 732 bort
kell megkóstolni a zsűriknek.
A bormintákat korábban kellett elküldeni a baranyai település-
re, ahol megtörtént a borok vizsgálata. Az eredményhirdetésre
április 5-én került sor.
A Vecsési Borbarátok már évek óta résztvevői a versenynek.
Idén sok bormintával és népes csapattal voltak jelen az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen és az azt követő bálon. Volt minek
örülni, volt mire mulatni!
A 316 fehérboros minta között a vecsésiek kiválóan szerepeltek.
Fazekas József két aranyérmet szerzett! A szürkebarát és az
olaszrizling bora is a legjobbak közé tartozott. 
Két ezüstérmet nyert (olaszrizling és sauvignon blanc) a Petz
Családi Pincészet. Ezüstérmes lett még a 3Borbarát olaszriz-
lingje, Fazekas József irsai olivérje, a Musikverein muscat otto-
nelje és Sárosi István olaszrizlingje.
Jutott még két bronzérem a Petz Családi Pincészetnek, szlanka
és furmint boruk jóvoltából.
A rozék sorában Sárosi István képviselte Vecsést, és a 96 bor
között ezüstéremre érdemesítette a zsűri a kékfrankos rozéját.
Tavaly is ezüstérmes lett a bora.
A vörös borok versenyében is született vecsési siker. A 311
minta sorában Fazekas József 
cabernet sauvignon – merlot házasítása bronzérmet kapott.
Érdekes, hogy ugyanez a bor tavaly aranyérmet szerzett.
A siller borok (9 minta) versenyében nem volt vecsési bor.

A vecsésiek méltán érezhették magukat jól és lehettek büszkék
az eredményeikre. Még arra is volt erejük, hogy a környék
néhány nevezetességét is meglátogassák mielőtt vasárnap haza-
érkeztek. A csoportot – mint érintett, a 3Borbarát egyik tagja –
Tábori Ferenc alpolgármester úr vezette.
Köszönjük, hogy tovább öregbítették városunk jó hírét.

szalontai                                               Fotó: Fazekas József   

Hungarikum Fesztivál 
Magyar Kulturális Napok

Időpont: 2014. május 10. - május 16. 
Fővédnökök: Szlahó Csaba Vecsés Város polgármestere; 
Dr. Szűcs Lajos, Pest Megyei Közgyűlés elnöke
Főszervező: Orbán Balázs Erdélyi Kör
Társszervezők: Megmaradunk 3000 Alapítvány; Bálint Ágnes
Kulturális Központ; Williams Televízió és a Róder Imre Városi
Könyvtár

Programok:
2014. május.10. Szombat 10:00 - Népdalkörök Találkozója
2014. május. 11. Vasárnap 16:00 - Ökumenikus Istentisztelet a
Református Templomban
2014. május. 12. Hétfő 18:00 - G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
a Róder Imre Városi Könyvtárban
2014. május. 13. Kedd 18:00 - Dr. Papp Lajos szívsebész elő-
adása a Színházteremben
2014. május 14. Szerda 18:00 - Színházi előadás: Berg Judit:
Rumini Ferrit- szigeten (rendezte: Veszprémi Klára)
2014.május15. Csütörtök 18:00 - a Vecsési Zeneiskola koncert-
je a Színházteremben
2014. május 16. Péntek 17:00 - Kávéházi Esték - Balla József
költői estje a Club Café étteremben
2014. május.16. Péntek 18:00 - Vecsés Rock (SAC/KB; Have-
Rock; Dinosaurus Band) a Színházteremben
2014. május. 16. Péntek 18:00 - Szarka Hajnalka festőművész
kiállítása a Kiállító- teremben
A programok lebonyolítói: Pintérné Reubl Teréz; Váradiné
Bartalis Magdolna és Veszprémi Klára. 

A 2014. május 17-ére tervezett szabadtéri programok elmaradnak.
vitéz Hompoth Zoltán 
az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetője, főszervező 
Tel.: 06-20-970-44-84 - E-mail: hargita1956@yahoo.com

FELHÍVÁS!
Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjaink-
nak emléket állító szoborparkot akar állítani a Megmaradás
Emlékműnél. Évente egy szobor fölállítását tervezik minden év
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Az első Attila
nagykirályunknak állít emléket.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát
nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. 
Aki 10 000, - Ft. vagy annál többel támogatja a nemes kezde-
ményezést, annak neve felkerül a szobor talapzatára.

VT info
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Balla józsef: Húsvét

Akkor hát odavan ez a Húsvét is!
Kimúlt garasos gondokkal,
diplomás reményekkel,
a nagyszombati és a húsvét-hétfői kiárusítással.
Bizsergő izgalommal tolong a nép
nagyáruházak márványpadlóján, mozgólépcsőin,
turkált, leértékelt áruk halmazában,
és önelégülten nyugtázta
gyarapodó létét a falak tükreiben,
hóna alatt csomagokkal hazafelé tartva.
Aztán zabált,
szellentgetve kortyolta italait
a képernyő előtt,
és templomba is elment,
hiszen tudja:
nincs többé Jézus Krisztus,
aki kiűzné a kufárokat.
(Brisbáne,1989)

Balla józsef: derű

Tán elhagysz,
tán elhagyjuk egymást,
mégis, most vasárnap délelőtt,
éledezve a kávé után
valahogy boldog vagyok.
Csak hull, hull, hull a fény
a felhőtlen, végtelen kékségből,
mint puha, frissen húzott ágy
ring ablakom alatt
a fa lombja,
ha végigmegyek az utcán
a lányok kuncogva utánam néznek,
s tudom, valahol, valaki
nekem mossa illatosra
haját.
(Sydney 1984)

Sallay Gyula: Az időre várva

Rohanj idő s emeld magasra
a megbocsájtás vánkosát,
melyre lehajtja fejét 
bűnös, bűntelen egyaránt.
Rohanj idő, temesd be a múlt üszkös árkait,
rohanj s taposd laposra a múlt penészes falait!
idő és jövő, ti együtt rohanva
emeljétek szemmagasra
a tiszta ész nemes szavát, hogy láthassák az unokák.
Rohanjatok át a jelenkoron,
hogy avas gondolat ne osztozzon
a félelmekkel tűzdelt megalkuváson,
de várjon egy új nemzedék tiszta tekintetére
és bízzunk, hogy a tett rátalál emberére.

Varjasi Béla: A levegőben

Élmény teli száguldás,
nincs akadály semmi más,
csak a légellenállás.

A földtől távol felhők között
a motor hajtja gyorsan a gépet.
Repülve sok ház, erdő fölött
beláthatod a mindenséget.

Mégsem maradhatsz ott végleg,
mert, ha csökken a sebességed,
hatalmába kerít a gravitáció.
Biztonságban landolni lesz a jó.

Gombos Adrien: Hitetlen

Teli szájjal könnyű hinni.
Teli szájjal nem illik kiabálni.
Mert, ha kiabálnál
a falat torkodra szalad,
s „teliszájú” hithűként végzed sorsodat.
De ha üres a szád,
hitehagyott koldusként
talál rád az ébrenlét.
S ha még üresebb a hasad,
reményvesztett vándorként
talál rád az alkonyat.
Imakönyvlapok lángjánál melegedsz,
kiáltásaiddal már senkit nem fenyegetsz.
Lenyeled csendben. Aznapra ennyi.
Halkuló magányban nem fognak keresni. 

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: Remény

Lelkem lámpásai
fényesítik az éjt.
Szerető szívem
sugallja a reményt.
Ha az égre nézel
téged is megérint.
Szeretetet érzel,
szikrázón fénylik…
Gondolkodj Ember
mi az életben a fontos.
Találd meg a fényt
mi világít s reményt oszt.
Aprócska szikrák,
mik örömet okoznak,
kicsi szilánkok
boldogságot hoznak.
Nagy dolgokat ne keress,
mi boldoggá tesz
benned lesz-szeress!
Ne vesd el a szépség 
egyetlen morzsáját,
hiszen pont abban látod
az élet csodáját…

Kelemen Bata Mária: Repülni volna jó

Hadd mondjam el én most neked,
repülni volna jó Veled!
Lágyan suhanni az égen!
Gondolat szárnyán, mint régen.

Szótlanul fogni a kezed!
Csodálni fénylő kék szemed!
Szállni, lebegni szüntelen:
Add, hogy így legyen Istenem!

Konok idő zord szelet fúj.
Bizony hamar bealkonyul.
Testünk, lelkünk pihen békén.
Kék madár él szívünk mélyén!

Szénási Sándor István: tavaszi gondolatok

Még több a barna, mint a zöld.
Kertek ölén, ásók nyomán
ontja már illatát a föld,
a lét újra dalos madár.

Kitárul az ajtó, ha kint
a levegő már melegebb:
Úton-útfélen rád tekint
a koldus, tárd ki szívedet!

Jusson másnak is a fényből,
mely az életünk hatja át:
Óvd, védd meg a szegénységtől
létünk s a demokráciát!

Balla József költő, német-japán s történelem 
szakos tanár Queenslandben. Az elmúlt években
tért haza Ausztráliából. Május 5-én vendégünk
lesz a G Ferenczy Hanna Irodalmi Körben és
bemutatja verseskötetét. Verseiből megismerhet-
jük egy emigrációban élő magyar költői lélek
vívódásait idegen földön.

Andrássy Miklós: Messze távol...
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Nagy politika - kis (helyi) politika
A rendszerváltozásról

1989 – 2014. Huszonöt éves a rendszerváltozás. Egy emberöltő,
ami történelmi sorsfordító volt, mégis szinte mindenki elégedet-
len. A régi hatalom emberei, haszonélvezői, azért mert egyre
jobban érzik a hatalom elvesztését, minden – árulással elért –
kiváltságuk megszűnését. A másik oldal pedig lassúnak ítéli meg
a változást, a mai napig érzi magán a régi bitorlók erejét, azt,
hogy még mindig gátolják a nemzeti érdekek érvényesítését.
Ma divatos azt mondani, hogy 1988-89-ben már mindenki lát-
hatta a változást. Legfeljebb érezhettük, de néha jeges volt az
érzete. Vecsésen néhányan voltunk részesei ennek az időszak-
nak. Sárosi István, Sárosi György és a sorok írója országos ala-
pítója volt az MDF-nek, mint mozgalomnak. Amíg Monori-
erdő (1985) a fővárosi népi és urbánus vonal első megnyilvánu-
lása és kezdő csörtéje volt, addig Lakitelek (1987 és 1988) már
inkább a nemzeti-népi vonal ébredése volt. A magyarországi
kommunisták érezhették, hogy Moszkva már másként viselke-
dik. Nem tudták a maguk számára sem, hogy mit tehetnek meg
a „glasznoszty és a peresztrojka” árnyékában a hazai ellenzék-
kel. Ennek egy részét – a későbbi SZDSZ-t – még támogatták
is, egy kis nyugati vállveregetés jegyében. De a népi vonulat
megjelenése a nemzetközi szocializmus keleti tengerében – ide-
gesítő volt számukra. Próbálták a szelepet kiengedni - erre volt
alkalmas az akkori kabaré -, de nagypolitikában is engedni kel-
lett, mert Erdélyben ősi magyar falvak pusztítását tervezte a
„Kárpátok Géniusza”. 1988. június végén ötvenezres nagy tün-
tetés volt a román nagykövetségnél. Ez sokaknak volt intő jel,
és a Grósz-féle keményvonal az év végére támadásba lendült.
1988. november 15-én a brassói munkáslázadás leverésének
évfordulójára szervezett szimpátiatüntetést a Keletinél már bru-
tálisan szétverték a rendőrök. Nem sokkal később volt a hírhedt
Sportcsarnokbeli „Nagy aktíva” gyűlés, ahol polgárháborút és
fehérterrort vizionált Grósz Károly. Az elvtársak – a függetlení-
tett pártvezetők, a munkásőrök és más léhűtők – vérgőzös töme-
ge ijesztő volt. 
A településeken éledő ellenzéki mozgalmak találkahelye Monor
volt, ahol Vásárhelyi Géza és Práczki Pista bácsi hívott bennün-
ket össze, és beszélgettünk, hogy mit hozhat a jövő. Egyedüli
bizodalmunk Pozsgay Imre államminiszter volt. A kommunista
párt döntő részéről az volt a véleményünk, hogy nekünk,
magyaroknak, a kommunistákból is a leghitványabb jutott.
Mert nemzetköziek voltak. A többi kommunista ország vezeté-
sében volt nemzeti érzés. Nálunk a forradalom miatt és a kör-
nyező országokban élő magyarok miatt ezt nem engedték.
Engedték viszont a munkát, hogy önkizsákmányolással jobban
élhessél, mint másutt a szoclágerban. Viccesen azt is mondtuk,
hogy a Kádári-konszolidáció alapja a „Kuss!” (’56-ról és az
oroszokról), és a „Lopni – Lopni hagyni” jelszó. Ez, mintha ma
is ismerős lenne… 
1989. január végén döbbenetes erővel hatott a bejelentés, hogy
1956 népfelkelés volt. Ez volt az a pillanat, amikor minden
eldőlt. Grószék megérezhették, hogy nincs Moszkva védőszár-
nya, és Pozsgayék diktáltak: jött a demokrácia-csomag, az első
szabad március 15-e, Nagy Imre újratemetése, az ellenzéki
kerekasztal tárgyalásai, a köztársaság kikiáltása október 23-án.
Közben elkezdődött a kommunisták kaméleonná változása, a
spontán privatizáció, ahol a politikai hatalmukat gazdasági
hatalommá alakították, majd november végén a négy igenes
népszavazás, amelytől már érezhető lett a politikai alkuk leve-
gője, a rendszerváltozás félrecsúszása.
Február elején d’Elhougne Lászlóval egy monori találkozóról

hazafelé jövet döntöttük el, hogy Vecsésen is megalakítjuk az
MDF szervezetét. Ez nyitott mozgalom volt, és képzeljék el,
hogy minden összejövetelünkre 3-4 MSZMP tag is eljött, mert
küldték. Sokszor alakult ki vita, mert mindenáron ők akartak
minket meggyőzni. Nyártól, az MDF párttá alakulása után,
szűnt meg a „balosok küldetéssorozata”. Tóth Elemér, Simák
János, Szlahó József csatlakozott hozzánk nyár végén, amikor
felvettük a kapcsolatot a helyi párt- és tanácsi vezetéssel. Mind
nagyobb beleszólást kértünk, és amikor bejelentették az 1990-
es parlamenti, majd helyhatósági többpárti szabadválasztásokat,
akkor magnetofonnal rögzítettük az akkori hatalommal történt
megbeszéléseinket. Ezeken a közben megalakult helyi SZDSZ
is részt vett, Jós Miklósné vezetésével. El kell mondani, hogy
mind a párt, mind a tanácsi vezetés korrekt partner volt az átala-
kulásban. Sőt, egy évvel később a tanács érintetlenül adta
tovább az első önkormányzati testületnek az SZJA osztalékot,
amit akkor első ízben kaptak meg a helyhatóságok. 
Szeptembertől már a választásokra készültünk, és az első nagy
alkalom a megnyilvánulásra október 23-a volt. Előtte egyenként
kerestük és jelöltük meg az ’56-os események áldozatainak és
résztvevőinek sírját, és este lampionokkal vonultunk ki a teme-
tőbe a koszorúzáshoz. Egy év múlva – már az önkormányzati
választás után – ugyanígy, este történt a megemlékezés.
(Amikor elkészült az 56-os emlékmű a Szent István téren, akkor
a lampionos felvonulás elmaradt, csak az esti időpont maradt
meg 2013-ig.)
Az 1990-es tavaszi parlamenti választás után sokaknak jött meg
a kedve az immár kormányzópártokhoz való csatlakozásra… 
A háború végétől hányszor hallottuk azt, hogy „elvtársak okul-
tunk a hibákból, többet nem követjük el.” Elmondták ezt min-
den nagy szovjet vagy magyarországi vezető halálakor, minden
újratemetéskor – és még a mostani választásnál is, amikor újra
összeállt a „nagycsapat”. A régi rendszerben sem hitte el ezt
senki, most sem. 
Akkor, 1990-ben azt mondtuk, hogy a közélettől vissza kell
vonultatni - legalább - a kommunista párt függetlenített tisztség-
viselőit. Ebben hihetetlen naivak voltunk…  Ugyanakkor, azt is
mondtuk, hogy szükség van egy tisztességes baloldali pártra, aki
a politikai életben fontos szerepet tölt be. Azt nem gondolhattuk,
hogy most, 2014-ben messzebb vannak ettől, mint akkor voltak.
A hazai baloldal az utolsó óra utolsó percében van. Ahogyan a
vereséghez viszonyulnak, az azt mutatja, hogy ez a vezetés
semmit sem okult az elmúlt évekből – ahogyan elődjeik sem
évtizedekkel korábban. Egy baloldali politológus gondolatát
érdemes volna megszívlelni. Ő nagyjából ezt mondta: a szocia-
listáknak el kell döntenie a nemzethez, a kereszténységhez, a
valós nemzeti értékekhez kapcsolódó viszonyát, mert különben
kiírják magukat a hazai politikai vetésforgóból. 
Ezt csak ők tehetik meg, fontos, hogy megtegyék. Rajta szege-
diek!
Az újból kétharmadot kapó kormányoldalnak nagy a felelőssé-
ge, mert a nagy siker nagy kötelezettséget ró rájuk. A rendszer-
változást be kell fejezni, és bőven akad még tennivaló.
Húsvét volt. A Feltámadás ünnepe volt. Mindenkinek vállalnia
kell a keresztjét, és vinnie kell azt. Még akkor is, ha mások
Barabást mentenének. Ne felejtsük el: Barabás is megőrült,
amikor rájött arra, hogy ki helyett maradt életben.
A másik nagy tanulsága a Feltámadás ünnepének, hogy minden-
ki megtérhet, megvilágosulhat, és lehet Saulusból Paulus.
Nekünk – kereszténynek-keresztyénnek – ezt el kell fogadnunk,
őszinteségét nem kérdőjelezhetjük meg.
És húsvét után jön az Isteni Irgalmasság Ünnepe. Már csak ezért is.

Szalontai János
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GeoSEE - Újabb európai geotermikus
konferencia Vecsésen

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központot válasz-
totta az európai GeoSEE konferencia megrendezésére, mely
2014. április 29-én, kedden 9.30-kor nyitja kapuit.
A választás alapját képezte a két évvel ezelőtti vecsési geoter-
mikus konferencia megszervezésének tapasztalatai, az új műve-
lődési központ 270 főt befogadó konferenciaterme, valamint
Vecsés Város Önkormányzatával közösen bonyolított airLED
projektben szerzett sikeres együttműködés. Végül, de nem utol-
só sorban Vecsés lakosságának korábbi geotermikus fejlesztési
lehetőségek iránti érdeklődése is szerepet játszott a helyszín
kiválasztásában.  

A geotermikus energia fejlesztésére irányuló GeoSEE projektben
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata több más európai várossal és régióval vesz részt.
A GeoSEE projekt nyolc európai ország tizenhat partnerének
együttműködésén alapul. A projekt célja annak bemutatása,
hogyan lehet alacsony hőmérsékletű, azaz kevesebb, mint 150
fokos termálvízzel és egyéb megújuló erőforrások (pl. nap vagy
biomassza) felhasználásával ún. hibrid rendszerű geotermikus
erőművet létrehozni, mely fenntartható és innovatív módon ter-
mel elektromos áramot.

Magyarország kiváló geotermikus lehetőségekkel rendelkezik,
melyeket nem használunk ki megfelelően. Hogyan használjuk ki
hatékonyabb módon geotermikus erőforrásainkat?
A GeoSEE európai találkozó témája a fenti kérdés megválaszo-
lása, ezért az április 29-ei vecsési konferenciára meghívtuk
Magyarország elismert geotermikus szakembereit, hogy beszá-
moljanak a geotermikus erőforrások hatékony felhasználásának
eddigi tapasztalatairól és jövőbeli lehetőségeiről. Meghívást
kapott továbbá az Európai Geotermikus Energia Tanács német
elnöke, dr. Burkhard Sanner is, aki a délelőtt folyamán előadást
fog tartani az európai geotermikus energiaszektor fejlődéséről.  

A geotermikus energia átfogó terjesztése
A GeoSEE geotermikus energia konferenciának fontos célja a
szakmai tapasztalatok ismertetésén túl a geotermikus innováció
széleskörű megosztása, beleértve az általános  iskolák és a
középiskolák tanulói számára történő tudásátadást is. A délelőt-
ti előadásokra és az ezt követő kerekasztal beszélgetésre ezért
diákokat is meghívtunk a Budapest XVIII. kerület és a vecsési
járás iskoláiból, hogy bepillantást nyerjenek a geotermikus
energia hazai és európai felhasználásának jelenébe és jövőjébe. 
A nemzetközi konferencia előadásait szándékaink szerint onli-
ne is közvetíteni fogjuk, (www.vecsésitájékoztató.hu), valamint
később a youtube-on is bemutatásra kerülnek. 
A nemzetközi konferencián való részvétel - a jelentkezések sor-
rendisége alapján - INGyENES, ugyanakkor a déli állófogadás
miatt regisztrációhoz kötött. 
Konferencia információ: Práczki Péter, mobil: 0630 387 4782 
Regisztrálhat interneten is, a „GeoSEE ponton” a 
www.vecsesitajekoztato.hu oldalon.

Práczki Péter

Kincsünk a vizünk...

Az ENSZ közgyűlése 1992-ben döntött arról, hogy minden év
március 22-én legyen a víz világnapja. Hazánk a témának rend-
kívüli fontosságot tulajdonítva az elmúlt év második felében
rendezte meg a nemzetközi Víz Világtalálkozót. A
Magyarország kezdeményezésére összehívott többnapos konfe-
rencián a víz témakörében illetékes szakemberek, politikai és
gazdasági döntéshozók elemezték és vitatták meg a 21. század
talán legnagyobb kihívását jelentő problémakört. A helyzet
súlyosságát jelzi, hogy a világ lakósságának 40 százaléka vízhi-
ánytól fokozottan sújtott régióban fog élni néhány évtized
múlva, miközben 55 százalékkal nőhet a világ vízigénye 2050-
re. A jelenben és a jövőben leginkább érintett területek - Közép-
Ázsia és Afrika - ugyan földrajzilag messze fekszenek tőlünk,
mi, magyarok mégsem vonhatjuk ki magunkat a megoldandó
feladatok reánk háruló részéből. Bár a Kárpát-medence, így
hazánk is sok vízzel rendelkezik, ennek mennyiségi és minősé-
gi megóvása elsődleges feladatunk kell, hogy legyen.
így voltak ezzel már eleink is, bizonyítván azt, hogy a jó minő-
ségű ivóvíz biztosítása a közjó egyik alappillére. Szűkebb régi-
ónk történelmét vizsgálva már 1817-ben az akkori vármegye
egyik fontosnak tartott feladata volt, hogy a vecsésieknek és az
itt átutazóknak, valamint még két közeli településnek jó kutat
építsen, mely az akkori árakon összesen 964 forintba került.
Vecsés község vízellátása mindig is szívügye volt a mindenko-
ri vezetőknek. 1924 áprilisában 2 mélyfúrású kút létesült, majd
ezeket 1927-márciusában motorral szerelték fel. Egy évtizeddel
később újabb jó minőségű vizet szolgáltató kutakat adtak át.
Közelmúltunk is folyamatos fejlesztésekről, a zavartalan vízel-
látásról tanúskodik. 1974 márciusában az addigi feladatát
immár beteljesítő hidróglóbuszt szétszerelik, és helyette ugyan-
ott átadják a ma is látható, azóta Vecsés egyik szimbólumává
váló víztornyot. Az akkori tervezés és kivitelezés jelen napjain-
kig is egy olyan korszerűnek számító vízellátó rendszert épített,
melynek csak egyik eleme a jól ismert kockás tetejű víztorony.
Az 500 és 1500 köbméter befogadó képességű földalatti tározó-
kat 4 mélyfúrású kút táplálja, egy ötödik pedig a korábbi kapa-
citást bővíti. A megfelelő nyomást biztosítandó vízmennyiséget
szivattyúkkal ezekből a tározókból juttatják a víztorony 500
köbméter víz befogadására alkalmas tartályába. Évente akár 10
alkalommal elvégzett vízminta ellenőrzés biztosítja, hogy
Vecsés város ivóvizéről bátran kijelenthetjük: jó minőségű,
mindenki által fogyasztható ivóvizünk van! 

Mindez talán természe-
tes nekünk, de konti-
nensnyi területek szen-
vednek naponta a kielé-
gítő ellátás hiánya miatt.
S ha a budapesti Víz
Világtalálkozó zárónyi-
latkozatának bevezető
sorait olvassuk, mely
szerint: a víz minden
alapja, az emberiség
korábbi és jövőbeni fej-

lődésének kulcsa, a földi élet támogatója - magunk is rádöbben-
hetünk, bizony szűkebb közösségünk, Vecsés olyan kincset bir-
tokol, melynek megőrzése, fenntartása mindannyiunk egyete-
mes érdeke.

Kép és szöveg: Fekete József
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Mikor egyesült Vecsés Halommal,
Halomegyházával? - II.

Mindezek kellő bizonyítékként szolgálnak annak tisztázásához,
hogy a Kertekalján található templom alapja, a hajdani Vecsés
középkori templomáé. Aki ezeket papírra vetette, nem amatőr,
hanem szakmájának elismert tudója. Nekünk pedig, ezeket az
adatokat el kell fogadnunk mindaddig, ameddig ennek ellenke-
zőjét be nem bizonyították. Vannak amatőrök, akik mást állíta-
nak, de azt írásos anyaggal nem tudják bizonyítani. A környező
hajdani települések közül csak Vecsést támasztotta fel haló
poraiból II. Grassalkovich Antal, amikor a pusztává vált terüle-
tet benépesítette és elindította a felemelkedés útján. Vecsés
1786-tól önálló település, 1788-tól önálló pecséttel, Horváth
József személyében jegyzővel rendelkezett, valamint képviselő-
testülettel, 1794-től Leimeter Ádám személyében, bíróval.
1797-től egyházközség alakult.  Sem a hajdani Halom, főleg
Halomegyháza nem rendelkezett előjárósággal, s így soha nem
köthetett egyesülési megállapodást Vecséssel. Teljesen hibás az a
kijelentés, hogy Vecsés egyesült Halommal. Halomegyháza, mint
az a telekkönyveken olvasható, csak topográfiai, földrajzi, telek-
könyvi fogalom, nem pedig önálló település. Ez vonatkozik
Halomra is. A területek Grassalkovich uradalmához, birtokához
tartoztak, amiket eladtak, megvettek, megint eladtak, ide-oda csa-
toltak. Nem voltak házas települések, nem rendelkeztek előjáróság-
gal, s így nem köthettek egyesülési szerződéseket sem. Ezeknek
nyoma lenne, de ezeket senki nem tudta eddig bemutatni. Annak
viszont írásos nyoma van, hogy Halom-puszta, Szentlőrinc-puszta
közigazgatásilag Vecséshez van (volt) csatolva. 

Ami pedig Vecsés újratelepítésének 225. évfordulójára írt „Fal
nem épül ember nélkül” rockopera történelmi szövegét illeti -
mivel én írtam – két dolgot el kell mondanom. Utólag könnyű
okosnak lenni, de az olyan megjegyzésekkel, hogy „ezt is, azt is
bele kellett volna írni; kár, hogy ez és ez nem szerepelt benne”,
nehéz mit kezdeni, mert 100 mondatba iszonyatos nehéz össze-
zsúfolni egy település történelmét úgy, hogy az érthető is
legyen. A másik, hogy az 1786-ig terjedő időt, és az 1956-os
forradalom eseményeit ki kellett emelni a 100 mondatból, s így
8x10 mondatba kellett a lényeget összesűríteni. Úgy gondolom,
a közönség megértette a lényeget, hiszen mind a két napon zsú-
folásig megtelt a Szabadtéri Színpad nézőtere, s az előadások
végén felhangzó vastapssal köszönte meg a rockopera minden
közreműködőjének a munkáját. Büszke lehet mindenki, aki
ennek a műnek bármilyen formában részese lehetett.
Biztosan nem gondolkodtak rajta, szerepel-e településrészük a
darabban, vagy sem, egyesült-e Vecséssel vagy sem. Vecsés
településrészei összetartoznak, s az összetartozást címerünkben
szereplő, a vágást és hasítást összefogó kis pajzs, benne arany
V betű fejezi ki.

Mindezeket azért teszem közzé, mert nagy a felelőssége annak,
aki kijelenti, hogy Vecsés egyesült Halommal. A felnövekvő
nemzedéknek az igazat kell tanulnia, olvasnia. A leírtak ellené-
re korra, nemre, fajra való tekintet nélkül minden lakónak büsz-
kének kell lennie arra a településrészre, ahol lakik. Mindig val-
lottam és vallom: Egy embernek ismernie kell családja, lakóhe-
lye, településrésze történelmét, majd hazája történelmét, hogy
felnőttként el tudjon igazodni az egyre bonyolultabbá váló
világban.

Gál István

KÖZLEMÉNY

Vecsés Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket,
hogy városunkban az önkormányzati fenntartású óvodákba a
2014/2015. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

2014. május 12. és 13. (hétfő-kedd) napja.
(8.00-18.00 óráig)

Kérem a Szülőket, hogy beiratkozáskor a következő iratokat
vigyék magukkal:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szükséges,
csak a lakcímkártya)
a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3)
bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben
az ötödik életévét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési
év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét a
közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem írat-
ja be, szabálysértést követ el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb-
biakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az
óvoda vezetője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésé-
nek b) pontja). 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átven-
ni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülő dolgozik.
Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást,
továbbá megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda az ala-
pító okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat. (Fontos
információ a 28. oldalon! – szerk.)

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott dönté-
séről legkésőbb 2014. június 13-áig értesíti a szülőt. A szülő a
közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés
ellen. A fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú dön-
tést az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekin-
tetében.

Az önkormányzati fenntartású óvodák elérhetőségei:

Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
(2220 Vecsés, Fő út 83., tel.: 06-29/350-310 
http://www.falusiovi.hu)
Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten 
(2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 06-29/350-554
http://www.mosolyorszagovi.hu)
Bálint Ágnes Óvoda
(2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. tel.: 06-29/350-147
http://www.balintagnesovoda.hu)
Tündérkert Óvoda
(2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-29/350-514
http://www.tunderkertovoda.hu)

Vecsés Város Önkormányzata
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Békamentésen az Andrássysok!

Március 20-án izgalmas napra ébredt az Andrássy Iskola 1.a és
5.a osztálya. Testvérosztályos programot szervezve Farmosra
indultunk, ahol egy meglehetősen különleges élményben volt
részünk. Békát mentettünk! A 311. sz. autóút mentén évek óta
lelkes környezetvédők dolgoznak azon, hogy a több tízezer
béka átjuthasson életben a telelőhelyet a nádassal és tóval
összekötő útszakaszon. Március elején egy kerítést húznak fel
az út mentén, és vödröket helyeznek ki. A békák a kerítésen
nem tudnak átjutni, így nem üti el őket az autó. A keresés köz-
ben a vödrökbe ássák be magukat, a környezetvédők pedig
kiveszik és élőhelyükre viszik őket. Az izgalmas az, hogy vala-
melyik évben mintegy 65 ezer béka kimentésére került sor.

Nagy várakozással érkeztünk meg mi is, bár a szárazság miatt
tudtuk, hogy nem számíthatunk nagy „fogásra”. A gyerekekkel
három csapatra osztva jártuk végig a mintegy 3,5 km-es útsza-
kaszt, valamint lázasan keresgéltünk az elhelyezett 73-74
vödörben. Nem maradtunk üres kézzel! 16 ásóbékát és 2 leveli-
békát találtunk, majd vittünk át a közeli tóhoz és engedtük őket
szabadon. A békamentésen túl gyíkokat, siklókat, tücsköket vet-
tünk közvetlen közelről szemügyre, és jó nagyot sétáltunk a tó
melletti tanösvényen is. A rendhagyó természetismeretért
köszönettel tartozunk a farmosi békamentőknek kivételes mun-
kájukért,  igazgató úrnak, hogy segítette a szervezést és lebo-
nyolítást, Szilágyi Juci néninek, aki nyugdíjasként eljött velünk
és nagyon sokat tanultunk tőle ismét. Felejthetetlen élmény volt
ez a nap mindannyiunk számára.

Horváthné Gyurcsán Erika és Fábiánné Balajti Anikó
osztályfőnökök

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Farsang a Halmi suliban

Kezdetét vette a tél végét jelentő farsangi időszak, amely vízke-
reszttől egészen hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart.
Amit azonban mindnyájan farsangnak nevezünk, az maga a kar-
nevál, a jelmezes felvonulás, mulatozás, és a tél elkergetése. 
Iskolánkban a farsang legünnepélyesebb része a búcsúzó nyol-
cadikosok keringője, ami nyitótánca is egyben a jelmezbemuta-
tónak. A jelmezes felvonulást pedig a Gyertyafény keringő
zárja, amit a délutáni szürkületben gyertyákkal a kézben adott
elő a végzős osztály, majd táncra kérték a meghatódott szülőket,
nagyszülőket. 
Mindkét tánc koreográfiáját és betanításukat Szlahóné Szilágyi
Margitnak köszönhetjük. 
A néptáncosok idén sem hagyományos magyar népi táncot tán-
coltak, hanem nyári, Balaton-parti hangulatot varázsoltak a far-
sangi forgatagba. Az osztályonként előadott produkciók idén is
nagyon jól sikerültek, az 1. a osztályosok kiskutyák voltak a
101 kiskutyából Szörnyella de Frásszal, az 1.b osztály pedig,
mint sok kis apró szilvásgombóc, táncolt a Szilvásgombóc-
dalra. Az alsósok nyertes csapata a 2.a osztály lett, előadásuk
címe: Madagaszkári makiesküvő volt, ami pálmafák alatt, dob-
pergés kíséretével meg is történt, a majom násznép nagy örömé-
re. Láttunk nagyon lendületes western táncot és medvecsapatot.
A negyedikesek Star wars felvonulása, és a film betétdala a film
közepébe varázsolt minden Star wars rajongót. A 4.b osztály idő-
utazása pedig tele volt jobbnál jobb ötletekkel és jelmezekkel. 
A felsősök közül az 5.a osztály lett a nyertes, a Hupikék birth-
day-partyval , aztán láttunk még az 5.b osztály előadásában
nagyon nagy 5.b-s lagzit is. A hetedikesek pedig zombitáncot
táncoltak, produkciójuk hibátlanul zombisra sikeredett.
A koreografált fellépések és az egyéni jelmezes felvonulás lát-
tán nehéz dolga volt a zsűrinek. 
A közönséget a New Dance World tánccsoport fellépése szóra-
koztatta, miközben a tanárok is jelmezbe bújtak, hogy előadhas-
sák tradicionális tanártáncukat, ezúttal a Hair című film zenéjé-
re. Sikerük természetesen most is osztatlan volt. 
A tornateremben az alsós gyerekek választhattak maguknak
játékok közül, legnagyobb sikere a fánkevő-versenynek volt, a
felsősök kiengedhették hangjukat a karaoke- színpadon, és a
nagysikerű tombolán szinte mindenki nyerhetett kisebb-
nagyobb ajándékokat. A sikeres produkciók és a legötletesebb
egyéni jelmezes gyerekek tortát kaptak jutalmul.
Ezúton mondunk köszönetet a szülőknek a sok segítségért!
A tél talán messze elfutott, és jöhet az igazi tavasz, tekingethe-
tünk bátran a húsvét felé.

Jarina Beáta                                                        Fotó: iskola

Csapágy-, és szimering szaküzlet
· Általános csapágyak és szimeringek
· Ékszíjak
· Olaj-, levegő- és üzemanyagszűrők
· Motorolajok, hidraulikaolajok és hajtóműolajok
· MTZ traktor alkatrészek

Üzleteink:
Üllő, Csillag u. 4. 
(a Közösségi Házzal szemben)
Tel.: 0629/321-025

Alsónémedi, Fő út 87.
Tel.: 0629/337-783

w w w. t e c h n o r i n a . h u

Fotó: iskola
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Az országgyűlési képviselői mandátumok száma 199. A válasz-
tás során ezek elosztására a többségi és az arányos választási
rendszerek kombinációjából kialakított un. vegyes választási
rendszer alkalmazásával került sor. A többségi elv alapján tör-
ténik 106 képviselői hely elosztása az egyéni választókerületek-
ben. A fennmaradó 93 mandátum elosztására az országos lis-
ták között kerül sor.

Pest Megye 7. számú választási körzete: 
A települések neve mellett a választásra jogosult állampolgárok
száma és a településen lévő szavazókörök száma látható.

Ecser 2 999 fő/3 szavazókörzet - Felsőpakony 2 653/3 
- Gyál 18 633/18 - Gyömrő 13 112/16 - Maglód 9 525/8
- Pécel 12 142/12 - Üllő 9 118/8 - Vecsés 16 408/24
Összesen: 84590 fő

A választókerület egyéni képviselőjelöltjei, akik indu-
lási jogot kaptak (15 fő):

Pintér Sándor – LMP, Gyuriczáné Koncz Mónika – MDU,
Mersei Eszter – ZÖLDEK, Kollár Krisztina – ÖP, Sas Zoltán –
JOBBIK, Dr. Szűcs Lajos - FIDESZ, KDNP, Szabó Rebeka
Katalin - MSZP, EGyÜTT, DK, PM, MLP, Gajdos Márk Csaba
– EP, Hanák Róbert – JESZ, Tóth László – SZOCIÁL-
DEMOKRATÁK, Bosánszki Péter - EGyÜTT 2014, Rab
Alexandra – ÚDP, Kovács Sándor Zoltán - A HAZA NEM
ELADÓ MOZGALOM PÁRT, Százi Nikolett – ÚMP, Dr. Nagy
Marianna - SZEM-NŐPÁRT

Vecsési összesített eredmény:
1. Dr. Szűcs Lajos - FIDESZ-KDNP – 4899 szavazat
2. Szabó Rebeka Katalin - MSZP-EGyÜTT-DK-PM-MLP –
3255 szavazat
3. Sas Zoltán – JOBBIK – 1839 szavazat
4. Pintér Sándor – LMP – 521 szavazat

Hivatalos összesítés nem történt, jegyzőkönyvek alapján készítettük.

Városunkban a legaktívabb szavazók –ahogyan korábban is – a
Felsőtelep-Lakótelep polgárai voltak. A 2. szavazókörben (szk.)
73,08%, a 4. szk-ben 68,21% volt a jelenlét. Kiemelkedett még
Andrássy-telepen a 15. szk., ahol 71,15% volt a részvételi
arány. Legkevésbé volt aktív Halmi-telep közössége, ahol
bőven 60% alatti volt a részvétel.
A 24 szk-ből egy kivétellel Szűcs Lajos győzött. A 2. szk-ben
Szabó Rebeka nyert 4 szavazattal. Az 1. szk.-ben az átjelentkezet-
tek és a külképviseleti szavazatok miatt a helyi eredményeket nem
tudjuk. Az azonban biztos, hogy a baloldal legerősebb vecsési kör-
zete a Lakótelep és a Felsőtelep főváros felőli területe – ez is a
korábbi tapasztalatoknak felel meg. A baloldal még jól szerepelt
az Andrássy-telep egyes körzeteiben, különösen a 15. szk-ben,
ami nagyjából a Kispatak Lakóparkot fedi le, de ez is várható volt. 

A kormánypárt legjobban a Faluban szerepelt, de minden város-
részben voltak kiugró, nagy különbségű sikerei.
A Jobbik a Falu egyik körzetében (9. szk.) 2. tudott lenni, és
meglepően sok szavazatot gyűjtött be Halmi-telepen. Az LMP
képviselője szerény számokkal dicsekedhet, a legtöbbet
Andrássy-telepen (15. szk.) kapott.
A többi 11 jelölt alig kapott szavazatot. Nagy volt az állami
támogatás csábítása… 
Érdekességként még egy adalék, ha összeadjuk a Fidesz-Kdnp és
a Jobbik szavazatait, akkor vaskos, néhol háromszoros többség
mutatkozik a jobboldal javára, az 1. szk. és a 2. szk. kivételével.

Egyéni választókerületi összesített eredmény:

Pest Megye 7. számú választási körzetében 84 555 fő volt a
választásra jogosultak száma. Ebből 673 fő az átjelentkezettek
száma és 307 fő a külképviseleti szavazó száma. A választáson
52 055 fő (61.56 %) jelent meg. 517 darab érvénytelen szavazat
mellett, az érvényes szavazatok száma 51 740 darab volt.
A hivatalos végeredmény:
1. Dr. Szűcs Lajos FIDESZ-KDNP – 22 109 – 42,96%
2. Szabó Rebeka Katalin - MSZP-EGyÜTT-DK-PM-MLP 
– 14 971 – 29,09%
3. Sas Zoltán – JOBBIK – 10 098 – 19,62%
4. Pintér Sándor – LMP – 2 296 – 4,46%
A Haza nem eladó párt (0,96%) és a Zöldek (0,95%) jelöltje alig
maradt el az 1 %-tól.

- szalontai -

Tisztelt Vecsési Polgárok!

Jól tudjuk, hogy elismerés nélkül kevesen képesek a sikerre.
Amikor azt mondják nekünk, hogy „igen”, és a nevünk mellé
teszik le a voksot, akkor ez a szó erőt ad mindenkinek a cselek-
véshez. 
Köszönöm az elismerést és a bizalmat! 2014. április 6. napján
az itt élő emberek megtiszteltek és felhatalmazást adtak az
elkövetkező négy évre, hogy a közösséget képviseljem azok-
ban az ügyekben, amelytől mindannyiunk sorsa függ. A vasút-
állomás, a hulladékkezelés, útépítés, sportcsarnok és a város-
központ építése, a gazdaság fejlesztése, a vállalkozások erejé-
nek és a munkahelyek számának növelése Vecsésen és a
választókerület valamennyi településén. Csak néhány példa,
ami azt mutatja, hogy sok még a feladat, amit együtt meg kell
oldanunk.  A döntés megszületett, s most össze kell fognunk a
siker érdekében, hiszen a jövőt itt kell megnyernünk Vecsésen. 

Köszönöm mindenkinek, aki nyugodt és elhivatott bátorsággal
ünneppé formálta a választás napját, s lehetővé tette az össze-
fogást. Arról a bátorságról beszélek, amivel a jót keresték,
előre tekintettek, s nemet mondtak a félelemre, jól tudva, hogy
az arra épített várak mindenképpen összedőlnek. Mert egy
életrevaló fa égbe nyúló ágait csak olyan törzs képes megtarta-
ni, ami ezernyi szállal kapaszkodik a magyar anyaföldbe, és
mert ez a fa ezekből a gyökerekből meríti erejét, nagyságát és
identitását. Másképpen: Magyarország mi vagyunk – és csak
együtt lehetünk sikeresek. 

Köszönöm!
dr. Szűcs Lajos
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Választás 2014 - Országos lista

A szavazólapon 31 jelölőszervezet nevét találhattuk, a pártokkal
és a nemzetiségekkel együtt. Aki nemzetiségként regisztrálta
magát az csak nemzetiségre szavazhatott. A négy párton kívül
senki sem érte el az 1%-ot, az 5. helyet a Munkáspárt érte el
0,57%-kal.

Vecsési összesített eredmény:
1. FIDESZ-KDNP – 4619 fő
2. MSZP-EGyÜTT-DK-PM-MLP – 3107 fő
3. JOBBIK – 1920 fő
4. LMP – 628 fő

Hivatalos összesítés nem történt, jegyzőkönyvek alapján készítettük.

A részvételi arány számai értelemszerűen ugyanazok, mint az
egyéni szavazásnál. A kormánypárt itt minden szavazókört
megnyert. A baloldal itt is elveszítette a Falusi 9. szk-t és majd-
nem még egyet (22. szk.) a Halmi-telepen a JOBBIK ellenében.
Érdekesség, hogy a FIDESZ-KDNP a pártlistán 280, a balolda-
li tömörülés 148 szavazattal kapott kevesebbet, mint az egyéni
jelöltjük. Ugyanakkor a JOBBIK 81, az LMP 107 szavazattal
kapott többet, mint az egyéni jelöltjük. Valószínűleg szavazat
megosztás történt ennél a két párt szimpatizánsoknál. Úgy gon-
dolhatták, hogy egyéniben a két nagy párt jelöltjére szavaznak,
de pártlistán hűségesek maradnak.

Pest megye 7. választási körzet 

A szavazatokat csak a szavazókörökben számolták meg,
ezért választókerületi összesített eredmény nincs. A szavazó-
körök listás eredményeit országosan adták össze, amiből a
mandátumokat kiszámolták.

Pártlista összesített eredmény:

1. FIDESZ-KDNP – 2 264 730  – 44,87%
2. MSZP-EGyÜTT-DK-PM-MLP – 1 290 804 – 25,57%
3. JOBBIK – 1 020 476 – 20,22%
4. LMP – 269 413 – 5,34%
A számok tartalmazzák az átjelentkezettek és a külképviseleten
voksolók szavazatait is.

Bebizonyosodott, hogy túlzottan liberális ez a választási rend-
szer, és nagy az állami támogatás összegének csábítása. Ezen a
választás komolysága miatt is szigorítani kellene. Még egy ok
miatt: kérem, figyeljenek: micsoda perpatvarok lesznek abból,
hogy vissza kell fizetni mindenkinek a választáshoz felvett álla-
mi támogatást. Perek és jajveszékelések sokasága várható.

A 16. és a 17. oldalon lévő grafikont Frühwirth Mihály készítette.

Országos végeredmény a mandátumok megoszlása terén

1. FIDESZ-KDNP -  96 egyéni, 37 listás 
= 133 képviselő (66,83%)

2. MSZP-EGyÜTT-DK-PM-MLP – 10 egyéni + 28 listás 
= 38 képviselő (19,10%)

3. JOBBIK 23 listás képviselő (11,56%)
4. LMP – 5 listás képviselő (2,51%)

- szalontai -

Nemzetiségi választás
Azok a nemzetiségiek, akik regisztrálták magukat saját nemzeti-
ségük listáján, pártlistára nem szavazhattak, csak a nemzetiségi
listára. Az országos részvétel arányában lehetőség nyílott volna
arra, hogy a nemzetiségek elegendő szavazat esetén, kedvezmé-
nyes mandátumhoz jussanak. Ehhez egyetlen nemzetiség sem
jutott, még a legtöbb támogatással bíró német nemzetiség sem.
A törvény lehetővé teszi, hogy valamennyi nemzetiség, amelyik
országos listát tudott állítani, az nemzetiségi szószólót juttasson
az országgyűlésbe. A szószólónak nincs szavazati joga, de véle-
ményezhet minden nemzetiséghez kapcsolódó előterjesztést.

(VT-info)

Kedves Vecsésiek!
Köszönjük a részvételt és a német listára leadott szavazatokat az
április 6-ai választáson!
Vecsésen több mint 80%-os volt részvétel a regisztráltak között,
ez még az országos eredményt is felülmúlta, ahogyan a regiszt-
rációk száma is helyi szinten az átlag felett volt (302 fő regiszt-
rált a parlamenti választásokra is kiterjedően a nemzetiségi név-
jegyzékbe március 21-éig Vecsésen).
Teljes jogú parlamenti képviselőnk ugyan nem lesz, de ekkora
támogatással bejuttatott szószólónk igazán legitim képviselőnk
lehet majd a parlamentben. A Magyarországon élő nemzetisé-
gek közül a legmagasabb szavazatszámot a német nemzetiségi
lista kapta. További információk a választással kapcsolatban a
www.valasztas.hu oldalon érhetők el.

Tófalvi Mónika

Üzenetek a határon túlról

A legfontosabb az lenne, ha tudatosulni tudna a világ összes
magyarjában, hogy tud dönteni a saját sorsáról, ne mások dönt-
senek rólunk, helyettünk. Voltunk, Vagyunk és Maradunk - ez a
mi üzenetünk. Adja Isten, hogy így legyen! 
(Gál Zsombor – Gelence, Háromszék)

Igyekeztünk besegíteni maximálisan a kampányban, és teljes
szívünkből örvendünk a győzelemnek. Szárhegyen fogadóna-
pokat tartottunk, kimentünk házhoz, ha kellett, így közel 500-an
regisztráltak. A szavazási arány 98 százalékos volt! Persze, az
egész medencében ugyanezt tettük. Isten áldjon! 

(Danguly Ervin – Gyergyószárhegy, Hargita)

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetá-
lást vállal általános és középiskolai tanulóknak.

0630-6002139, 0629-737644
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Cégek, vállalkozók figyelem!

Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 
tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.

- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét.

Hív jon! Vál la lom! Mennyi ért? 
A bír ság sokszo ro san töb be kerül!

Fodor Biztonságtechnika Kft. 
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

NUVER & BERGER KFT.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

Tel./Fax: 06-29-352-217

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABéLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍz-, Gáz-, FŰtéSSzeReLVény SzAKüzLet
CSŐSzeR áRUHáz
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GázteRVezéS, átAdáS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
napkollektor értékesítés, szerelés
teRVezéS –KIVIteLezéS
Vecsés, Magyar u. 31. – t./F.: 0629-350 870

nyitva tartás: 07-17

dUGULáS eLHáRÍtáS: 06-30-7013-569

e-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával, 

és fogékszer felrakása. 

Foggal-Örömmel DI. Bt.
Dr. Mérth Gizella fogszakorvos

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937

Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30, 
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00

E m a i l :  d r m e r t h @ f r e e m a i l . h u     
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

Harcsa Géza 
karosszéria lakatos mester
Vállalom: minden típusú karambo-
los személygépkocsi teljeskörű biz-
tosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre, 
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)

3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
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TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

GÁZ KÉS ZÜ LÉK JAVÍ TÁS
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók, 
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén 

a helyszínen elvégezzük.
Vár juk meg ren de lé sét hétfőtől pén te kig reg gel 8 és este 

20 óra között, fűté si idény ben szom baton és 
vasár nap is 8-16 óra között. 

Vass Ist ván gáz készü lék-sze relő mes ter
Vecsés, Kell ner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306  

Mobil: 06-20-9252-635

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü angol és német nyelvtanfolyamok
ü nyelvvizsga felkészítés vizsgalehetőséggel

Angol nyelvi 
MAGÁNÓVODA

ü beiratkozás a következő tanévre!
w w w. s t u d i u m - o k t at a s. c o m

Ve c s é s,  F ő  ú t  2 2 6 .
ü g y fé l s zo l g á l at :  H - P: 1 0 - 1 8  ó r á i g

t:  2 9  3 5 2  9 6 7 ,  0 6  2 0  5  8 5 2  8 5 2
ov i :  0 6  2 0  9  1 5 7  1 5 8

Rendelési idő: 
Hétköznap: 1630-1830,

H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

Rendelő:
2220 Vecsés, 
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129

06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633

Fk.ny.sz.13-0484-05



Gondolatok... a NAGYHÉT-rôl (2014.)
VIRÁGVASÁRNAP - Domonica Palmorum azaz
Pálmavasárnap nevét az e napon szokásos pálma és barkaszen-
telésről kapta. Jézus Jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Az
ünnep története Jeruzsálemben kezdődik a IV. szd. elején.
Először az Olajfák-hegyén jöttek össze a Jeruzsálemben élő
keresztények, imádkoztak, a Szentírás megfelelő részét olvas-
ták, majd pálmaágakat vágva bevonultak a püspök és papság
vezetésével, énekelve a városba. Ha két szóval jellemeznénk az
ünnepet, a dicsőség és a szenvedés napjának mondhatnánk.
Jézus tudja, hogy „elérkezett az Ő ideje”, most kell majd végre-
hajtania azt, amiért a földre jött, vagyis szenvedésével, kereszt-
halálával kiengesztelnie az Atyát, megszereznie az emberiség
számára a MEGVÁLTÁST.
Ezért tanítványait elküldi egy szamárért, hogy azon vonulhas-
son be Jeruzsálembe. Nem lovat, vagy harci szekeret választ,
mert nem hadvezérként akar bevonulni, jelezve azt, hogy ural-
ma, országa nem evilági. A nép örömmel fogadja jótevőjét, gyó-
gyító orvosát. Felsőruháikat, pálmaágakat terítenek eléje az
útra, hozsannát kiáltanak: „Hozsanna! Dicsőség Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön.” (Mt. 21,9.)
Ma a szertartás a templom előtt kezdődik. A pap megszenteli,
megtömjénezi az oda készített barkaágakat és a megszentelt
barkaágakkal, énekelve vonulunk be a templomba és kezdődik
a szentmise. Ez a dicsőség motívum a mai ünnepben. A mise
elején az evangélium már Jézus szenvedéstörténetét mondja el
Szt. Máté szerint - ez már a szenvedés motívuma.
NAGYHÉTFŐ. Tegnap volt a diadalmas bevonulás. Az utcá-
kon még ott hevernek a meghervadt tavaszi ágak, az ünnepre
készülő Jeruzsálem levegőjében még ott zsong a tegnapi lelke-
sedés, hozsannázás izgalma, az Úr, a Mester arcát azonban az
elkövetkező napok sötétje árnyékolja amint kis csapatával
Betánia felé tart. Nem a szenvedéstől való felelem árnyéka ez,
hanem az Isten szomorúsága és szánalma azok miatt, akik teg-
nap még hozsannáztak, de holnapra már meginognak és sokan
közülük hozsanna helyett halált kiáltanak rá: „Keresztre vele!”
A kis csapatban ott megy vele Betánia felé az a tanítványa, aki
szívében már kész az árulásra. Iskarióti Judás nem marad egye-
dül ezzel a lelkülettel, lesznek követői, társai minden időben és
mindenhol. A város falai között a főpap udvarában a farizeusok
és írástudók azon tanácskoznak talán ezekben az órákban, hogy
„miként lehetne elveszíteni” Jézust, mert már nagyon is útjuk-
ban volt. Jézus azonban mindezekkel nem törődik most, a sze-
retet nagy -világot megváltó - művére készül...
NAGYHÉT KEDDJE. Van-e súlyosabb, lélekbe markolóbb
„élmény”, mint a szenvedésre várakozni? A kereszt akkor a
legfélelmetesebb, amikor távolról, majd egyre közelebbről tárja
ki felénk hívó karjait A szenvedés és a halál előtti aggodalom a
legkeserűbb pohár, amelyet Ádám óta ki kell inniuk az ember-
eknek, amíg a földön élnek. Az Isten Fiának is - miután értünk
emberré lett - része kellett legyen e gyötrelmekben. A Nagyhét
csendes napjain azt a Jézust ünnepeljük, aki lelkében a kereszt-
halálra készülődik. A mai napon Szent Márk szövegezésében
olvassuk Jézus szenvedéstörténetét - Péter tagadása a főpap
udvarában a szolgálók és poroszlók előtt, bennünket is megál-
líthat, rádöbbenthet tagadásainkra, bűneinkre. Vajon tudunk-e
Péterrel együtt félrevonulva sírni bűneink felett...?
NAGYHÉT SZERDÁJA. Ne gondoljuk, hogy ez a nap csak
egy egyszerű hétköznap. Nézzük úgy, mint a szent háromnap
vigiliája. Az Egyház, miután megcsodálja az isteni Bárány indu-
lását a szeretetből vállalt szenvedés oltára felé, szemeit azok
felé fordítja, akik miatt mindez megtörténik. A szentmise lecké-
jében Izaiás próféta szavait hallhatjuk: „a mi betegségeinket ő

viselte és fájdalmainkat ő hordozta, és mi őt, mintegy poklosnak
tartottuk és az Istentől megvertetek és megalázódnak. Ö pedig
megsebesíttetett gonoszságainkét, megroncsoltatott bűneinkért,
a mi békességünkért van rajta a fenyíték és az ő kékségével
gyógyultunk meg. ... az Úr őrá tette mindnyájunk gonoszságát.
Föláldoztatott, mert ő akarta és nem nyitotta meg száját.”
Nem csoda, ha az Egyház a délutáni zsolozsmában az 50. zsoltár sza-
vaival kiállt fel: „Miserere mei Domine ... Könyörülj rajtam Uram, a
te nagy irgalmad szerint”.... Különösen szép ez és szívbe markoló, ha
Allegri egyedülállóan csodálatos dallamaival hallhatjuk....
NAGYCSÜTÖRTÖK. Ezen a napon az utolsó vacsorára,
Jézus elárulására és elfogására emlékezik az Egyház, ugyanak-
kor az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítását is ünnepli. A
Mester tizenkét tanítványával kívánja eltölteni utolsó vacsorá-
ját. A legrészletesebben és legmeghatóbban a „szeretett tanít-
vány”, Szent János írja le evangéliumában az eseményt.
Jézus a vacsora alkalmával megalapítja az Oltáriszentséget a
következő szavakkal a kenyér felett: Ez az én testem..., majd a
borral telt kehely fölött: Ez az én vérem kelyhe, mely kiontatik
sokakért a bűnök bocsánatára. Aztán a tizenkettőnek - és utó-
daiknak - mondja: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, -
megalapítva az egyházi rendet. (Az Oltáriszentség fontosságára
tekintettel az Egyház külön ünnepet rendelt, az Úrnapját.) Aztán
vacsora közben levetette Jézus felsőruháját, vizet öntött a mos-
dótálba és megmosta tanítványai lábát a következő szavakkal:
„Értitek mit tettem veletek én az Úr és a Mester? Példát adtam
nektek: ti is így cselekedjetek.” (Jn. 13,12-19)
Aztán elmondta búcsúbeszédét; „Új parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn. 13,34.)
A vacsora után kiment az Olajfák-hegyére virrasztani és imád-
kozni. Tanítványai elaludtak, miközben Mesterük „vérrel köny-
nyezett” a rá váró szenvedések miatt. Az Egyház a kihelyezett
Oltáriszentség előtt szentségimádással virraszt az Úrral...
NAGYPÉNTEK. Jézus szenvedésének, halálának és temetésé-
nek napja. A megváltó szenvedés és kereszthalál ünnepe.
(Részletesebben volt már szó a Három szent napról, most nincs
hely a bővebb tárgyalásra.) A Keresztút-járás - nem csak
Nagyböjtben, hanem bármikor - segíthet azonosulni Jézus
Krisztus szenvedésével és sok kegyelemmel járhat... A mai
szertartás kiemelkedő része az ünnepélyes könyörgések mellett
a hódolat a szent kereszt előtt, így mutatja fel a pap a keresztet:
„íme, a kereszt fája, melyen a világ üdvössége függött! Jöjjetek,
imádjuk!”
HÚSVÉT VIGILIA (Nagyszombat). Vigilia Paschalis, a szent
három nap középpontja. A világosság győzelme a sötétség, az
élet győzelme a bűn és halál felett, amely a kereszten született.
A kereszthalál és a feltámadás egymásba fonódik az ünneplés-
ben. (Külön oldalakat igényel a tűz- és vízszentelés, a csodála-
tos Exultet, a húsvéti örömének, a keresztelési fogadalom meg-
újítása, Jézus feltámadását ünneplő Feltámadási körmenet...)
HÚSVÉTVASÁRNAP. Krisztus feltámadásának napja, az
Egyházi év legfontosabb ünnepe. Állelujás, kegyelmekben gaz-
dag Húsvéti ünnepekéi kívánok!
Írás és fotó: Nagy István Elek
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Virágvasárnapi barkaszentelés Felsőtelepen



Közösség- és emberbarát vállalkozói
kört remélünk
Az Erzsébet téri templom tetőcseréjének munkái nemsokára
elkezdődnek.  Adomány-kérésünkre nagyon sok jószívű magán-
ember segített már. A gyűjtésnél azonban rá kellett jönnünk,
hogy nem tudtuk megszólítani a közepes vagy nagyobb vállal-
kozásokat. Ezért most ebben az irányban is szeretnénk csele-
kedni, és egyúttal megvalósítani egy régi tervünket, amelynek a
célja: a Vecsésen működő vállalkozók is példát adhatnak egy
hosszabb távú összefogásra. 
Ha Amerikától Oroszországig természetes a közélet sok szereplő-
je és politikusa számára is a hitélet elismerése, ha az Európai
Unió alapítói nyíltan kifejezték elkötelezettségüket az egyházak
iránt, akkor miért hallgatunk akkor, amikor egy kisebbség támad-
ja az emberek többsége által helyesnek ítélt emberi értékeket és
közösségeket? A magyar politikai életben is végre egyre többször
ki merik már mondani azt, hogy elévülhetetlen és pótolhatatlan
segítséget nyújtottak és nyújtanak az egyházi közösségek az
emberek életéhez. Vecsés önkormányzata is támogatásával érez-
tette most ügyünk kapcsán, hogy ezt igaznak tartja. 
Remélem, hogy az itt élő emberek többsége is így gondolkodik,
és így Vecsés is felsorakozhatna azon települések mellé, ahol a
lakosság nem közömbös, hanem egyházbarát. Ha ez itt is
elmondható, akkor tisztelettel tud bárki azokra a vállalkozások-
ra tekinteni, amelyek támogatják a non-profit célokat, közössé-
geket, beleértve az egyházakat. 
Szeretnénk ezért a Önkormányzat ajánlásával a nagyobb vállal-
kozásokat megkeresni, hogy az itt működő történelmi egyháza-
kat (melynek képviselője a Vecsési Ökumenikus Lelkészi Kör)
akár minimálisan is tudnák-e támogatni (amelyről egyébként
adóigazolást is ki tudunk állítani). 
Miért lenne erre szükség hosszútávon? Mivel városunkban az
összes egyházi közösség alapvető szükségeket szenved, a helyi
közösségek önfenntartóak, nem kapnak állami segítséget, és ez
már nehezen megy.  A hívek (akiknek nagyobb része szintén
szerényen élő ember) már így is példaadó módon erejükön felül
tartják fenn a templomainkat és közösségeiket. Ha más lenne a
helyzet, akkor alkalmazottaink és tartalékaink is lennének. De
még a saját templomtetőnk felújításához sem volt tartalékunk.
Ha ezt az állandósult helyzetet egy egyházbarát vállalkozói kör
akár minimálisan is javítani tudja, akkor tiszteletet érdemelné-
nek. A nagyobb vállalkozók tudnának jobban segíteni, a kisebb
vállalkozók talán más jellegű segítségekkel bizonyíthatnának
lojalitásukat az egyszerűbb emberek és közösségek iránt.
Utólag pedig nyilvánosságra is tudjuk hozni, hogy Vecsésen
kiket illethetünk ún. „közösség- és emberbarát” jelzővel. Azon
vagyunk, hogy legyen egy közös alapítványunk is, amelyre
érkező támogatásokat minden évben szétoszthatnánk a feleke-
zetek között.
Szeretnénk tehát felvenni a kapcsolatot ezért a nagyobb vállal-
kozásokkal az itteni keresztény egyházak nevében, és ha bárki-
nek javaslata lenne ez ügyben, köszönettel fogadnánk.

a vecsési lelkészkör két katolikus, 
evangélikus és baptista lelkészei

Püspöki látogatás a Petőfiben

„Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, adjatok hálát neki és
áldjátok nevét, mert valóban jó az Úr!” Zsolt. 99(100)

Püspöki áldásban volt része 2014. március 21-én a Petőfi
Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnáziumnak. Beer Miklós váci püspök úr látogatta meg az
iskolát és áldotta meg a tanév elejére felújított műfüves sportpá-
lyát és játszóudvart. Az eseményre Petőfi nap keretén belül
szervezett mozaikvetélkedő kapcsán került sor. A vetélkedőn a
3. évfolyamtól a 10. évfolyamig minden osztályból 1-1-tanuló
vett részt, összesen hat csapatban oldottak meg egymást segítve
játékos, kreatív és tudásközpontú feladatokat.  A különböző
életkorú gyerekekből álló csoportokban mindenkinek lehetősé-
ge volt, hogy előnyére használja ki életkori sajátosságait és
képességeivel hasznos tagja legyen a csapatnak.  A többi tanuló
különböző filmvetítésen, majd kreatív, sportos, illetve játékos
programokon vehetett részt. A legkisebbek filmvetítésen voltak
a Bálint Ágnes Kulturális Központban, a legnagyobbak ugyan-
itt Varsa Mátyás művész úr irodalmi előadásán vettek részt.

Déli 12 órakor, az mozaikverseny eredményhirdetése előtt,
következett a szentelési ünnepség. Püspök atya kedves szavak-
kal köszöntötte Csík Józsefnét, az iskola igazgatónőjét, dr.
Huszka Mihály plébános urat, az iskola pedagógusait, dolgozó-
it és nem utolsó sorban diákságát, és Isten áldását kérte mind-
annyiunk munkájára. Rövid szertartás után, melyen tanulóink
olvasták fel Istenhez szóló könyörgéseinket, megszentelte az új
játszóudvart. Ezt követően iskolánk tanulói közösen énekelték
el a „Legyetek jók, ha tudtok” című dalt. Még a gyönyörű idő-
járás is az Úr irántunk való szeretetéről tanúskodott.
A délután folyamán tanár-diák meccseken mérkőztek meg gim-
nazistáink iskolánk fiatal és sportos pedagógusainak csapatával.
Reméljük, hogy mindenkinek felejthetetlen emlékekkel zárult
ez a nap, és a püspöki áldás kíséri mindannyiunk munkáját. 
„Az Úr Jézus, örömünk és erősségünk mindenkit magához hív,
hogy akik megfáradtak és az élet terheit hordozzák, a szereteté-
ben megmaradva kellemes enyhülést nyerjenek.”

Osikoviczné                                                         Fotó: iskola

Vecsési Tájékoztató 2014 április                                                                                                           Hitélet  21

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk barátaival, ismerőseivel, hogy 
ifj. Budácsik János életének 58. évében eltávozott közülünk.
Emléke szívünkben örökre megmarad. 

A gyászoló család
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.         
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.
Beje lent ke zés: 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

Vecsés egyik legnagyobb választékú angol használt 
gyermekruha üzlete szeretettel vár mindenkit! 
Ruháinkat vállfázva, méretre bontva kínáljuk.

Ajánlatunk még: Új gyermek fehérnemű, zokni, sapka stb.
Pelenka már 35Ft/db-tól

üzleteink: Vecsés telepi út 35. nyitva: H-P.: 9-17 Sz.:8-12
Bp. 1185 üllői út 628. nyitva: H-P.: 10-18

tel.: 06302002705

A gyermekek egészséges életmódra nevelését, a  mozgás fejlesztését 
a jól felszerelt csoportszobák, tornaterem és nagy udvar biztosítja.

Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, üllői út 667.   telefon: +36 1/290-3018 20/385-6664
www.rozsamaganovoda.hu

Szeretettel vár minden kisgyermeket a
RÓzSA magánóvoda

Magyar-Angol kéttannyelvű

A Polgármesteri Hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket 

óvodánkban a 2014/2015-ös évre!
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eGyénI éS táRSAS VáLLALKOzáSOK üGyVIteLéneK 
teLjeS KöRŰ BOnyOLÍtáSA, CéGGOndOzáS

KönyVeLéS
- Cégek könyvelése
- Export-import ügyletek 
- Egyéni vállalkozók könyvelése
- Mérleg és adóbevallás készítése

BéRSzáMFejtéS
- Bér, TB ügyintézés
- Háttéradminisztrációk elkészítése
- Adatszolgáltatások NAV,  TB felé
- Bérszámfejtés közvetlenül az Ön   

telephelyén

CéGGOndOzáS

MUnKA- és tŰzVédeLeM
- Munkavédelmi feladatok teljeskörű  

ellátása, szervezése és ellenőrzése
- Kockázatértékelés
- Tűzvédelmi szakvizsgák 

lebonyolítása

GAzdASáGI tAnáCSAdáS
- Adótanácsadás
- Számviteli tanácsadás
- Bajba jutott vállalkozások elemzése
- Hitelkérelmek, pénzügyi tervek

készítése

SzABáLyzAtOK KéSzÍtéSe

nyakunkon a tavaszi nagytakarítás! 
tipp 1! Lelkesítsd fel magad néhány új tisztítószerrel. 

Ez mindig beválik!

tartozz te is az  „Igazi-német-Mosópor”  használók közé!

Az ajánlat a készlet 
erejéig érvényes!

Lenor öblítő 1,2 l 
822 Ft 

Weißer Riese 
mosópor 9,6 kg 
(100+20 mosás)
6 885 Ft

Frosch Color 
folyékony öko 
mosószer 1,5 l 
2 230 Ft

Garantáltan 
tiszta lesz minden 

Húsvét után is!

Az igazi német mosóporok és tisztítószerek mindent elintéznek helyetted!

1895 Ft 6200 Ft
739 Ft

tipp 2! Soha ne ess pánikba, ha Húsvét után:
- borfolt éktelenkedik az abroszon
- ha tojásfestékes lett a gyerekek ruhája
- ha a gyümölcstorta a szőnyegen landolt.
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Helyszín: 2014. május 09-én este 19.00-kor 
az Airport Hotel Budapest **** superior-ban!
Az Almagyar-Érseki Szőlőbirtokot 2010-ben alapították
hárman:  dr. Csernus Imre, Csutorás Ferenc és Mészáros
Péter.  A birtokon jelenleg 3,5 hektáron gazdálkodnak
az Almagyar dűlő dél-keleti fekvésű lankáin, ahol 
másfél hektár régi telepítésű leányka mellett két hektár
saját telepítéssel dolgoznak. Új telepítéseik a 900 meg-

mentett érseki oltvány, kadarka, medoc noir, valamint az Egri Csillagnak és
Lelkifröccsnek való olaszrizling, ottonel muskotály, és visszahozták az elfeledett
mézesfehéret is. A Csutorás Pincészettel együtt 14 hektárról szüretelnek. 

„A borokat bemutatja a borász, a borászt bemutatja a lelkész, 
a pincér pedig néha közbeszól”

Házigazdáink: Csutorás Ferenc, Csernus Imre és Mészáros Péter
Lelkifröccs (2011)
Parajos fogas pástétom, laskagomba salátával és capri bogyó dresszinggel
Nagyanyag (2012)
Kakukkfüves kacsamell, balzsamos eper raguval és erdei gombás batyuval
Egri Csillag (2013)
Zöldspárga krémleves, libamáj bonbonnal
Bal 1. (2012)
Karamelizált szűzpecsenye, gratinírozott burgonyával és szarvasgombás zöldségraguval
Kései Leányka (2008)
Bazsalikomos házi krémes, mandulás roppanós tésztával és bodzavirágos
Leánykamártással 

A borest ára 6900 HUF / fő.
érdeklődéseiket várjuk a 06-1-688-2000 –es telefonszámon, 

vagy személyesen a Vecsés, Lőrinci u. 130/a címen 

Várjuk szeretettel egy élménydús „Lelkifröccsre”!
Bellis Szépségszalon
Vecsés, Főút 158. (1.emelet)

(a UNIX áruház felett)

Szalonunk teljes körű szolgáltatást nyújt a tavaszi
megszépüléshez, feltöltődéshez, szakképzett, profi mun-

katársakkal, igényes környezetben!

Kavitációs zsírbontás: Zsuzsanna 0630/961-60-78

Fodrász, hajgyógyászat: Rony 0670/635-36-38

Mesterfodrász: Hédi 0670/943-93-01

Kozmetika, sminktetoválás: Dia 0630/620-60-68

Masszázs: Andrea 0630/279-24-43

Kéz- és lábápolás: Rita 0620/973-12-03

Speed-fitness: Évi 0630/214-72-14

Aktuális akcióinkról érdeklődjön telefonon vagy 
keresse Facebook oldalunkat

www.facebook.com/BellisSzepsegszalon



26  Portré                                                                                                            Vecsési Tájékoztató 2014 április

A mindig derûs sekrestyés

Rottek József 46. éve már,
hogy életét, munkásságát
Isten szolgálatába állította.
A templomban sekrestyésként
szorgalmával, derűjével teszi
a dolgát…

1941. április 11-én született
Nógrádban, Édesapja a vas-
útnál volt kőműves. Édes-
anyja háztartásbeliként

kilenc gyermeket szült. Két gyermeke kiskorában sajnos meg-
halt, de heten felnevelkedtek, így Józsi bácsi is…
Az élet szétszórta őket az országban. Józsi bácsi a fővárosba
került dolgozni, ott ismerkedett meg a feleségével, majd 1967-
ben megesküdtek. A felesége vecsési volt, így kerültek a falunk-
ba. Házasságukból két gyermek született, egy lány és egy fiú,
sajnos, a fiú fogyatékkal, így állandó felügyeletre, ellátásra szo-
rult. Ma egy intézetben gondoskodnak róla. A lánya külföldön
él, unokák nem születtek…
Józsi bácsi mindig vallást gyakorló, tisztességes ember volt, ifjú
korától rendszeresen vett részt a miséken. Postásként, raktárosként
dolgozott, és a Petőfi téri templomba járt a szentmisékre, ahol segéd
kántorkodott. Egy „gyorstalpaló” képzésen is részt vett, orgonálni is
tanulgatott. Szép hangja van, mindig szeretett énekelni, ezért végte-
len alázattal vállalt mindenféle, számára megtiszteltetésnek számító
tisztséget az egyháznál, a vallása gyakorlása közben. 
1967-ben került a katolikus egyházhoz, idén lesz 46 éve, hogy
a sekrestyés elfoglaltságát hivatástudattal végzi el. Mihály atya
a kilencedik pap, aki mellett szolgál, de a legtöbbet, 18 évet
Szigetvári Imre atya mellett tevékenykedett, elkötelezetten.
A régi zárdában fellelt, katolikus ereklyének számító tárgyat
összeszedett és megjavított. így például egy 1923-ban készült
katolikus magyar zászlót, amit teljesen felújított, rendbetett. Több
mint 900 darab gyöngyöt varrt fel rá, a rúdját is újjávarázsolta.
Szívvel-lélekkel őrzi és menti a régi értékeket, ereklyéket a
Jézus szíve templomban. Mindent hasznosít, ami érték. Nagy a
szépérzéke, kreativitása, most egy oltárterítőt varr éppen. Imád
varrni, szépíteni, varrogatja a miseruhákat, gondoskodik a temp-
lom díszítéséről, a friss virágokról. Kertjében 48 tő rózsa áll szé-
pen megkapálva, megmetszve. Örömmel meséli, hogy milyen
szép szokott lenni, van miből Isten házába vinni díszítésül.
Mióta nyugdíjas, minden idejét a kertben és a templomban tölti.
Meséli, hogy három fényképalbumban őrzi az elmúlt évtizedek
szebbnél szebb eseményeit megörökítő fotókat. A fotók mind-
mind vallási ünnepségeken készültek.
2011 áprilisában volt 70 éves, amikor méltóképp megünnepel-
ték a születésnapját, ezt az eseményt egy akkori VT újságcikk
és egy szép album őrzi, melyet ajándékba kapott az elöljáróitól. 
Megbecsülik munkáját, hozzáállását, és Ő erre nagyon büszke,
azt mondja, hogy minden baja ellenére boldog ember. 
Csoda jó természete van, derűs, békés, pedig rengeteg baj, szo-
morúság érte az életben, az egészsége is megromlott. Egy vér-
nyomás probléma következtében hanyatt esett a betonon, több
hétig volt kórházban, azóta hajlott testtartásban, nehézkesen,
sokszor fájdalmak, fáradtság árán jár és dolgozik. A templomi
tevékenysége az élete.
Születésnapja alkalmából Istentől áldott, szép, hosszú életet kívá-
nunk neki. Lelje örömét Isten szolgálatában még nagyon sokáig.

Írás és fotó: Benke Mária

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13
(óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13 
(iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13 
- Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány: 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány 
- 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13 
- a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport -
18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13

+1 % a történelmi egyházaknak
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő tech-
nikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot, az
felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, a
1823-as kódszámon.

VT info

K Ö N Y V E L É S
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést, 

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.



ZÖLD SAROK
Nagytakarítás – mérgekkel?

Ha már eldöntöttük, hogy vigyázunk környezetünkre, és szelek-
tíven gyűjtjük a szemetet, környezetbarát módon mosunk, és
öblítünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy tehetünk-e még vala-
mit. Természetesen! Gondoljunk a húsvéti (vagy egyéb) nagy-
takarításra. Minden felülethez a lakásban vegyszerek széles
skáláját találjuk az üzletekben. Mind-mind tele van számunkra,
gyermekeinkre és környezetünkre veszélyes hatóanyagokkal.
Az erősebb vegyszerek bőrünkkel érintkezve, vagy belélegezve
allergiás reakciókat, asztmát, hosszabb távon szervi elváltozá-
sokat, rákot is okozhatnak. Az EU-ban jelenleg több mint 100
ezer különböző, mesterségesen előállított vegyi anyag van for-
galomban. 
A szupermarketek polcain található lefolyótisztítók többsége
valószínűleg tartalmaz valamilyen maró vegyszert, például
lúgot, sósavat vagy kénsavat, mely szó szerint átégeti a dugulást. 
Kitűnő fertőtlenítőszer a klór, csakhogy nemcsak a vírusokra és
bacikra, ránk is káros, elég elolvasni a címkét a hátoldalon.
Előszeretettel használják a fehérítők gyártásakor is. Csakhogy
utóbbiaknak is vannak hátrányai. Helytelen hígítás esetén
kimarják a textileket, ammóniatartalmú termékekkel keverve
pedig olyan gőzök keletkezhetnek, melyek akár halált is okoz-
hatnak. Egy sima klóros felmosás után a helyiségben tartózkod-
ni több mint egészségtelen, főleg kisgyerekeknek!
Az otthonok többségében sokféle tisztítószer akad a súrolóportól
és üvegtisztítótól a fertőtlenítőkig, illetve a gomba- és penészel-
távolító szerekig. Sok ilyen termék, a tisztítószerek mellett,
ammóniát is tartalmaz, mely ugyan kiválóan eltávolítja a kormot
és a zsírt, de nagyon veszélyes. Gőzei irritálhatják a szemet és a

tüdőt. A bőrre kerülve kiütést, bőrpírt vagy égési sérülést okozhat. 
A lúgok - a nátrium-hidroxid és a kálium-hidroxid - szintén
káros összetevők, melyek elsősorban a sütő- és WC-tisztítókban
fordulnak elő. Az erős lúgok égési sérüléseket okozhatnak a
bőrön, belégzéskor irritálhatják a tüdőt.
Más tisztítószerekben, kis mennyiségben formaldehid is van,
mely vélhetően rákkeltő, továbbá irritálja a szemet, a bőrt és a
légutakat.
A légfrissítők, amikkel telefújjuk a szobát, olyan összetevőket
hordoznak magukban, amelyek rákkeltőek, és allergiás reakció-
kat is kiválthatnak.
Ne hagyjuk hát, hogy a szintetikus anyagok tönkretegyék az
egészségünket és a környezetünket! Használjunk természetes,
organikus és környezetbarát tisztítószereket!
Szerencsére ma már nagyon sok cég jelent meg kifejezetten öko
tisztítószerekkel. Minden káros vegyi anyagokat tartalmazó
tisztítószernek van bio megfelelője, amivel kiválthatjuk, így
védve a saját és a környezetünk egészségét. Természetesen a
használati utasítást ezeknél a termékeknél is be kell tartani!
Teljesség igénye nélkül: Iecologic Mosómami (magyar cégek),
Ecover (a világ legnagyobb öko tisztító-, és mosószer gyártója),
Almawin, és Klar (ecogarantie), Frosch.
Ha viszont a legegyszerűbb megoldásokat keressük, megtalálhat-
juk a háztartásunkban is! Nagyanyáink még a mosószappant, ece-
tet, citromot, szódabikarbónát használták takarításhoz, fertőtlení-
téshez. Vegyük elő ezeket a szereket és a körömkefénket, máris
csillogni fog a lakásunk, és óvtuk környezetünket, egészségünket!

ZöldABC Bio Webáruház
…a környezetbarát háztartás forrása!
www.zoldabc.hu - 0670/9300108
www.facebook.com/zoldabc
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A közeledő anyák napjára gondolva készítjük el ezt a helyes
szakácskönyvecskét. A féltve őrzött, nagy gonddal összegyűjtö-
getett recepteket most egy helyre rendszerezhetjük. A munkafo-
lyamatok nagyon egyszerűek, a végeredmény mégis mutatós
lesz. így bátran ajánlom kezdőknek, és mindazoknak, akik kéz-
zel készült ajándékkal szeretnének kedveskedni édesanyjuknak
vagy mamájuknak. Kellemes időtöltést kívánok hozzá!

Szükséges alapanyagok: (megvásárolhatók a Hangulat Ajándék-
kuckó és Kreatív Hobby üzletében) natúr keményborításos
notesz, szalvéta, sütemény mintás scrapbook papír vagy mintás
karton, csipkeszalag, szaténszalag, fém sarokdísz, dekopázsra-
gasztó, barna tintapárna, gyöngyház kontúrozó 
Segédanyagok: ragasztó, ecset, olló
Munkamenet: Első lépésként lekenjük a dekopázsragasztóval
a könyv felületét, majd ráhelyezzük a szalvétát (előzőleg eltá-
volítottuk róla a két fehér réteget). A szalvéta tetejét is átkenjük
a ragasztóval és hagyjuk megszáradni.  Száradás után a scrap-
book papírt méretre vágjuk úgy, hogy csak a könyv alsó felét
takarja be. Ragasszuk fel kartonragasztóval. 
A könyv széle mentén a barna tintapárnával pamacsoljuk végig.
A scrapbookpapír szélére ragasszunk szegélynek szatén szala-
got, de hagyjuk meg hosszúra. Később ezzel lehet masnival
összekötni a könyvet. Én apró díszítésnek rákötöttem egy fabi-
létát „Anya” felirattal. A gerince mentén csipkeszalagot ragasz-
szunk.
Gyöngyház kontúrozóval emeljünk ki részleteket a scrapbook-
papíron, hogy izgalmasabb legyen a felület. Ezután a könyv két
felső sarkába ragasszuk fel a fém sarokdíszeket.

A barna tintapárna és szép nyomda segítségével nyomdázzunk
a szalvétával bevont felületre.
Ezután már csak rá kell írni vagy festeni „Az én szakácsköny-
vem” feliratot, és már el is készültünk. Már csak a receptek
bemásolása maradt hátra, ami lehet több idő és feladat lesz szá-
munkra.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00  Sz:9:00-13:00  V:ZÁRVA
Tel:06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

R e c e p t e s  f ü z e t  k o n y h a t ü n d é r e k n e k
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Tájékoztató a nemzetiségi nevelésrôl
a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló
17/2013. (III. 1.) 
EMMI rendelet alapján
A Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch és
a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten, német
nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű intézmények. Az Óvo-
dai nevelés országos alapprogramja, valamint a Nemzetiségi
óvodai nevelés alapelvei figyelembe vételével készítették és
fogadták el Pedagógiai Programjaikat. 
Az óvodák mindkét nyelv, a német nemzetiség nyelve és a
magyar nyelv fejlesztését szolgálják az óvodai élet teljes időke-
retét magába foglalva, játékos, változatos formákban. Az óvo-
dai élet tevékenységeiben a két nyelv használata érvényesül. A
két nyelv használatának arányát a pedagógiai programban hatá-
rozzák meg úgy, hogy azok az óvodai nevelési év első hónapjá-
ban az érintett gyermekek nyelvismerete vonatkozásában vég-
zett felmérés adataira épülnek.
Tevékenységformáikat az Óvodai nevelés országos alapprog-
ramja szerint alakítják ki, a tartalmakhoz felhasználják a nem-
zetiségi nyelvi, irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra érté-
keit. Az óvodai nevelés magába foglalja a nemzetiségi hagyo-
mányok, szokások továbbörökítését, valamint a nemzetiségi
identitás megalapozását és fejlesztését.
A 17/2013. (III.01.) EMMI rendelet 2. melléklete két nyilatko-
zatot tartalmaz.
Az I. Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvé-
telről szól, amelyben a szülő nyilatkozik arról, hogy kéri gyer-
meke számára a nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását.
A II. Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról adott önkéntes
nyilatkozat.
A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiá-
nyában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meg-
határozott előnyben részesítés. A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: „A nemzetiségi
nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tar-
tozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott
nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel
rendelkezik.”

Vecsés Város Önkormányzata és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Húszan neveztek a „60-as” Csoki Kupára
Ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken vehet részt, aki a Vecsés
SE Darts Szakosztályának versenyeit választja kikapcsolódás-
képpen, vagy akár komolyabban. 
A résztvevők között voltak Kecskemétről, Albertirsáról,
Pilisről, Maglódról, Ecserről is. Ezúton is köszönöm, hogy
megtiszteltek a jelenlétükkel. A jó hangulatról az ecseri diós
torta mellett a pukkanó pezsgős üvegek gondoskodtak.

Külön kihívás volt a 60-ról való kiszállás, előre meghatározott
módon. Már a verseny első felében, az Ecseri különítmény veze-
tője, Szatmári Zsuzsi egy tripla 6 sima 6 dupla 18-cal már is magá-
énak mondhatott két üveg pezsgőt. Nem telt el fél óra és ugyan ezt
a variációt megismételve újabb két üvegpezsgő tulajdonosa lett.
A Vecsésiek becsületének megmentése érdekében, Béla bácsi
egy „hagyományos” sima 5, sima 5, nagybull kiszállóval fejez-
te be az egyik leget, ezért egy üveg pezsgő lett a jutalma.
A döntőben egy tizenhét, és egy tizenkét nyilassal jött vissza a
vigaszágról. Mind ezek után azt hittük, hogy a győzelmet már
nem lehet elvenni tőle, de a „magasabbik” Juhász nem ijedt meg,
és aznap már másodszor kettő nullára legyőzte névrokonát.
A harmadik helyen végző Maglódi Kovács Csaba egyenletes jó
játékkal küzdötte dobogóra magát. Nagy dicséret illeti még a
január óta dartsozó Dávid Gyulát, aki Albertirsáról rendszere-
sen jár le hozzánk a Virág Zsuzsika által vezetett edzésekre.
Mint az eredmény is mutatja nem hiába. Gratulálunk nekik.

Írás és fotó: Vecsés SE Darts Szakosztály

O L C S Ó  G á z O L A j !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

AZ EMBERTELENSÉG TETEJE
címen, avagy, hogyan lehet kisemmizni egy csalá-
dot az „önzetlen segítség", a „barátság", a „kereszt-
lány vagyok" stb. hamis álcája mögött alcímen
készülő könyvemhez gyűjtök anyagot. 
Ha valakinek hasonló története van, amit megosz-
tana az Olvasóval, azt a bekkerzsi@gmail.com
címre küldheti el.

Köny ve lés-  bérszám fej  tés!
Tel  jes  körű ügy vi  te  l i  szol  gál  ta  tá  sok,  

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 9928 885

www.peszika.hu

VAS, SZÍNESFÉM
és PAPÍRHULLADÉK felvásárlása

a legmagasabb napi áron!
Budapest, XVIII. üllői út 807/A. 

(a volt orosz laktanya területén.)
Várjuk cégek és magánszemélyek jelentkezését!

Tiszteljen meg bizalmával és legyen az ügyfelünk!
nyitva tartás:

hétfő-péntek: 8-18 óra
szombat: 8-12 óra

telefon: 0670 391 4437
http://roland-fem-ker-kft.hupont.hu
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály 
Harcban a bronzéremért

Vecsési FC - Gödöllői SK 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Hungler (30’), Petruska (63’), Youssef (89’)

Urbán Flórián edző: Az átszervezett csapat végre csapatként
működött. Elégedett vagyok a hajtással, akarattal, bár ez nálam az
alap. Az első félidőben kicsit görcsös volt a játék, de szünet után
simább volt a teljesítmény és akár rúghattunk volna még több 

Üllő SE - Vecsési FC 0-0

Urbán Flórián edző: Az üllői csapat a télen megerősödött, ezzel
a gárdával biztosan nem lenne sereghajtó. A mieink rossz felfo-
gásban játszottak. A védekezés még megfelelt, de a támadójáték
nagyon gyatra volt. Számot tévő lehetőségünk csak a II. félidő-
ben volt, azok is pontrúgások után.

Vecsési FC - Halásztelek FC 1-0 (1-0)
Gólszerző: Király A. (17’)

Urbán Flórián edző: Nem tükrözi az eredmény a játékképét.
Sok helyzetünk volt, több góllal nyerhettünk volna a lelkes,
fegyelmezett ellenféllel szemben. Egy pillanatra sem volt kétsé-
ges a győzelmünk. Az volt a tervünk, hogy tavasszal minél több
fiatal, vecsési játékost beépítünk az együttesbe. Szabó Sándor
üde színfolt volt a mai napon, tehetséges fiú, de a keret tagja
még Bartha és Koppermann is. Számítunk a fiatalokra, de raj-
tuk is múlik, hogy mire jutnak.

Százhalombatta - Vecsési FC 1-2 (1-0)
Gólszerző: Zalaegerszegi Roland (51’ és 63’ )
Értékes három pontot szereztünk, a VFC a 4. helyen áll.

VT info (Forrás: VFC honlap)

BLSZ I. osztály - Öregfiúk
Bp. Erőmű - Vecsés FC 0:3 (0:0)
Gól: Herbály, Urbán, Csőke
Biztos győzelem.

Vecsés FC - Budakeszi SC 4:1 (3:0)
Gól: Urbán 3, Hamberger
Simán nyertünk a harmadik helyezett ellen.

Vecsés FC - Hungarien Talens 0-2 (0-1)
Végig támadtunk, de kikaptunk.

hamberger info

Megújult a Tűzharcosok központi bázisa!
2014. március 23-án átadásra került a PM Központi Régió
vecsési központja. A Pofon Partival egybekötött megnyitón Dr.
Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke adta
át az ifjú tűzharcosoknak a központot, akik 24 mérkőzéssel rög-
tön birtokba is vették azt. 

Az ünnepélyes megnyitón részt vett még Dr. Kovács László
szövetségi kapitány, Füzesy Zoltán ifjúsági válogatott vezetőed-
ző, Varga István, a Vecsés SE elnöke, Farkas Sándor, a szakosz-
tály alapítója, Kovács András szakosztály elnök, Vona József
mesteredző és sokan mások.
A Pest Megyei Régió 100 éves vecsési központja sokadik meg-
újulásán van túl. A MÖSZ támogatásával az ökölvívás igazi fel-
legvára nyílt meg a régió 16 egyesülete számára. A 200 m2-es
létesítményben a versenyméretű ring mellett 13 új bokszzsák, 2
fedeles labda, 3 ütőfal, valamint számos új edzőfelszerelés várja
sportágunk megszállottait.
A felújítás legfontosabb eleme a fűtés korszerűsítése volt. A régi
konvektoros készülékek helyét egy heti programozású konden-
zációs kazán, illetve minden helyiségben új radiátorok vették át.
A küzdőtér szellőzése is megoldódott 2 nagyteljesítményű vent-
illátor beépítésével, valamint a penészes fal is a múlté, köszön-
hetően a teljes körű tisztasági festésnek.
Az ökölvívás kiemelt sportággá nyilvánítása, illetve a régiók
felállítása már az eltelt pár hónapban is pozitív változásokat
indított el sportágunkban. A PM Régió területén 40 regisztrált
versenyzővel nőtt a létszám 2013 októbere óta.
A régiók közötti versenyeken a PM Központi Régió
„Tűzharcosok” néven fog részt venni. A tűzharcosok létező sze-
mélyek voltak, az első világháborúban a fronton az első sorban
harcoló katonákat hívták így. Tűzharcos csak a legbátrabb kato-
na lehetett! A névválasztás tisztelgés elődeink bátorsága előtt!
Az új régiós központ folyamatosan biztosítja a régió klubjainak
a közös edzési és versenylehetőséget, illetve szakmai és anyagi
segítséget biztosít a régió településein megrendezésre kerülő
Pofon Partiknak. A klubok munkáját Kertész Henrik régiós
koordinátor segíti.

(www.vecsesbox.hu)

d u g u l á s  e l h á r í t á s  f a l b o n t á s  n é l k ü l.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze r e l é s.

Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok 
cseréje megbízhatóan, garanciával.

tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Beérett a Vecsés SE?
Vecsés SE – Százhalombatta 28 - 21 (16 - 12)
Molnár József edző nyilvánvalóan készült valamire, amit a
Dabas elleni mérkőzés után meg is említett: „Egy picit el akar-
tam bújtatni azokat a dolgokat, hogy mit is akarunk játszani
majd a Százhalombatta ellen.”
Ez úgy tűnik, teljes mértékig bejött. A Vecsés SE olyan játékot
mutatott, melyet az NB1/B-s szereplésük óta még nem láthatott
tőlük senki. Egységes védekezés és eredményes támadás jelle-
mezte a csapatot, s a kapusok is hozzátették a magukét. Az első
játékrészben végig irányítottunk s megnyugtató, 16-12-es állás-
sal mehettünk az öltözőbe.
A második félidő elején a vendégek mindent elkövettek az
egyenlítésért. A vecsési játékosok, az edző és segítői azonban a
mérkőzés minden egyes pillanatában koncentrálni tudtak, és
azonnal lereagálták a battai változtatásokat. Mindamellett, hogy
a védekezés kiválóan működött a kapussal, nagyon fontos volt,
hogy végre a támadások nagy része is góllal zárult, s az ellenfél
nem tudta leindítani a VSE-t.
Még a mérkőzés 53. percében, 8 gólos vezetés mellett is az
egész csapat képes volt tovább hajtani, egy percig sem lazítani,
melyet Molnár József időkérésnél sulykolt is beléjük.
A mérkőzés utolsó percére, amikor már csak a gólkülönbség
volt kérdéses, az edző a padon ülő tartalékokat is pályára küld-
te, hogy kivehessék részüket a sikerből. A győzelem hatalmas
siker a VSE számára, hiszen a tavaly 2. helyen végzett csapatot
verték el, nagy különbséggel.

Junior: Vecsés SE - Százhalombattai KE-VUK SE 30 - 27
(17 - 17)
Az első félidő kritikán aluli hazai teljesítményt hozott, hiszen a
9. helyezett Százhalombatta könnyedén tudta tartani a lépést a
bajnokesélyes együttesünkkel szemben. A tavaszi szezon során
kiismerhetetlen a juniorok játéka, rapszodikus a teljesítménye.
A második játékrészben sem tudtunk előnyhöz jutni, a mérkő-
zés 40 perc elteltével döntetlen állást mutatott. Matuz István
edzőnek újfent – a felnőtt mérkőzésre készülő – Gálli
Krisztiánra kellett hagyatkoznia, aki góljaival, s jelenlétével
sokat formált a mérkőzés képén, így született meg a győzelem.

Újabb győzelem Győrött
SZESE Győr II – Vecsés SE 17-25 (6 - 12)
Egy mérkőzés, amit a VSE végig kézben tartott és magabiztos
győzelem született. Az első félidőben Molnár József együttese
már megnyugtató 6 gólos vezetésre tett szert.
Fordulás után az edző szeretett volna lehetőséget adni azoknak
is, akik mostanában a kisesés ellen vívott élethalál harcban, nem
kaptak túl nagy szerepet. Ezután Győr fel is zárkózott, de a ven-
dégtréner ahelyett, hogy visszacserélte volna kezdőcsapatát,
időt kért, s a pályán lévőknek próbálta elmagyarázni, mi is
volna a dolguk s mit is kellene tenniük. Ennek köszönhetően
nagymértékben javult a VSE játéka, visszavették a karmesteri
pálcát és növelték előnyüket. A mérkőzés végén nem indokolt
durvaságok történtek, s a lefújás utáni szóváltások sem tették
szebbé a végjátékot, de egy biztos: a VSE ismét győzött, és
javult bennmaradási esélye.

Junior: SZESE Győr II - Vecsés SE 21 - 24 (7 - 11)
Az utolsó előtti Győr meglepett minket, előnybe kerültek, csak
a félidő utolsó harmadában tudtuk átvenni az irányítást s a veze-
tést is. A második játékrész nem hozott fordulatot, a végére

ismét Gálli Krisztiánt kellett bevetni, akinek rövid idő alatt lőtt
4 góljával és gólpasszaival megszereztük a két pontot.

Fontos pontot tartott otthon a Vecsés!
Vecsés SE - Balatonfüredi KSE II 21 - 21 (9 - 9)
„A Balatonfüred nem a könnyű kiscsapatát hozta el, hanem
megtisztelt minket azzal, hogy kiállt – egy kivételtől eltekintve
– a lehető legerősebb csapatával.” – nyugtázta a helyzetet
Molnár József edző.
Ez meg is látszott a mérkőzés első perceiben, hiszen a vendégek
folyamatosan képesek voltak helyzeteket, ziccereket kialakíta-
ni, s az, hogy nem tudtak 3-4 góllal meglépni már az elején, az
Róth Ádámnak volt köszönhető, mert lehúzta a redőnyt a kapu-
ban, s nem kapott gólt mindaddig, míg csapattársai fel nem vet-
ték a mérkőzés ritmusát. Ezután egy nagyon küzdelmes félidő
következett, kemény védekezéssel, kevés góllal. A helyzet
kihasználás mind a két oldalon gyenge volt, inkább a védeke-
zésre fektettek nagyobb energiát a csapatok. Ennek eredménye-
képpen a kiesés ellen küzdő VSE és a 4. helyezett Balatonfüred
9-9-es állással mehetett pihenőre.
A második játékrész közepére Füred már fixen tartani tudta 3-4
gólos előnyét. Már veszni látszott a mérkőzés, de a reményt az
egész évben kifejezetten hullámzó teljesítményt nyújtó
Hegedűs Zoltán, és az egyre inkább javuló formát mutató
Kovacsevics Attila góljai éltették.
Az 56. percben Vecsés még 3 gólos hátrányban volt, amikor
Molnár József időt kért. A hátralévő idő hihetetlen izgalmakkal
telt el: voltunk emberhátrányban, kaptunk kapufát, de gólt nem!
Az utolsó percben egy gól hátrány mellett is a vendégek támad-
tak. A nyitott védekezésen áttörő vendégjátékos a kapufát talál-
ta el, de a kipattanó a füredieké lett. Egyre kijjebb jött a hazai
védelem, a Balaton-partiak is csak hátráltak és a passzív játék
küszöbén egy pontatlan labdát Kovacsevics szedett le, így alig
több mint fél perccel a mérkőzés vége előtt Vecsés vezethetett
támadást, ekkor Molnár József higgadtságra intette játékosait, s
azt kiabálta nekik: „Játszd ki, lesz, ami lesz!” Ekkor jött képbe
ismét, az egyébként betegsége miatt magához mérten gyengén
teljesítő, Gálli Krisztián, aki fiatal kora ellenére ismét a vállára
vette csapata terhét, s 10 másodperccel a meccs vége előtt egy
lövő, majd egy testcsel után két védőt becsapva szerezte meg a
Vecsés SE egyenlítő gólját. s így alakult ki a fontos egy pontot
jelentő végeredmény.
Az együttes sorsdöntő mérkőzések előtt áll, bravúrok kellenek
még ahhoz, hogy a jelenlegi – biztos bennmaradást jelentő - 11.
helyet megőrizhessük. Minden játékosnak maximális teljesít-
ményt kell nyújtania ehhez.

Junior: Vecsés SE - Balatonfüredi KSE II 23 - 29 (12 - 19)
A bajnoki címre törő négyes két csapatának találkozója rangadó
volt a javából. Balatonfüred korántsem ugyanazzal a csapatával
állt ki, amely ellen tavaly simán nyertünk. A vendégek már a
mérkőzés elején kezükbe vették az irányítást, és az első félidő-
ben már jelentős vezetéssel vonulhattak az öltözőbe.
A második játékrészben eleinte éledezett a VSE, de hamar ked-
vüket szegték a vendégek, s kezdte csúfos vereség képét felven-
ni a mérkőzés. Az utolsó 15 percben a becsületükért küzdő
hazaiak megpróbáltak feljebb zárkózni, de csak az eredmény-
kozmetikázásra maradt idő. 
A csapat a 2. helyen áll, és a nehéz sorsolás dacára minden esé-
lye megvan arra, hogy a dobogón végezzen. Reális cél a bajno-
ki ezüstérem, ami nagyon nagy siker az NB. I-es együttesek
utánpótlás csapatainak árnyékában.

Molnár Péter - www.vecseshandball.com
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Ébredezik a felnőtt együttes
ABONETT KC - Vecsés Kombi Express 29-24 (13-12)
A felnőttek az esélytelenek nyugalmával állhattak ki a pályára,
hiszen az Abonett KC - még Lukács Rékáékkal a csapatban is -
túl nehéz feladatnak bizonyult tavaly, s nem sikerült őket hazai
körülmények között legyőzni. A tavaszi szezont rémesen kezdő
Vecsés Kombi Express 2014-ben először volt több mint egy tel-
jes félidőn át méltó ellenfél. Annak ellenére, hogy a vendégek
bal oldala mind védekezésben, mind támadásban csődöt mon-
dott. Tulajdonképpen az irányító és a jobboldal tudott csak
működni, de ez is elég volt a szoros eredményhez.
A második játékrész is meglepetést hozott. Az Abonett nem
tudott felülkerekedni, és a 45. percig az eredmény is szoros
maradt, mindössze 1-2 gólos különbség volt a két együttes
között. Sajnos ekkor jött ki igazán a három átlövő rossz teljesít-
ménye, Győrffy Sándor edző a kispadon hiába próbálta a lehe-
tő legtöbbet kihozni a meccsből, ha a játékosai közül – úgy,
hogy egy posztra hárman is vannak – egyikük sem tudott hoz-
zátenni a mérkőzéshez. Ekkorra már a jobb oldal is felélte utol-
só energia tartalékait, a gólok is elmaradtak, mely az eredmény-
jelzőn is megmutatkozott. Egyre inkább ellépett az abonyi csa-
pat, s az utolsó 6-7 percre már teljesen elszálltak a győzelmi
reményeink. A végeredmény nem tükrözi a mérkőzés egészét,
hiszen majdnem 50 percen keresztül egymás mellett haladtak a
csapatok. A konklúziót le lehet vonni: Sokkal jobban teljesített
Abonyban a Vecsés Kombi Express felnőtt női csapata, mint a
tavaszi szezon elmúlt három mérkőzésén, annak ellenére, hogy
vereséget szenvedtek. Mindenesetre a kérdés feltevődik: mi lett
volna, ha a csapat minden tagja tudja nyújtani a 100%-ot? Erre
már nem kaphatunk választ, de jó előjel a javuló teljesítmény.

Junior: ABONETT KC - Vecsés Kombi Express 15-27 (8-14)
A juniorok a 3. helyezett gárda ellen léphettek pályára, s bebi-
zonyították, hogy miért ők a bajnokesélyesek. A mieink az egész
mérkőzés folyamán magabiztosan uralták a játékot. Az első fél-
időben már tetemes előnyre tettek szert az eredményes támadá-
soknak, s még inkább Tóth Enikőnek köszönhetően, aki lehúz-
ta a redőnyt a kapuban.
A második játékrész sem hozott változást, a vendégek nem
engedték ki kezeik közül az irányítást. A mieink az első félidő-
ben megszerzett előnyt úgy tudták megduplázni, hogy az egyik
leggólerősebb játékost, Kiss Zsanettet pihentették a felnőtt mér-
kőzésre.

A tavasz első felnőtt sikere
Vecsés Kombi Express - Dunavarsányi TE 26-17 (15-10)
Eljött ennek is az ideje! A tavaszi szezonban először sikerült
nyernie a Vecsés Kombi Express felnőtt együttesének a
Dunavarsányi TE ellenében. 
A felnőtt mérkőzés előtt a hazai szurkolók és a kézilabdát köve-
tők véleménye az volt, hogy „Ezt azért meg kell nyerni”. De
négy vereség után semmit sem lehetett biztosra venni.
Az első félidőt kiválóan kezdte Vecsés. Eredményesen támad-
tak, és a védekezés is nagyon jól működött. Ám a 7-1-es veze-
tés úgy tűnt, a hazaiak fejébe szállt, hiszen folyamatosan zárkó-
zott fel a vendég együttes. Teljesen eltűnt az első 10 percben
bemutatott játék, annak gyökeres ellentéte jellemezte az első
félidő második harmadát. Az utolsó 10 percben sikerült magá-
hoz térnie a vecsési együttesnek, s 5 gólos különbséget alakítot-
tak ki a félidő végére. 
A második játékrészben már egy percre sem volt kérdéses a

végkimenetel. Idén először sikerült úgy kijönnie az öltözőből a
Vecsés Kombi Express csapatának, hogy átvették az irányítást,
és azt huzamosabb ideig ki sem engedték kezeik közül. Ez már
Abonyban is kezdett megmutatkozni, de akkor még – nyilván
az erősebb ellenfélnek is köszönhetően – nem sikerült kitelje-
sednie a vecsési együttesnek, s a juniorok sem tudtak hozzáten-
ni a Vecsés játékához. A Dunavarsány ellen viszont egytől egyig
hasznos tagjai voltak a felnőtt csapatnak. Ronyecz Viktória tel-
jesítménye ismét megemlítendő, hiszen először volt kezdő a fel-
nőtt együttesben, s végig megbízható teljesítményt nyújtott. 

Junior: Vecsés Kombi Express - Dunavarsányi TE 44 - 21 (20 - 9)
A juniorok újfent „edzőmérkőzésen” szerezték meg két újabb 2
bajnoki pontjukat.
A papírforma akár egy szorosabb végkimenetelt is ígérhetett. A
vecsésiek viszont nem így gondolták, s tettek is azért, hogy egy
percig se kérdőjelezze meg senki a hazai sikert. Már az első fél-
időben jelentős különbséget alakítottak ki, így nyugodtan
mehettek pihenőre.
A második játékrészben sem alakult másként a forgatókönyv, a
vendégek 2 – 3 játékos kivételével hozzá sem tudtak szagolni a
mérkőzéshez. A Vecsés Kombi Express juniorjai már csak azért
küzdöttek, hogy minél nagyobb legyen a különbség a végére,
ami tetemes lett.

Egy hellyel hátrább…
Duna Pent NKE - Vecsés Kombi Express 32 - 24 (11 - 10)
A Vecsés Kombi Express ismét visszacsúszott egy helyet a hét-
végén, amikor egy szoros félidő után, majdnem 10 gólos
különbséggel kapott ki a mérkőzés kezdete előtt még 1 ponttal
mögöttük lévő Duna Pent NKE kézilabda csapatától. Rejtély,
hogy mi okozhatta a nagy visszaesést: rutintalanság, erőnléti
vagy mentális problémák? A vezetés feladata, hogy kielemezze
a helyzetet.
A csapat az 5. helyen áll, és remélhetően ezt sikerül is megtar-
tania.

Junior: Duna-Pent NKE - Vecsés Kombi Express 10 - 53 (3 - 27)
A juniorok ismét a földbe döngölték dunaújvárosi ellenfelüket,
s hatalmas fölénnyel 43 gólos különbséget kialakítva diadal-
maskodtak. 
A leányok a nagyhírű dunaújvárosi utánpótlás akadémiával
küzdenek a bajnoki címért! Az ezüst már megvan, és ez óriási
eredmény! A sorsolás nagyjából egyforma, így az utolsó pilla-
natig nyílt az aranyérem sorsa.

Molnár Péter
www.vecseshandball.com
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SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 

DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLY (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Fekete Gyopár – ápr. 28-ával, 
Szent Ferenc – máj. 5-ével, 
Halmy – máj. 12-ével, 
Hanga – máj. 19-ével, 
Borókás – máj. 26-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
H I R d e t M é n y

A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi Repülőtér 
zajgátló védőövezetének kijelölése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezetének
kijelölésével kapcsolatban az érintett önkormányzatok lakossága számára
KÖZMEGHALLGATÁS-t tart. 
A közmeghallgatás előtt a zajgátló védőövezet terveit, Vecsés lakossága számára
30 napra nyilvános megtekintés céljára a Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztálya közzé teszi. A terveket személyesen,
ügyfélfogadási időben, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály hivatali
helyiségében a közmeghallgatás időpontjáig lehet megtekinteni.
A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről a Nemzeti közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala később ad ki közleményt, melyről a lakosságot Vecsés Város Önkor-
mányzatának internetes honlapján és a Vecsési Tájékoztatón keresztül értesítjük.
Vecsési Polgármesteri Hivatal Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztálya

önKORMányzAtI zöLd SzáM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalíro-
zó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!

nézzük együtt!
A Vecsési Magazin a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.

3 szolgáltató (UPC, digi és t-Home) 35 településén látható adásunk
Plusz29 magazin: minden nap 11:00 és 19:00, vasárnap 15:00
Vecsési Magazin: péntek 18:00, vasárnap 17:00, szerda 20:30

Pódium: csütörtök 21:00, szombat 18:00
Nézőpont (ÉLŐ interaktív adás): hétfő 21:00

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elér-
hetőségeken:Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu
email címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.

DABASI JÁNOS (3. vk.)


