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Nemzeti Összetartozás Napján avattuk fel Attila király mellszobrát
Fotó: Nagy István Elek  (8. oldal)

Dobrovitz József győzött – itthon maradt a Vecsés Kupa!
Fotó: fogatsport  (29. oldal)

Vecsés újratelepítését ünnepeltük június 14-én
Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal)
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Testületi hírek
Vecsés Város Képviselő-testülete április 29-én tartotta rendes
ülését, ahol mind a tíz képviselő megjelent. 

Zárszámadás
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi költ-
ségvetés teljesítéséről szóló zárszámadási rendeletet. A rendeletet
6 mrd 639 m 946 ezer Ft bevétellel, melyből a finanszírozási
bevétel 2 mrd 104 m 716 ezer Ft és 5 mrd 847 m 538 ezer Ft kia-
dással, melyből a finanszírozási kiadás 2 mrd 127 m 566 ezer Ft
fogadták el a képviselők. A teljes rendelet valamennyi mellékle-
tével együtt elolvasható a vecsés.hu honlapon, az önkormány-
zat/hirdetmények menüpont alatt.

Rövid hírek
- A testület elfogadta a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért
Közalapítvány 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
- A képviselők több napirendi pontnál önkormányzati cégek
2013. évi gazdálkodásáról tárgyalt. Így megvitatták és elfogad-
ták a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft., a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt., a Vecsés Városközpont–fejlesztő
Projekt Nonprofit Kft. és a Vecsési Gastro Kft. 2013. évi mér-
legbeszámolóját.
- A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány május 10-én a „Kerek a káposzta, csipkés a leve-
le…” címmel népdalkörök találkozóját szervezett. A testület a
rendezvény költségeire 100 ezer forintot szavazott meg.

VT info

Épülünk-szépülünk

A közeli napokban már a tetőszerkezetet készítik az új ravatalozón.
Fotó: Katona Csaba

Újabb járdaszakaszok elkészültével bővült városunk gyalogos
úthálózata. A Lakótelep egyik belső, széles járdája újult meg,

majd a Fő utcai rész eddig hepehupás járdafelületét cserélték le
jól járható kőburkolattal, egyúttal a lakótömbökhöz vezető gya-
logutakat is kiépítettek.

Kép és szöveg: Fekete József

Európai Parlament választása
Az Európai Unió mind a 28 országában május 25-e környékén
választották meg a kontinens parlamentjének tagjait.
Magyarország 21 mandátumot birtokol, és ennek sorsáról dön-
töttünk május 25-én.

Vecsési eredmények
Összes választópolgár: 16453 fő
Megjelent választópolgár: 4609 fő – 28,01%

1. FIDESZ-KDNP: 2452 – 53.34%
2. JOBBIK: 604 – 13.14%
3. Demokratikus Koalíció: 488 – 10.62%
4. MSZP: 438 – 9.53%
5. EGYÜTT-PM: 365 – 7.94%
6. LMP: 197 – 4.29%
7. A haza nem eladó: 37 – 0.8%
8. SMS: 16 – 0.35%

A város 24 szavazóköréből a legtöbben a Felsőtelepen 
(5. - 40.75%), legkevesebben a Halmi-telepen (22. - 19.77%) 
voksoltak. Mind a 24 körben a FIDESZ-KDNP végzett az első
helyen. Legnagyobb különbséggel a Faluban (8. - 66.08%), a
legkisebb különbséggel az Andrássy-telepen (17. - 43.87%). 
Második helyre 12 alkalommal a JOBBIK futott be. Legtöbbet
a Faluban (9. - 27,27%), a legkevesebbet Kertekalján 
(12. - 5,73%) kapták. 
A Demokratikus Koalíció 6, az MSZP 4, az EGYÜTT-PM 
2 helyen lett második. A DK a Lakótelepen és az Andrássy-telep
Lakóparki területén tűnik támogatottnak, a Faluban gyengébb-
nek. Az MSZP a Lakótelep, az Andrássy-telepi Lakópark és
Halmi-telep vasút felőli részén tartja magát, de a Faluban szin-
te minimális a támogatottsága. A baloldal harmadik formációjá-
nak, az EGYÜTT-PM-nek szintén a Lakótelep, az Andrássy-
telep Kertekalja-Lakópark része a bázis, de a Faluban és Halmi-
telep vasút felőli részén alig van.
Érdemes olyan számvetést is készíteni, hogy mi lett volna, ha a
három baloldali párt együtt indult volna. Néhány körzetben
elérték volna a 33%-ot, ami még mindig jelentős különbség a
kormánypártokhoz képest. Több helyen alig haladták volna
meg a 20 %-ot, ami tetemes vereséget jelentett volna, miként az
az összesítésből is kiolvasható. Azonban az érdekes, hogy
együttesen biztosan megelőzték volna a Jobbikot.
Az LMP csak hat körzetben haladta meg az 5 %-ot. A Felsőtelep
egyes területén és az Andrássy-telep Lakóparki részén volt ez
így. Másutt nagyon mérsékelt volt a támogatás, kivált a Faluban. 

Ismeretes az országos eredmény is, amely 28,97%-os részvétel
mellett született meg:
1. FIDESZ-KDNP: 1 193 991 – 51,48% - 12 mandátum
2. JOBBIK: 340 287 – 14.67% - 3 mandátum
3. MSZP: 252 751 – 10.9% - 2 mandátum
4. Demokratikus Koalíció: 226 086 – 9.75% - 2 mandátum
5. EGYÜTT-PM: 168 076 – 7.25% - 1 mandátum
6. LMP: 116 904 – 5.04% - 1 mandátum
7. A haza nem eladó: 12 119 – 0.52%
8. SMS: 9279 – 0.4%

VT info



Vecsési Tájékoztató 2014 június                                                                                              Önkormányzat 3

Közvélemény kutatás

Vecsés Város Önkormányzata fel kívánta mérni a város lakói-
nak ismereteit és elégedettségét a helyi fejlesztéseket és beruhá-
zásokat illetően. A reprezentatív kutatás lebonyolításával a
BellResearch Kft-t bízta meg. Az Európai Uniós forrásból
készült „ÁROP-3.A.2-2013-2013-0031” azonosító számú,
„Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára”
című kutatás kiegészítéseképpen néhány közéleti témájú, illetve
médiafogyasztásra irányuló kérdés is lekérdezésre került a
város lakosságának körében.
Célcsoport: 18 éven felüli vecsési lakosok.
Adatfelvételi technika: számítógéppel támogatott telefonos
interjúkészítés (CATI), kiegészítve személyes kérdőíves lekér-
dezéssel. Az interjúk hossza: ~15 perc
Adatfelvétel időpontja: 2013. december 10 – 2014. január 31.

A válaszadók demográfiai összetétele
A válaszolók 53%-a nő, 47%-a férfi. Megközelítően hasonló
arányú a reprezentáltság életkor szerint. Középfokú végzettségű
42%, felsőfokú 28% általános iskolát végzett, érettségi nélküli
volt 29%. 
A válaszadók fele házas, további 7%-a élettársi közösségben él,
23% egyedülálló, 6% elvált, az özvegyek aránya pedig 13%. 
A megkérdezettek kétötöde él 1-2 fős, 57%-a 3-4 fős háztartás-
ban. 12% azoknak az aránya, akik 5 –en vagy többen élnek
együtt. A háztartások harmadában van kiskorú, tizedében óvo-
dás korú gyermek.
A válaszadók 96%-a legalább 5 éve Vecsésen él. 46% azoknak
az aránya, akik korábban huzamosabb ideig (legalább 7 évig)
éltek más településen. 22% a fővárosból költözött Vecsésre,
viszonylag magas arányban (5-8%) települtek be Pest megyé-
ből, valamint az ország keleti régióiból. A nyugati országrész-
ből Vecsésre költözők aránya csekély.
A „betelepülő” lakosság Budapest mellett jellemzően más váro-
sokból érkezett.

Közélet, politika iránti érdeklődés
A vecsési lakosság kb. kétharmada legalább közepes szinten
érdeklődik a helyi, illetve országos közügyek iránt. Nincsenek
lényeges eltérések a tekintetben, hogy helyi vagy országos poli-
tikáról van szó: akit érdekelnek a helyi közügyek, jellemzően az
országos politika iránt is érdeklődik.
Szignifikánsan magasabb arányban érdeklődnek a helyi szintű
politika iránt a 45 évnél idősebbek, a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők, illetve a legalább 10 éve Vecsésen élők. 
Az országos politika iránt a helyi közügyeknél megfigyelt
demográfiai csoportok mellett magas arányban érdeklődnek a
nyugdíjasok, illetve a vállalkozók.
A válaszadók többsége pozitívan áll a szavazáshoz, és állampol-
gári kötelességnek tartja, hogy részt vegyen a voksoláson. 
A 18-34 éves korosztály a leginkább szkeptikus a szavazással
kapcsolatban. A többség hiszi, hogy minden egyes szavazat szá-
mít! A vecsésiek közel háromnegyede szerint mindenkinek
állampolgári kötelessége leadni a szavazatát.
A válaszadók ötöde gondolja úgy, hogy nem érdemes a politiká-
val foglalkozni, mert úgysem hallgatják meg az embert, ugyan-
ennyien gondolják, hogy szavazatuk nem sokat ér. A válaszadók
kb. fele azonban ezeket egyáltalán nem így gondolja, vagyis fel-
adatuknak tekintik, hogy részt vegyenek a voksoláson, és
hiszik, hogy szavazatuknak jelentősége van.
A válaszadók 68%-a nem gondolja, hogy előre lehet tudni, ki
lesz a győztes, ezért nincs értelme a szavazásnak.

Politikai orientáció
Leginkább a környezettudatos gondolkodás jellemzi a megkér-
dezettek szemléletmódját; a válaszadók közel fele első helyen,
további negyede második helyen választotta ezt.
A vallásos gondolkodásmód áll legtávolabb a válaszadók
negyedétől (különösen a legfiatalabb korosztály esetében), 18%
azoknak az aránya, akiktől a konzervatív személet áll legtávo-
labb, kb. ugyanennyien vannak, akik a szabadelvű gondolko-
dástól állnak legmesszebb.

Elégedettségi mutatók
Míg az országos fejlődéssel csupán a vecsésiek egyharmada
elégedett, addig helyi szinten háromnegyedük jelölte meg a leg-
magasabb két értéket az ötfokú skálán, azaz kiemelten elégedet-
tek. Szinte alig akadt olyan válaszadó (4%), aki elégedetlen az
elmúlt évek fejlődésével Vecsésen. A nők összességében elége-
dettebbek, mint a férfiak, illetve a kor előrehaladtával nő az elé-
gedettek aránya.
A képviselő-testület munkájával is kiemelten elégedettek a
vecsésiek: 60%, 4-es vagy 5-ös osztályzatot adott, szinte alig
volt negatívan értékelő (2%). Alapvetően minden demográfiai
csoport elégedett a képviselő-testület munkájával.
A városi képviselőkkel való magas elégedettséghez képest az
országos munkával jóval kevésbé elégedettek a vecsésiek:
mindössze minden ötödik (18%) adott 4-est vagy 5-öst az
országgyűlés munkájára és minden negyedik (28%) a kormány-
zat válságkezelő munkájára. 
Az átlagnál elégedettebbek a 65 évesnél idősebbek, illetve a
kormányzat válságkezelő munkáját illetően a felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkező válaszadók.
A vecsésiek számára a legfontosabb elvárás a helyi képviselők-
kel szemben, hogy tisztességesek, becsületesek legyenek, a
helyi lakosság anyagi érdekeit tartsák szem előtt, valamint kor-
rupciómentesen tevékenykedjenek. (folytatjuk)

VT info

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI VÁLTOZÁSOK

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen a közterü-
let felügyelők munkabeosztása két műszakosra
változott 2014. június 1-jétől az alábbiak sze-
rint:
HÉTFŐ: 8:00-16:00, 14:00-22:00
KEDD: 8:00-16:00, 14:00-22:00
SZERDA: 8:00-16:00, 14:00-22:00
CSÜTÖRTÖK: 5:00-13:00, 14:00-22:00
PÉNTEK: 8:00-16:00, 14:00-22:00
Szükség esetén a közterület-felügyelők hívhatók az alábbi
ügyekben:
- nyugalmat zavaró tevékenység, hangoskodás bejelentése,
- tűzgyújtási tilalom megszegésének bejelentése,
- rongálás, randalírozás bejelentése,
- kutya sétáltatással kapcsolatos problémák bejelentése,
- allergén növényekkel, gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatos
bejelentések, stb.
Probléma esetén napközben a 06-29-555-225-ös telefonszámon,
valamint a Város honlapján (www.vecses.hu) a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztálynál megtalálható elérhetőségeinken,
valamint a városi zöldszámon (06-80-981-121) lehet kollégáin-
kat értesíteni.
Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
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Születésnap a tájházban

2014. május 25-én ünnepeltük a tájház 3. születésnapját, mely
alkalomból a Kulturverein, a Vecsési Tájházért Alapítvány és az
NNÖK közösen szervezett egy vidám hangulatú délutánt.
Ahogy illik, vendégeket is hívtunk a jeles alkalomra. 
A Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Mosolyország Óvoda tánccso-
portja is elkápráztatta tánctudásával a népes közönséget. A
kicsik bemutatója után a felnőttek is rophatták a szín alatt a tán-
cot, hiszen a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület jóvoltából
egészen estig hallgathattuk a nívós sváb fúvószenét. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a zenekar tagjainak és vezetőjé-
nek, Fazekas Józsefnek!
Aki megszomjazott a melegben, lemehetett az újonnan átadásra
került pincébe, ahol a Vecsési Borbarátok Egyesületének
köszönhetően ingyenesen kóstolhatott a vecsési gazdák arany-
érmes boraiból. Szeretném megköszönni Petz Mártonnak a bor-
kóstoló megszervezését és lebonyolítását! A tájház pincéjének
felújítása nemrég készült el, melyet anyagilag a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Vecsési Tájházért Alapítvány
támogatott.
A házat szakavatott vezetéssel is körbe lehetett járni, Frühwirth
Mihály úr kalauzolta a vendégeket. Misi bácsi egy kiállítással is
készült erre az alkalomra, a régi vecsési szőlőkről, a Mayerffy
családról tudhattunk meg érdekes dolgokat.
Természetesen a vendégek nem maradtak éhesek, szorgos csa-
pat keverte, nyújtotta, sütötte a lángostésztát. Szeretném meg-
köszönni azoknak az embereknek az önzetlen munkáját, akik
most is – mint oly sokszor - első szóra jöttek, segítettek, dolgoz-
tak reggeltől estig, hogy sikeres legyen a rendezvényünk, jól
érezzék magukat a jelenlévők!

A gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték a lovas hintót és
lovas kocsit, melyek a tájháztól indulva vitték egy kis sétakocsi-
kázásra a közönséget. Köszönet illeti Dornyák Józsefet és
Frühwirth Tamást, hogy biztosították számunkra a gyönyörű
fogatokat!
Aki esetleg idén lemaradt, jövőre szeretettel várjuk!

Frühwirthné Halász Melinda                                fotó: NNÖK
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Születésnap és pinceavató

Nagy volt a nyüzsgés a Tájház környékén 2014. május 25-én,
mert nemcsak a Tájház harmadik születésnapját, hanem a pince
avatását is ünnepeltük. A program szervezője és a vendéglátó a
Kulturverein volt. Frühwirth Mihály és Strohmayer László úr
megnyitó és köszöntő beszéde után a színpadot a gyermekek
vették át. 

A Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten tánccso-
portja és a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten
Wetschesch Kücken tánccsoportja színvonalas műsort adtak,
gyermek énekekkel, táncokkal igyekeztek megteremteni a jó
hangulatot. A szervezők meg is ajándékozták őket lángossal és
üdítővel, köszönetképpen a szereplésükért.

A délután hátralevő részében a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület játszotta a talp alá valót egészen estig. A tánco-
lásban megéhezők lángost fogyaszthattak, amit a Kulturverein
tagjai készítettek frissen helyben. A Borászok Egyesülete pedig
saját boraikkal kínálta a pincébe látogatókat. 
A Tájház egész idő alatt megtekinthető volt, valamint arra is
lehetőség nyílt, hogy lovas kocsin utazva megnézzék a város
egy részét az érdeklődők.
Élményekben gazdag, szép vasárnapi délutánt tölthettünk el a
Tájházban. Köszönet mindenkinek, aki valamivel segítette a
program létrejöttét, lebonyolítását.

Írás és fotók: Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten 
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch

R E D Ő N Y J A V Í T Á S
garanciával, gyorsan

TEL.: 06-20-327-25-29

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

Hívását előre is köszönöm. 
Tel: 06-20 3974 055
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Kitelepítés - Megemlékezés

Januárban hírt adtunk róla, hogy Budaörsön kormányszintű
megemlékezés volt a magyarországi németek elűzésének
emléknapján.
Mi, itt Vecsésen, a kialakult rendnek megfelelően májusban
emlékeztünk meg az eseményről. Szentmise a falusi templom-
ban, koszorúzás a templom falánál és a vasútállomáson. Az idén
a Petőfi Sándor Római Katolikus Iskola és Gimnázium tanulói-
nak énekei és szavalata gazdagította a megemlékezést.
Köszönjük a diákoknak és felkészítőjüknek, Osikoviczné
Csendesi Mária tanárnőnek.

Jó hír a vecsésieknek, hogy Marchut Réka, a MTA
Kisebbségkutató Intézet munkatársa a doktori dolgozatához a
magyarországi németek elűzését választotta témaként. Hat falu
történetét dolgozta fel, köztük Vecsését is. A dolgozat könyv
formájában is megjelent. A szakemberek elismerően szóltak a
munkáról. Kiemelték, hogy nagyszerűen mutatta be az országos
szinten, a regionális szinten és a települések szintjén zajló ese-

ményeket. Rámutatott a hason-
lóságokra és kiemelte a külön-
bözőségeket. Elmélyült levéltá-
ri kutatások alapján született a
munka. A „potsdami legenda”
új megvilágításba került.
Minden bizonnyal ő volt az
első, aki a potsdami határozat
német, francia, angol és magyar
szövegét összehasonlította.
Marchut Réka könyvének
vecsési bemutatóját őszre ter-
vezzük. Bízunk sokak érdeklő-
désében.

Írás és fotó: Frühwirth Mihály

Kirándult a Kulturverein

Egyesületünk évente szervez olyan kirándulásokat, ahol az
ország különböző részein fekvő egykori, vagy ma is élő sváb
falukat keresünk fel. Most a Duna-Tisza közének déli részére
vettük az utunkat. Átmentünk a szerb határon Szabadkáig. Itt
Weiss Rudolf történelem tanár vezetett bennünket, aki 1996-
ban megalakította a Vajdasági Németek Népi Szövetségét.
Megnéztük a gyönyörű, szecessziós városházát, tettünk egy
rövid sétát, majd elmentünk a szövetég székházába. Weiss úrtól
sok mindent megtudtunk. Számomra tanulságos volt a Szabadkán
kisebbségben élő sokféle nemzetiség összefogása. Németek az
ismert események után nagyon kevesen maradtak. Nagy részük
elmenekült, mások a kegyetlenségek áldozatává vált.
A beszélgetést követően elmentünk a város szélén található,
téglagyár melletti tömegsírhoz. Több mint 1000 lemészárolt
ember „nyughelyéhez”. Megdöbbentő látvány volt a megcson-
kított emlékmű. Itt tettük le a magunkkal vitt koszorút a sok
többi mellé. Elmondtunk egy miatyánkot, megköszöntük a
kalauzolást, és elindultunk a határon keresztül Kunbajára.
Kunbaja közigazgatási területe határos Szerbiával. Virágzó
sváb falu volt valamikor. Nyolcvanan a szabadkai tömegsírba
kerültek. Sokan elmenekültek a partizánok elől, másokat elűz-
tek Németországba. Az otthon maradottakat a megromlott
magyar-jugoszláv viszony idején deportáltak a Hortobágyra.
Tamás Jeromostól, a falu szülöttétől hallottunk a nehéz időkről.

Rácsodálkoztunk a széles utcákra, a régi házakra, megilletőd-
tünk a gyönyörű templomában. Itt is letettük a koszorúnkat a
templom keresztjéhez, amelynek a felirata a békét hirdette.
Kunbaja után Bácsalmás következett. Bergman János apát-plé-
bános fogadott bennünket. Bemutatta a templomot, ismerked-
tünk a település gazdag múltjával. Itt kevés maradt. A szerb
határon történő kétszeri átkelés több mint másfél órát rabolt el
tőlünk. Az eső is eleredt. Örültünk, amikor a Sárga Csikó ven-
déglőbe érkeztünk. A megrendelt vacsora ízletes volt, mindnyá-
junk megelégedésére szolgált. Beszélgettünk a látottakról, a
hallottakról. Volt miről!

Írás és fotó: Frühwirth Mihály

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.
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A Hungarikum fesztivál tanulságai

A 2013-as év novemberében ült össze első megbeszélésére a
szervező bizottság (Orbán Balázs Erdélyi Kör; Bálint Ágnes
Művelődési Központ; Williams Televízió és a Labdarózsa
Népdalkör) később kapcsolódott be a Róder Imre Könyvtár, ahol
elhatároztuk, hogy 2014-ben megrendezünk egy olyan fesztivált,
melynek fő célja a magyar élelmiszerek népszerűsítése.
Ezen a megbeszélésen egy vázlatos program született.
Még ebben a hónapban Kiss Tóth Jánossal felkerestük Szlahó
Csabát, Vecsés polgármesterét, ahol ismertettük elképzelésein-
ket, felkérve őt és dr. Szűcs Lajost, a Pest Megyei Közgyűlés
Elnökét, hogy vállalják a rendezvény fővédnökségét.
Mindehhez kb.1.500.000 Ft támogatást kértünk.
Elkezdődött a szervezés, levelezés és február végére kialakult a
végleges program, melynek egy része a Bálint Ágnes
Művelődési Központ színháztermében, míg a nagyobbik része a
Piactéren bonyolódott volna le. Március végén dőlt el, hogy
Bálint Ágnes Művelődési Központ május végén külön
Mesefesztivált akar rendezni. Ekkora már ki lettek küldve a
meghívók a rendezvényen résztvevő együttesek és vásározók
részére. A Vecsési Tájékoztatóban megjelent a részletes prog-
ram, és a Williams Televízióban több riport is adásba került.
A következő megbeszélésen a polgármester úr határozottan
kijelentette, hogy egy hónapban nem lehet kétszer a szombati
napon lezárni a vásárteret, és nincs arra pénz, hogy kétszer épít-
sünk színpadot, és a kb. 200.000 Ft-os hangosítást finanszíroz-
za az Önkormányzat.
A kényszer és a pénz hiánya a program teljes átrendeződését
eredményezte. A kinti programokat (hagyományőrző; lovas; íjá-
szat; hungarikum termékek bemutatója; gyerekszórakoztató
programok) le kellett mondanunk, és a fennmaradt rendezvé-
nyek lebonyolítását a Bálint Ágnes Művelődési Központ szín-
háztermébe kellett átcsoportosítsuk, de ez a hír már a honlapon
úgy jelent meg, hogy a kinti programok elmaradnak.
A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a végén csak
400.000 Ft önkormányzati támogatást kaptunk, azt is a fesztivál
kezdete előtt 4 nappal utalta át az Önkormányzat az Orbán
Balázs Erdélyi Kör számlájára. Pénz hiányában sem szórólapot,
sem plakátokat nem tudtunk készíteni.
A fesztivál előtti utolsó héten jelentette be a Zeneiskola igazga-
tója, hogy sajnos nem tudnak részt venni a fesztiválra beígért
programjukkal. Két nappal később a Vecsési Hagyományőrző
Egyesület vezetője is bejelentette, hogy ők sem tudnak részt
venni a Hungarikum fesztivál programjában, mert ebben az idő-
pontban Monorra van meghívásuk.
A Labdarózsa Népdalkör is önálló útra lépett, és a Népdalkörök
találkozóját a Hungarikum fesztiválon kívül 100.000 Ft-os
önkormányzati támogatással önállóan rendezte meg.
Ilyen előzmények után és akadályok legyőzése ellenére is az
alábbi sikeres programok valósultak meg:
- A Kiállító-teremben 2014. május 9-én Szarka Hajnalka festő-
művész tárlatát nyitottuk meg.
- 2014. május 12-én a Róder Imre Könyvtárban az Irodalmi Kör
nagy sikerű verses összeállítását hallgathattuk meg.
- 2014. május 13-án dr. Papp Lajos szívsebész előadását hallgat-
ta a nagyszámú közönség.
- 2014. május 14-én Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten c. szín-
házi előadás volt (rendezte: Veszprémi Klára), mely óriási sikert
aratott, teltházas színházteremmel.
- 2014. május 16-án a Club Caféban Balla József költői estjén
vehettünk részt, majd a három vecsési rock zenekar (SAC/KB;
Have-rock; Dinosaurus Band) nagysikerű koncertjének tapsolt a

lelkes közönség. Itt szeretnék köszönetet mondani a három
vecsési rock zenekarnak, hogy mindenféle juttatás nélkül, Vecsés
város iránti szeretettükből adták elő a népszerű zeneszámaikat.
- 2014. május 17-én, szombaton a Monori Strázsák
Néptáncegyüttes fergeteges egy órás táncműsorának tapsolt a
közönség.
- Az utána következő OPERAHÁZY BORLOVAGOK a világ több
pontján bemutatott műsorán csak nagyon kevesen vettek részt.
A Hungarikum Fesztivál megrendezésekor két célt tűztünk ki
magunk elé. Az egyik, hogy a magyar termelők által előállított,
jó minőségű termékeket ismerjék meg Vecsés város lakosai a
kormány céljainak megfelelően, míg a másik célunk az volt,
hogy a műsor nagy részét vecsési művészek, zenekarok és elő-
adók részvétele jellemezze. Az első célkitűzés sajnos nem való-
sult meg, ha még lesz a jövőben ilyen rendezvény, akkor azt nem
szombatra, hanem vasárnapra kell programozni. A második cél-
kitűzés csak részben valósult meg a fentebb közölt okok miatt.
Legfontosabb tanulság az, ha a jövőben Hungarikum Fesztivált
akarunk rendezni, hogy február végéig tudnunk kell, hogy
milyen anyagi lehetőség áll rendelkezésünkre.
Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a fenti progra-
mok megvalósításában közreműködtek.

v. Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke

Rumini a Színe-Javától 
a Bálint Ágnes Kulturális Központban

Büszke lehet az Andrássy Iskola a Színe-Java színjátszó körre.
Az idei gyermeknap keretében Veszprémi Klára tanárnő ren-
dezésében Berg Judit Rumini a Ferrit-szigeten című regényét
láthattuk május 14-én. Nagy fába vágta a fejszéjét a csapat.
Egyrészt idén először kellett a Bálint Ágnes Kulturális Központ
nagyszínpadára „tervezni” az előadást, másrészt egy sokak által
ismert műről van szó, amelyben rengeteg kiváló karakter kap
helyet, és megtalálni a megfelelő „színészpalántát” a megfelelő
szerepre, nagy kihívást jelentett. Két előadás után elmondhat-
juk, sikerült. Berg Judit méltán népszerű regénye szárnyakat
kapott ezen az estén.  Remekül eltalált szerepek, nagyon profi
játék, kiváló díszletek emelték a darab fényét. A humorral
fűszerezett jelenetek lendülettel vitték előre az előadást. A ren-
dezés olyan remekül sikerült, hogy a jelenetek közötti színpad-
váltás idejére sem lankadhatott a figyelmünk. A gyerekek élve-
zettel játszották a történetet, látszott, hogy közel áll hozzájuk ez
a darab. Nem is csoda, hogy híre ment; annyira, hogy egy hét-
tel később új előadásra került sor. Szívből gratulálunk
Veszprémi Klára tanárnőnek és csapatának, a gyerekeknek, a
díszlettervezőknek és kivitelezőknek, azoknak, akik a hang- és
fénytechnika megvalósításában közreműködtek.

Horváthné Gyurcsán Erika                       fotó: Katona Csaba
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Mosolyország ovi híreibôl
Az énekszó összehoz minket…

Május 6-án délelőtt a vecsési Gondozási Központban jártunk.
Kis műsor keretében énekszóval, verssel, s a gyermekek által
készített színes virágokkal köszöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat, dédnagymamákat, az otthon minden kedves lakóját.
Felemelő élmény volt a gyermekek lelkesedése, ahogy énekel-
tek, verseltek, és felemelő élmény volt idős embertársaink
őszinte, érdeklődő, szeretetteljes fogadása. Szeretetet vittünk,
szeretettel vártak. Végül együtt énekelt idős és fiatal, felnőtt és
gyermek, gondozó és gondozott. Megható kis ünnepség volt.
Örülünk, hogy újra ott lehettünk, mert fontosnak érezzük, hogy
óvodás gyermekeinket az idős, szépkorú emberek tiszteletére,
megbecsülésére, segítésére neveljük. És hogyan is történhetne
ez másként, mint személyesen?
Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk az otthon minden
Kedves Lakójának!

Lóti Futi 2014

Május 10-én ismét megrendezésre került városi futóverse-
nyünk, a Lóti Futi. Összemérhette gyorsaságát, kitartását, álló-
képességét minden versenyezni szerető, küzdést-kihívást ked-
velő óvodás, iskolás és felnőtt egyaránt. 2014-ben első ízben
szerveztük meg, hogy Óvodánk gyermekei közösen futnak, ver-
senyeznek. „Egy csapat vagyunk! Egy csapat leszünk!”– hirdet-
tük, és felhívásunkra közel 30 kisóvodás és szülei húztak piros
pólót és neveztek a nagy sporteseményre. A felkészülés folya-
matos volt, intenzíven a verseny előtt kb. 1 hónappal kezdtük
meg: délelőttönként az Óvoda udvarán róttuk a köröket.
Gratulálunk minden győztesnek! Többek között Nangeli
Adelenek, Rudas Lilinek és Sándor Csengének, akik a 2008-as
lányok korcsoportjában megnyerték az első, a második és a har-
madik helyezést. Ogrin Johanna 5., Járai Alexandra 6.,
Szilágyi Csanád 5. helyezést ért el. Gratulálunk továbbá minden
résztvevőnek is, akik teljesítették a kitűzött távot! 
Örülünk, hogy ezen a napos, nyárias délutánon együtt tevékeny-
kedhettünk azért, hogy gyermekeink közösen élhessék át a
mozgás, a sport, az aktív életmód örömét.

Írás és fotó: Mosolyország Óvoda

Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó

Április 27-én a Grassalkovich iskola aulájában vehettek részt az
érdeklődők a  Falusi Nemzetiségi Óvoda által megrendezett
nemzetiségi délutánon.
Ez egy rendkívül vonzó esemény, hiszen annyian jönnek ilyen-
kor hozzánk Vecsésre, hogy az „Epresben” végigparkolnak a
buszok, autók. Idén Budaörsről, Ikladról, Taksonyból látott ven-
dégül az óvoda német nemzetiségi csoportokat. Bemutatkozott
a másik vecsési nemzetiségi óvodánk, a Mosolyország Óvoda
tánccsoportja is. Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével többek
között Ritter Imre, a Pest Megyei Német Önkormányzat elnöke.
Egy ilyen méretű program szervezése, lebonyolítása rengeteg
feladatot ad, de ahogy én látom, az óvoda nevelőtestülete ezt
szívesen vállalja. Minden részletre kiterjed az óvó nénik figyel-
me. A színpad igényes kialakításán túl például arról is gondos-
kodnak, hogy az ovisok, akik külön termekben várják fellépés-
üket, ne szenvedjenek hiányt semmiben. Enni-innivalót, játéko-
kat kapnak. A kicsik számára egy-egy ilyen fellépés nagy pró-
batétel, izgulnak, hiszen sok ember előtt kell táncolniuk, éne-
kelniük, mondókázniuk. Az előadás végén aztán már mindenki
felszabadultan élvezi a sikert: a véget nem érő tapsot.

A rendezvény után egy kis állófogadáson lehetőség nyílt az egy-
mással való megismerkedésre, az izgalom levezetésére is.
Az itt megjelent óvodákkal partnerkapcsolata van a Falusi Óvo-
dának. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezek a kapcsolatok
létrejöttek és ápolják őket, hiszen így más települések német
nemzetiségi kultúráját is közelről megismerhetik az óvodások
és óvónők. Tanulhatnak, elleshetnek egymástól módszereket,
ötleteket. Jó volt látni, milyen sokféle népviseletben jelentek
meg a gyerekek. A kicsik is rácsodálkozhattak a talán még
sosem látott szép ruhákra. Fontos, hogy legalább ilyen alkal-
makkor felvegyék a „viseletet”. Változatos volt a műsor, láttunk
táncokat, énekes körjátékokat, mondókákat. Mindezt természe-
tesen németül.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében és szülőként is sze-
retném megköszönni az óvoda nevelőtestületének ezt a színvona-
las rendezvényt, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz!

Frühwirthné Halász Melinda                                 fotó: óvoda
Német Nemzetiségi Önkormányzat

O L C S Ó  G Á Z O L A J !

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

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

0630-6002139, 0629-737644
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Június 4 - Nemzeti Összetartozás Napja

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör hagyományosan június 4-én dél-
után 16 órai kezdettel tartotta megemlékező ünnepségét a
Megmaradás Emlékműnél. Váradiné Bartalis Magdolna
köszöntötte a megjelenteket, és közösen elénekelték a magyar
és a székely himnuszt. Hompoth Zoltán, az Erdélyi Kör elnöke
köszöntőjében felvázolta a kör szándékát a nemzeti emlékhely
létesítésével kapcsolatban, majd Szlahó Csabával, a város pol-
gármesterével leleplezte a szoborpark első lakójának, Attila
nagykirályunknak mellszobrát. Imát mondott Dömötör Norbert
református tiszteletes és Dr. Huszka Mihály római katolikus
plébános.

A megemlékezés során hallhattuk a Labdarózsa Népdalkör éne-
két és Hompoth Csabától a Magyar fohászt.
Ünnepi beszédet Szlahó Csaba Vecsés város polgármestere
mondott. Bevezetőjében elmondta, hogy négy éve már ez a nap
a nemzeti összetartozásról szól, amit a kettős állampolgárság
könnyített megszerzésének lehetősége tovább erősít. A későbbi-
ekben a pedagógus szólalt meg belőle. Elmondta, hogy tanár-
ként, ha a trianoni nemzetcsonkításról kellett beszélnie, azt csak
elszorult szívvel és nehéz lélekkel tudta megtenni. Beszédjében
– eredeti hivatásának megfelelően, történelem tanár módjára –
számba vette a hun birodalom kialakulását, a kínai császárság
meghódoltatását, majd a hunok egyik csoportjának beolvadását
a kínai dinasztiákba. Hosszan méltatta a hunok jelentőségét,
legnagyobb királyuk, Attila életét és birodalmának jelentőségét,
amit Nagy Sándorhoz hasonlított. 
Nagy sikert aratott az a megállapítás, hogy nemzetünk első
nagy királya Attila volt! Ugyan halála után birodalma széthul-
lott, de egyik fia vezetésével egy részük az erdélyi Mezőségen
telepedett le és belőlük lett a székelység. (Egy másik részük
alkotóeleme lesz a 670 körül megalakuló Bolgár birodalomnak,
sőt a dinasztiából bolgár cár is lesz. A bolgárok ezért tartják
testvérnépnek a magyart. – szerk.) Élvezetes előadásában öröm-
mel hallhattuk azt a történelmi fonalat, ami egyre inkább bizo-
nyított és elfogadott. Szlahó tanár úr szerint az erdélyi székely-
ség megtelepedése jelenti az összekötő kapcsot a hunok és a
magyarok honvisszafoglalása között. Beszédében elemezte és
támogatta László Gyula kettős honfoglalás elméletét, amely
szerint a 670 körül megjelenő késő avar – onogur - népesség
magyarajkú volt, embertanilag és népi művészetében egyező
vonások voltak. Kiemelte, hogy ezek a népességek várták
Árpád magyarjait, és biztosították a honvisszafoglalás sikerét.
Csak a hivatalos történelem felfogás ragaszkodik ahhoz, hogy
finnugorok vagyunk, és a semmiből, minden előzmény nélkül
keveredtünk ide 895 körül. 

Beszéde végén megköszönte a Kör vezetésének azt a szándékát,
hogy a Megmaradás Emlékmű mellett egy Nemzeti
Emlékhelyet létesítenek, és kiemelte ennek nemzettudatot erő-
sítő fontosságát.
A polgármester úr beszéde - inkább előadása - méltán kapott
óriási tapsot, mert a jelenlévők szívéből szólt, és ilyet még
városvezetőtől nem hallottak.
A megemlékezést Laczó András, a Magyar Operaház aranygyű-
rűs magánénekesének és Sztankovics Béla, a Magyar Operaház
gitárművészének műsora színesítette. Ennek érdekessége egy
1532-ből származó, magyarok történelméről szóló ének volt,
ami sorról sorra igazolta az ünnepi beszédben elmondottakat.
Egyben igazolta a korábbi évszázadok magyarjainak történe-
lemtudatát, amitől az 1840-es évektől igyekeznek megfosztani
bennünket.

A szobrot Égerházi László erdőbényei faszobrász készítette
tölgyfából. Családjuk erdélyi főnemesi származású. A 17. szá-
zad elején nyerték el ezt a rangot, és rokonságban állnak a
vecsési Egerházi Eloxáló Üzem vezetőjének családjával.
A művész elmondta, hogy nagykirályunk megmintázásában
Timur Lenk, a mongol birodalom megalapítója és a karosi hon-
foglaló vezér antropológiai jegyei voltak a mérvadóak. Miután
Attiláról nincs hiteles kép, ezért az volt a cél, hogy olyan szo-
bor készüljön, amire a szemlélő azt mondja, hogy ilyen lehetett
nagykirályunk. Az alak jobb vállán turul, a bal vállán párduc
látható, ami a nap és a hold jelképe, jelzi, hogy viselője a világ-
mindenség uralkodója. Látható még a napkereszt és a holdvál-
tozásai, ami szintén a Föld uralkodóját jelképezi. Az alakot nem
naturális, hanem inkább a mitikus megfogalmazás jellemzi.
A tér beépítését és a posztamenst tervezte – minden díjazás nél-
kül - Onhausz Tibor mérnök. A posztamenst anyaggal együtt a
Kunhegyesi Építőipari Kft. készítette el. Hálás köszönet Gönczi
János úrnak, a cég vezetőjének és munkatársainak a támogatá-
sért. Köszönet Medve András úrnak, aki a lakatos munkák
elvégzésében segített. A közadakozás sikerrel járt, fedezte a
szobor elkészítésének díját és az egyéb járulékos költségeket. A
kör köszönetét fejezi ki a támogatóknak:
Pátria Takarékszövetkezet, Csorba Családi Fogászat, SZIGÜ-
INRI Mérnökiroda, Nuver és Berger Kft., FIDESZ, Sahin Tóth
Tibor, Dr. Dominek Balázs, Vecsési Ipartestület, KDNP, 
Tamás Eszter, Bach és Bach Kft., Balla József, Cservák és
Társai Kft., EURO-FÉM Kft., Gál István, Hajdú Erzsébet
Mária, Hompoth Zoltán, Laczó András, Szlahó-Fazekas Ágnes,
Szalontai János, Tábori Ferenc, Vértesi Nándor, VNSZ-JOB-
BIK, Zolnai Pál, Erdélyi Jánosné

VT összeállítás                                   fotók: Nagy István Elek
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Tavaszi nyüzsgés a Tündérkertben

Tavaszi rendezvénysorozatunk első programja a Télűző felvonu-
lás volt március 4-én. A szülőkkel együtt körbejártuk a Halmi
teret, majd óvodánk udvarán elégettük a kisze bábot, vele együtt
minden problémát, bánatot, amit egy-egy papírdarabkára felírtunk
és szerettünk volna megszabadulni tőle. Reméljük, ez így is lesz…

Március 22., a víz világnapja. Projekt hét keretében foglalkoz-
tunk a témával, minden csoportunk egyéni megközelítésben,
foglalkozásokkal ismertette meg a gyerekeket a témával és a víz
minden formájával.

A víz világnapja alkalmából pályázatot hirdetett a Vízbolt
kereskedelmi cég Pest megyei óvodások, iskolások részére. A
pályázat témája a víz és energia volt. Közel 370 pályázatból a
Tündérkert Óvoda Csibe csoportjának nagycsoportosai nyerték
el az első helyezést! A nyeremény átvételére az Országos
Vízügyi Főigazgatóságon került sor. A jutalom egy 15.000
forint értékű Vízbolt ajándékcsomag volt, valamint egy egy
órás sétahajózás a Dunán. Azért jelentkeztünk a felhívásra, mert
óvodánkban kiemelt szerepe van a környezettudatos nevelés-
nek, fontosnak tartjuk a környezet szeretetére való nevelést, a
környezetvédelmet.
A rajz címe: Védd a földet és a vizet!
A rajzot készítették: Bartha Anna, Deme Sára, Mama Korina,
Palotás Emese, Pintér Anna, Uller Lackó. Óvó nénik: Bazsóné
Mezei Gabriella, Váradi Attiláné
Gratulálunk az elért eredményhez!

Április 4-én, péntek délután a Tündérkert Óvoda tagépületében,
ami a Halmi Téri Általános Iskola régi épületében van, régi szép
időkre emlékeztető megmozdulás történt: társadalmi munka
volt! Játék és eszköztároló faházat szeretnénk idővel, ennek
beton alapját segítettek lelkes szülők kivitelezni. Ehhez szüksé-
ges alapanyagokat az AL-PET tüzépteleptől kaptuk kedvezmé-
nyesen, sőt a homokozónk feltöltéséért nem is kellett fizetnünk,
nagyon köszönjük a segítségüket!
Négy apuka saját munkaeszközeiket elhozva, pár óra alatt elké-
szítette a 15 nm-es alapot. Köszönjük nekik is a segítségüket!
Következő feladatunk a faház árának összegyűjtése, a szülők
már adományaikkal segítettek, de ez még nem elég, tovább kell
várnunk a segítségre.

Április 22. A Föld napja. Nevelési programunk szerint ezt is és
a május 10-én tartott Madarak és fák napját is projekt hét szer-
vezésében tartottuk meg, játékos tevékenységeken, programo-
kon, kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek.
A tavasz utolsó programja május 23. a nagycsoportos gyerme-
keink búcsúja volt az óvodánktól. Kilenc csoportból közel 70
gyermek köszönt el társaiktól, nevelőiktől és az óvodától.
Emlékeztünk az eltelt évekre, eseményekre, élményekre, rövid
műsorral készültünk a vendégeinknek, majd utoljára körbejár-
tuk az épületet.
Szeptembertől ők már iskolába mennek.
A nyári szezon számunkra táborozással kezdődött, június első
hetében erdei táborba mentünk bátor és vállalkozó kedvű óvo-
dásainkkal. Köszönjük a szüleiknek, hogy elengedték gyerme-
keiket, hiszen nem mindennapi dolog ez egy 5-6 éves számára.
Erről fényképes beszámolót írunk majd a következő újságba.

Bazsó Judit óvodatitkár                                         fotók: óvoda

Gyermeknap a Bálint Ágnes Óvodában

Vecsés város egyik legrégebben működő óvodájában immáron
5. éve megrendezésre került gyermeknapi programunk. A
ráhangolódás már a délelőtt folyamán elkezdődött. A gyereke-
ket két ugrálóvár, vidám zeneszó, táncos mulatság és hűsítő
fagylalt várta. 
A délutáni pihenést követően óvodánk dolgozói színvonalas
foglalkozásokkal várták a kicsiket, akik szüleik kíséretében
részt vehettek vízipisztolyos mese színezőben, kalandos aka-
dálypályán, célba dobáson, horgászaton, zsákba futáson, arcfes-
tésen, kézműves foglalkozáson, néptáncon, s végül egy izgal-
mas mese-kvíz tette próbára ismereteiket.
A színes programok, a jó hangulat és a barátságos légkör tette
családiassá a délutánt. Ezúton szeretnénk megköszönni minden
kedves szülőnek a támogatásukat és közreműködésüket.

Gomezné Lajos Éva                                              fotó: óvoda
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Tíz év az EU-ban, bôvüljön az export!
Mivel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége elfogad-
ta azokat a gazdasági tárgyú javaslatokat, intézkedéseket, melye-
ket a patrióta gazdaságpolitika folytatásaként elengedhetetlennek
tart, szükségessé vált az ezzel kapcsolatos ismeretek szélesebb
körben való bemutatása. Minderre kitűnő alkalmat kínált az a
meghívó, mely a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint az Eximbank közös rendezvényére invitált. Gödöllő és
Törökbálint mellett Vecsésen, az Airport Hotel nagytermében
neves előadók tolmácsolásában, gazdag képi és tényanyaggal
illusztrált előadást hallgathatott meg az érdeklődő közönség. 

Kári János, a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vecsés
Térségi Kamarai Klub Elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd
dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke „Az integráció és a nemzetállam kérdései,10 év EU-
tagság értékelése” - címmel tartotta meg lebilincselően érdekfe-
szítő előadását. Bepillantást nyerhettünk abba a „brüsszeli”
világba, melyben hazánkat sokszor nemtelen támadások érik.
Jóllehet 2010-től a „dogmadöntések korát” éljük, számos eddig
megszokott dolog, így a globalizmushoz fűződő viszonyunk, az
államadóság értelmezése, vagy az a tétel, miszerint az állam
csak rossz tulajdonos lehet, bizony átgondolásra szorul. Mivel
hazánknak az Európai Unión kívül nincs alternatívája, egy
dolog, amit tehetünk: érdekeinket következetesen védeni kell!

Következő előadóként Kabai Éva, az Eximbank Kiemelt
Vállalati Kapcsolattartója lépett a hallgatóság elé. Beszámolójából
megtudhattuk, hogy a magyar exportőrök és beszállítók számára
hatékony elő- és utófinanszírozású konstrukciókkal szolgálnak,
így elősegítve külpiacokon hazai árúk és szolgáltatások értékesíté-
sét, egyben a magyar gazdaság növekedését. A bank exportélénkí-
tési hitelprogramja kapcsán 21 kereskedelmi bankkal alakított ki
együttműködést, hogy magyar exportőrök minél szélesebb körben
juthassanak kedvező kamatozású forrásokhoz.

Kép és szöveg: Fekete József

Világhírû�hegedûmûvész a Zeneiskola
zárókoncertjén
Bár idén éppen 100 éve, hogy az első világháború kitört, Czövek
István zeneiskolai igazgató szavaival élve 2014. június 3-án a
vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban is. „kitört” a II.VH.
Na, nem valami történelmi eseményről van szó, nem is a világ-
háborúról, hanem a Zeneiskola szervezésében az idén második
alkalommal megrendezett Versenyek Hangversenyéről.
Sok szervezőmunka, odafigyelés, érzelmi töltés előzte meg ezt
a koncertet. De megérte a sok fáradozást! Mi is nagy várakozás-
sal indultunk erre a koncertre. Kíváncsian vártuk a találkozást a
fiatal, tehetséges művésszel.
Unokám Baráti Kristóf gyermekkori hegedűjén tanult ebben a
tanévben. A Zeneiskolában kevés a hegedű, vásárlásra nincs
lehetőség, így a világot bejárt Művész Úr felajánlotta, hogy köl-
csön adja a Zeneiskolának első kincseinek egyikét. Mindez úgy
lehetett, hogy Laura hegedű-tanárnénije a Vecsési Zeneiskola
egyik kiváló tanára, Kákonyi Borbála. 
A szép számú közönség soraiban nagy arányban hallgatták zene-
iskolai növendékek szüleikkel, hozzátartozóikkal a II. VH-t. A
VH egyik célja, hogy meghívjon olyan régi növendékeket, akik
már elvégezték a zeneiskolát, de nem hagyták abba a muzsiká-
lást. Akad köztük olyan is, aki régi növendékként - új tanárként
(Pechtol Csilla) ezen az esten is fellépett magánénekes növen-
dékeivel. Czövek András volt növendék és műegyetemi baráta-
inak fúvós kvartettje is színesítette az est programját. 

Jelenleg zeneiskolába járó, kiemelkedő növendékek is lehetősé-
get kaptak e neves színpadon való fellépésre (Antal Péter,
Szánthó Orsolya, Kéméndy Dóri, Földiné Vincze Emese, Gőz
Anett, Tordai Dorottya, Tóth Gréta Hanna, Balázs Dorottya,
Tordai Dániel, Pohl Kitti Angéla). A szimfonikus hangzásél-
ményt a tanárokból, növendékekből összeállt kamarazenekar
varázsolta elő. A zongorakíséretet Pribelszki Viktor zongorata-
nár látta el. 
Az est koronája Baráti Kristóf, Kossuth- és Liszt-díjas hegedű-
művész játéka volt, aki egy hete még Hollandiában, majd
Moszkvában adott koncertet. Baráti Kristóf virtuozitása a legki-
sebbeket is lenyűgözte. Nemcsak mosolygós, kedves egyénisé-
ge megnyerő, hanem az is, hogy egy „köszönömért” megmutat-
ta nekünk tehetségét. Ráadásul a bevételt gálánsan felajánlotta
a zeneiskolai tábornak. (Reméljük, a táborozók többsége jelen
volt e nívós koncerten!)
Ezúton is köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk és elkáprázta-
tott bennünket: kicsiket-nagyokat egyaránt. Köszönet a szerve-
zőknek és az esten szívből muzsikálóknak, s természetesen a
felkészítő/közreműködő tanároknak! 
Nem mellékesen nekem a hangulatos, vidám koncert mellett
még az alaposan összeállított programfüzet is elnyerte a tetszé-
semet. Ilyen igényesen összeállított VH-nak legközelebb is szí-
vesen résztvevői leszünk!  

P.K.M.                                                           fotó: zeneiskola

Kári János üdvözli a megjelenteket, mellette dr. Vereczkey Zoltán

Kabai Éva exportfinanszírozási lehetőségeket ismertet.
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból

Gombos Adrien: Bálint Ágnesnél jártam
- egy emlékházi séta margójára

Ha a tündérszárnyak hangosabbak lennének
talán hallanánk,
ahogy repkedtek vele órákon át.
A csicsergő gyerekek közt,
az árnyat adó elvarázsolt fák
girbe-gurbán szőtt indák folyamán.
Csak repkedtek, s a tündérek
mosolyogtak nem szűnő mosolyán.
Manók tipegtek,
járták körbe a házat.
Varázsport szórva szét,
amin átfénylett az alázat.
A csend,a puhaság,
a gyermekek mosolya.
Valami megváltozott csak,
de ő nem megy el soha.

Filipszki László: Vég

Majd ha a harsona zúg, s hét kicsi csésze ha foly,
és a világfa emellett még elenyészik a kortól,
Majd ha a thébai nő, Antigoné feladá
elveit, és meteor hull sok le a szívtelen égből,
abban a rossz, vészterhes időben sem lehet óh, azt
mondanod ember a száddal: Nincs már itt lehetőség!

Kelemen Bata Mária: Tanárok ünnepére

A kiskertben üde rózsa,
nefelejcs és margaréta.
Kinyílott e jeles napra,
könnyű szélben hajladozva.

Köszöntik a tanárokat,
hintik, szórják illatukat.
Elnézem a szelíd táncuk,
átgondolom a munkájuk.

Tanítanak szeretettel
boldogulni a betűkkel.
Kúsza a számok világa,
nehezen nyílik virága.

Évek során magot szórnak, 
kikelnek és virágoznak.
Lassan fává gyarapodnak, 
pár év múlva termést hoznak.

Ki táplálja tudásfáját,
babért termő erős ágát, 
tudománya gyarapodik,
a jó termés bőven érik.

Gondolatom így ér véget, 
kívánok sok jót és szépet! 
Évről-évre friss új hajtást, 
életen át víg tanítást! Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: Fohász az én Istenemhez!

Felettem való nagy ISTEN!
Segíts kérlek megértenem,
miért gonoszak az emberek?
Miért tesznek rosszat ellened?
Uram, te Teremtő Mindenható,
az „írás”szerint mindent tudó,
kérlek ne engedd, hogy káromoljanak!
Tőled s országodtól eltávolodjanak.
Törékeny, rövidke életem alatt
feladatom szüntelen akadt…
Néha nehéznek éreztem a sorsot,
cipeltem könnyezve sok-sok koloncot…
mára már megértettem a célt,
megedzett az Élet, mint acélt…
Érzem jóságod, utamon terelgetsz,
elkárhozni bűnben, soha sem engedsz.
Erőt adsz, hogy vigyem keresztemet,
öröm és bánat színezik életemet.
Hozzád fohászkodom, hogy segíts!
Tőled kérem, hogy el ne veszíts…
Imáim Te mindig meghallgatod,
érdem szerint a jót jutalmazod…
Kérlek mutass utat a keresőknek,
adj vigasztalást a csüggedőknek,
emeld fel Embertársaim jóságoddal,
jutalmazd Őket önzetlen irgalmaddal!

Dr. Szulyovszky József: Tiroli táj (olajkép)

A 85.ünnepi könyvhét alkalmából megjelent könyvek között két
vecsési írót is érintő novellás kötet jelent meg, melyek dedikálá-
sára a G Ferenczy Hanna Irodalmi Kör két alapító tagja, Benke
Mária és Kelemen Bata Mária felkérést kapott június 15-ére, a
Vörösmarty térre. Az egyik novelláskötetet az Élő Könyv
Műhely jelentette meg, „Beteg voltam…meggyógyultam’’ cím-
mel, melybe beválogatták a két szerző egy-egy írását .A másik
novelláskötet a Holnap Magazin gondozásában látott napvilá-
got, a „ Zsebkönyv’’ sorozat első köteteként, ahová 2-2 novellá-
jával került be társszerzőként a két vecsési író. Benke Mária és
Kelemen Bata Mária június 16-án a Róder Imre Városi
Könyvtárban is dedikálással egybekötött könyvbemutatót tar-
tott, Schubert Kati/ének/ és Orbán Anikó /gitár/ közreműködé-
sével. A szép sikerhez szeretettel gratulálunk!

Sallay Gyula: Ecce Homo

Az ember itt él a leeresztett sorompók között, 
hol a múlt már megtaposott minden rögöt.
Mint vak titán kaparja végig az évmilliós nagy utat, 
az utat, mely a dimenziók börtönében külsőleg mindig mást mutat.
Okos, perverz kíváncsisággal és szent gondolatokkal birkózva
harcol, mint Prometheus az anyagba láncolva
mohó kéjjel hosszabbított életében járja a kimért iskolát.
Vágyak, félelmek varázsában hiszi, hogy van jobb világ.
Szabadság és félelem duzzadt markába zárva mereng lelkének álmain.
Dimenziók vak foglyaként tördel génbörtönének falain, 
megingathatatlan hittel hiszi, hogy a másik világ az más.
Hibák, erények csaló kábulatában várja az örök megváltást.
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Nagy politika - kis (helyi) politika
Nagy napok voltak júniusban. Június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja. Június 7-
9.: Csíksomlyói Búcsú - Pünkösd ünnepe. Június 16.: Nagy Imre és társainak újra-
temetése. Ami összeköti őket az az együvétartozás és a függetlenség gondolata.

Ha magyar ember átlépi valamelyik határt, akkor helyes, ha pontosan
fogalmaz. Ha észak felé megy, akkor Felvidékre megy és nem Szlovákiába.
Ugyanez igaz, ha Kárpátaljára, Erdélybe vagy a Vajdaságba megy. Sőt,
némi iróniával azt is hozzáteheti, hogy az ezeréves nemzet határát nem
fogja átlépni. Persze a határon túlra szakadtak tudnak igazán mesélni a
magyarsághoz tartozás, sokszor létüket veszélyeztető élethelyzeteiről. Aki
többé-kevésbé ismeri a határon túlra szakadt magyarjaink sorsát, az tudja,
hogy a felvidéki magyarság sorsa talán a legrosszabb. Létező és viruló
Benes-dekrétum, magyar állampolgárságát vállaló emberek jogfosztottsá-
ga, kettészakított magyar települések sora szinte kínálja a felismerést, hogy
közel száz év alatt alig változott valami. Felvidék és Kárpátalja külön törté-
net. Trianonban olyan új államnak, Csehszlovákiának adták (ami már meg-
szűnt), majd 1945 után Szovjetuniónak adták (ami szintén megszűnt). Két
történetet szeretnék megosztani Önökkel, és fantáziájukra bízom, mennyire
tudják beleélni magukat az ott élő magyarjaink helyzetébe. Horkay Sámuel,
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Főiskola tanára mesélte a Főiskola
épületénél: - Látjátok felül azt az ovális helyet? Ott volt a koronás magyar
címer, színes gipszstukkóban. 1920-ben leverték és helyére tették a csehszlovák
címert. 1938-ban ezt verték le és visszakerült a magyar címer. 1945-ben meg-
int leverték és feltették a Szovjetunió sarló-kalapácsát. 1991-ben ez is idejét
múlta, de ekkor már óvatosak voltak a tanácsosok, és azt javasolták, hogy
ezentúl csavarral rögzítsék az ukrán címert, mert mit lehet tudni…
Egyébként a Főiskolának, ami a Bereg megyei Törvényszék épülete volt, van
egy tanterme, aminek felújítását Vecsés is támogatta.
A másik történetet Mizák Péter mesélte Szelmencen. Egy nagy hosszú utcá-
ban lakott, amit keresztezett a falu főutcája. Ő a sarkon lakott takaros csalá-
di házában. 1945-ben megjelentek a műszaki tisztek, hogy kijelöljék az új
határt immár Csehszlovákia és Szovjetunió között – a falu közepén, és Péter
bátyánk határra került. Az emberek sápadtan kérték, hogy húzzák meg a
határt a falu után. Azt nem lehet – mondták - meg kell büntetni a magyart.
Kettévágták a falut, a családokat, az emberi életeket. Meséli, hogy a szem-
közti házba való átmenet (30 méter) hosszú utánjárást igényelt, amíg a
hatósági engedélyeket elintézték nagy megaláztatások mellett, és átlép-
hették a határt 100 km-rel odább. Átkiabálni nem lehetett, énekléssel adták
tudtul a híreket. Ha a családból meghalt valaki, a koporsót kivitték az utca
végére, és a szétszakított családok két oldalt énekelve búcsúztatták. Ma kis-
határátkelő van a „Pokol tornácán”, pici öröm az ottani magyaroknak.
2004 nyarán a helyi tévével kinn jártunk Gyergyószárhegyen, testvértelepü-
lésünkön, és onnan elmentünk a Gyimesekbe is. 
A Fügés-tető utáni három település – Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és
Gyimesbükk lakossága a patakák völgyeiben a gyimesi csángók. Kedvenc
helyem ez a mesés táj, sok baráttal. Deáky András, bükki nyugdíjas iskola-
igazgató a panziója minden nyereségét a nemzettudat és a nemzeti hagyo-
mány ápolására költi. Jó pár éve Pünkösdvasárnap ide zarándokolnak tízez-
rek a somlyói búcsú után, ide jön a Székely gyors is. A Kontunáci kápolna
megújult, és a régi határ vesztegzár épületromjai az évszázadok ismert és
ismeretlen áldozatainak emlékhelye lett.
Akkor, 2004 nyarán Andrásnak egy fővárosi csoportja volt, és a négyórás,
étkezésekkel, élőzenés, csángó zenével-tánccal tarkított programot meg-
szakítva, kivitte a csoportot a Rákóczi vár tövébe egy rendhagyó történele-
mórára, aminek vezérgondolata az együvétartozás volt. Beszélgetés során
szóba került a népszavazás, a kettős állampolgárság megadásának lehető-

sége. Egy hölgy azt mondta, hogy nem szavazza meg. Láttam András turá-
ni arcán a keserűséget, amit zokszó nélkül elviselt. Engem azonban nem
kötött a vendéglátás udvariassága, és azt mondtam: - Hölgyem, még az
étel-ital egy része hátravan és azt is meg fogja kapni, de tisztességesebb
volna, ha Deáky úrnak azt mondaná, hogy ő nem magyar. 
2004. november végén a vecsési testület ülésén is szóba került ez a kérdés.
Rábeszélésemre a szárhegyi testület megkérdezte a testvérvárosok testüle-
teit, hogy támogatják-e az állampolgárság megadását? Vecsésen is volt ám
baloldali mellébeszélés! Végül a fideszes képviselőasszony tett a szemrehá-
nyást a szocialistáknak, hogy nemcsak enni-inni kell kijárni, hanem együtt is
kell az ottaniakkal érezni. December 5-e gyalázata azért sok mindent elindí-
tott. Meg lett a Megmaradás Emlékmű. Áldom eszem a láncos megoldásért,
ami jelképében is gondolatébresztő. Igaz, az elhelyezése kisebb kálváriát járt
be, de ezen is túl vagyunk. Sőt, már Attila nagykirályunk mellszobrát is fel-
avattuk, ami talán segíthet az ősi történelemszemlélet térnyerésében. 
1990-ig a Csíksomlyói Búcsút még a kegytemplomban tartották a román elnyo-
mó rendszer árnyékában. Később, az egyre több zarándok miatt került föl a nye-
regbe. 1990-ben az első szabad búcsún, a kegytemplomban a szentbeszédet a
Gyimesek másik szent embere, Berszán Lajos atya tartotta. Ő az Árpádházi Szent
Erzsébet Római Katolikus iskola – már gimnázium is - megalapítója és igazgató-
ja Gyimesfelsőlokon. Ő teremtette meg a gyimesi és moldvai csángó gyermekek-
nek a továbbtanulás, az előrelépés lehetőségét. Nagy megtiszteltetés volt min-
den vecsési számára, hogy vendégül láthattuk pár évvel ezelőtt a Tavaszi
Fesztiválon. Alaksza György vecsési ötvös az iskolának dolgozik már évek óta.
Pünkösd a szentlélek ünnepe. Jól érezhető a munkálkodása, ahogyan az
egyszerű lelkekben meggyújtja a valahová tartozás tüzét, és nem engedi
azt kialudni, hogy a zsarátnok mindig ott legyen a lelkekben, és szükség
esetén lángra kaphasson. Ezért is vált vallásos tartalmán túl, a magyarok
szakrális zarándokhelyévé Csíksomlyó. 
1990. június végére tervezték az utolsó szovjet hadi alakulat távozását
hazánkból. Június utolsó vasárnapja volt a Szabadság Napja, amire ország-
szerte ünnepléssel készültek, hiszen évszázadok óta idegen katonák
bakancsa taposta földünket. Az oroszok eléje mentek az elkerülhetetlen-
nek, és már június 19-én 15 óra 2 perckor elhagyták az ország területét. A
vecsési ünnepséget az akkori MDF szervezte. A Falusi templom falán már
álltak az áldozatok nevét megörökítő táblák. Ezen sorok írójának adatott
meg az, hogy ott beszédet mondhatott. Máig emlékszem, hogy velem
szemben a Fúvószenekar akkori vezetője állt, akinek fia, majd unokája
vezette, illetve vezeti sikerre a fúvósainkat. A beszéd alatt őt figyeltem,
ismertem családja sorsát, és talán szíve-lelke kívánta azt hallani, hogy
végre valahára nyilvánosan kimondhassuk, amit addig csak négyszemközt,
a lakás csendes homályában mertünk elsuttogni: beszélni a hősi halottak-
ról, az elhurcoltakról, a megszállásról, az áldozatokról, a megrablott élet-
ünkről és jövőnkről. Mert fontos rögzíteni, hogy 1948-tól 2010-ig, a 62 év
alatt csak nyolc év volt, amikor nemzeti kormánya volt hazánknak. Így ítél-
jük meg, hogy ki a hibás, mikor volt jobb, és miért nem lett jobb!
1989. június 16-án volt Nagy Imre és társainak újratemetése. Nem tudni,
hogy 1953 márciusa, Sztálin halála után mi kezdett el munkálkodni benne.
Mást akart, majd 1956 októberében a forradalom mellé állt – szemben Kádár
Jánossal, aki hazaárulóvá szegődött. A leverése után – pedig ismerte fajtája
vérgőzös természetét – tudta mi vár rá, mégis felvállalta sorsát. Vértanú lett! 
Abban a június 16-ai hatodik koporsóban Magyarország feküdt, mindnyá-
junkkal. Hamarabb hittük a Feltámadást, ami biztatóan alakul. Rajtunk
múlik, hogy a Teremtőtől kapott talentumunkkal idegenek vagy nemze-
tünk javát szolgáljuk.

Szalontai János
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Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara térze-
nével fogadta a város újratelepítésének 228. évfordulója alkal-
mából megtartott városi ünnepre érkezőket. Falvai Anett, az
ünnepség műsorvezetője köszöntötte a város önkormányzatának
vezetését és a megjelenteket. A VHZ Fúvószenekara kíséretében
a jelenlévők közösen elénekelték nemzeti himnuszunkat.
A település újratelepítését köszöntő műsorban szavalatot hall-
hattunk Bürgés Sándortól, aki a monori József Attila
Gimnázium és Szakközépiskola diákjaként a 2014-es vecsési
Városi Vers- és Prózamondó Verseny gimnazista korcsoportjá-
nak győztese volt. A versenyen előadott művet, Radnóti Miklós:
Hetedik ecloga című versét mondta el.
A Magyarországi Német Kórusok Minősítő Versenyein többször
Arany Rozmaring díjat nyert a Wetschescher Nachtigallen
Kórus, melynek szervező, vezető karnagya Fazekasné Gombár
Mónika. Előadásukban két dalt adtak elő.
A Napraforgó Gyermek és Ifjúsági Táncegyesület előadásá-
ban magyar táncokat láthattunk.
Ünnepi beszédet Szlahó Csaba, Vecsés Város polgármestere
mondott, melyet teljes terjedelemben ismertetünk:
„ Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kitüntetettek!
Vecsés legkiemelkedőbb ünnepsége ez a mai nap, nem csupán
azért, mert köszönetet mondhatunk mindazoknak, akik értékes
munkájukkal gazdagabbá tették városunkat, öregbítették hírne-
vét, hanem azért is, mert ilyenkor nyílik alkalmunk, hogy fejet
hajtsunk elődeink életműve előtt.
228 éve annak, hogy II. Grassalkovich Antal herceg megjelen-
tette a telepítési okiratot, melyből röviden idéznék: „...akik
Vecsés nevezetű és Tekintetes Pest vármegyében Nemes ingre-
miált pusztánkat meg Szállani kívánják, hogy Ötven egész ház-
helyre mérettetett fel a Méltóságos uraság vendégfogadója mel-
lett...”.Ezzel a kiáltvánnyal nyílt meg Vecsés újkori történetének
első fejezete. Hét-nyolc emberöltő van a hátunk mögött. Olyan
emberöltők, amelyben voltak háborúk és építkezések, voltak
pusztító járványok, de volt számtalan esküvő és keresztelő.
A XX. század megpróbáltatásai, az I. és a II. világháború, a kény-
szermunka, a kitelepítések, a kommunizmus máig ható sebeket
ejtett Vecsés lakosságán. Elődeinkben azonban mindig volt annyi
élni akarás, hogy az üszkös romokat eltakarítva építésbe kezdje-
nek. A gyakorlott hajósok, ha csak lehet, kerülik a viharokat. Ha
azonban az elkerülhetetlenül lecsap rájuk, tisztában vannak vele,
hogy a legfontosabb a túlélés, mert minden megpróbáltatás elmú-
lik egyszer. Azt gondolom, erről az igazságról mi itt Vecsésen
sokat tudnánk mesélni. Sokat tudnának mesélni azok az ősök, akik
idetelepedtek, hogy ezen az akkori kietlen területen otthont
teremtsenek, sokat tudnának mesélni azok, akiket a történelem
különböző viharai itt értek. Ez az őseinktől örökölt hit és a kitar-
tás adott nekünk is erőt azokban az években, amikor az ország és
a családok hajója is ellenszélbe került. A gazdasági világválság
sötét viharfelhői még mindig beárnyékolják hétköznapjainkat,
ennek ellenére mondhatom, hogy a gondos gazdálkodás és az

európai uniós támogatásoknak köszönhetően városunk eddig
példa nélküli fejlődést produkált. A beszűkülő makrogazdasági
lehetőségek ellenére a sikeres előkészítő munkának és a jól meg-
írt pályázatoknak köszönhetően jelentős eredményeket érhettünk
el. Ha csupán az elmúlt négy esztendő transzparens építkezéseit
idézem fel, büszkén mondhatom, hogy a 2010-ben vállalt felada-
taink java részét elvégeztük, sőt sok területen túlteljesítettük.
Nagymértékben bővült a burkolt úthálózat és a felújított járdák
aránya, készül a Telepi út, a város legkisebbjei birtokba vehették
a Semmelweis Bölcsőde új épületét, mára belakhattuk a Bálint
Ágnes Kulturális Központot és a főteret, épül a ravatalozó, és
hamarosan megkezdjük a Halmi Telepi Általános Iskola épület-
energetikai korszerűsítését. 
Intézményeinket szisztematikusan haladva - jó építőmester mód-
jára - fokozatosan fejlesztjük. A bölcsőde és az óvodák megújí-
tása után szükségesnek tartom, hogy a leromlott állagú iskola-
épületeinkhez nyúljunk. Összhangba hozva így az intézmények
fizikai állapotát a bennük folyó színvonalas nevelő munkával. 
Kedves Vecsési Barátaim! 
A köznevelés tárgyköréhez érve, engedjék meg, hogy  magam és
a város vezetés nevében köszöntsem a témakörben legilletéke-
sebbeket, az ünnepségünkön megjelent pedagógusokat.
Köszönet illeti a kollégákat, akik fáradságos munkájukkal hoz-
zájárulnak kultúránk fennmaradásához, nevelik a jövő generá-
cióit. Köszönettel tartozunk minden megtanított verssorért, min-
den megoldott számtanpéldáért, minden táncmozdulatért, min-
den kézbe adott könyvért és minden jóra nevelő szóért. Mert tud-
juk, nem csupán patkószeg nélkül, de tudás nélkül is elvész az
ország. Ezt az eddig frázisok szintjére süllyesztett igazságot tar-
totta szem előtt a kormányzat, amikor a tanév elején bevezette az
új életpálya modellt, és megkezdte a bérek rendezését. Akik dol-
goztak már iskolában, tudják, hogy a gyermekek ragyogó tekin-
tete és a közösség elismerése nélkül nem érdemes ebben a szak-
mában dolgozni, azonban be kell látni, hogy anyagi megbecsü-
lés hiányában egyre nehezebb ezen a pályán megmaradni, és
lehetetlen lenne újra teremteni e hivatás régen volt presztízsét.  
Tisztel Hölgyeim és Uraim!
Úgy gondolom, lendületesen fejlődik a város, és számos, a
jövőnket meghatározó fejlesztést szeretnénk még megvalósítani.
Elképzeléseinket harmonizáltuk az új hét esztendős európai
uniós ciklus irányelveivel, és kidolgoztuk a középtávú gazdaság-
fejlesztési stratégiánkat. A mögöttünk hagyott út és a kijelölt
útirány összhangja még a változó világgazdasági környezet elle-
nére is nyugalommal tölt el. Ebből a szempontból tehát jól
alszom: azonban a várost járva kismillió megoldandó feladattal
találkozom, ezért soha nem lehetek maradéktalanul elégedett. 
Az elmúlt években sikeresen megvalósított beruházások után sem
apadt a vállalkozási kedvünk. Terveink között szerepel egy városi
tornacsarnok létesítése, valamint a Dózsa György úti rendelők
korszerűsítése, illetve mentőállomással való bővítése. Évek óta
foglalkoztat bennünket a MÁV állomások és a környezetük áldat-
lan állapota. Tavaly megkezdtük Kertekalja rendezését is, és ezt a
programot a parkolók megépítésével idén is folytatni fogjuk.
Közterületeink folyamatosan szépülnek, nem múlt el esztendő ját-
szótér, szabadidőpark vagy éppen ügyességi pálya építése nélkül. 
Úgy tartják, aki építkezik, az hisz a jövőben, aki hisz a jövőben,
az gondol az utódaira. Mi a jövőbe nézünk, mert hisszük, a ma
elültetett fa gyermekeinknek és unokáinknak fog árnyékot adni.
Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, akkor az általános
nehézségek ellenére Vecsésen bővülést, fejlődést tapasztalhat-
tunk. Számos beruházás valósult meg, városunk vagyona évről-
évre gyarapodott, és sok milliárd forint felhalmozási kiadást
tudhatunk magunk mögött.”
(folytatás a 14. oldalon.)                           fotó: Katona Csaba
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Szlahó Csaba ünnepi beszédének folytatása:
(folytatás a 13. oldalról.)

„Minden foglalkozásnak megvan a szépsége, és mindenkiben
kialakul a környezete vagy a foglalkozása által diktált érzékeny-
ség bizonyos dolgok iránt. Például a festők a színekre, a tánco-
sok a mozdulatokra, a szakácsok az ízekre, az erdészek a termé-
szet hangjaira fogékonyak. Ezt a gondolatmenetet követve
nekünk, a város vezetőinek fontos feladatunk, hogy mindig,
minden körülmények között meghalljuk a vecsésiek gondjait,
javaslatait. 
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert nagyon sok
vecsési polgárt személyesen ismerek, és ismerem a problémái-
kat és a kívánságaikat. De ezzel együtt képviselőtársaimmal
szükségesnek éreztük, hogy széleskörű közvélemény-kutatást
indítsunk a városban. Ennek tanulságaival bővíteni fogjuk a
már 2006-ban meghirdetett, 2010-ben tovább fejlesztett
„Szeretem Vecsést” programunkat, stratégiai elképzeléseinket.
Remélve, hogy a lakosság többsége által megfogalmazott igé-
nyek beépítésével városunk még komfortosabb, élhetőbb lesz.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A számokon és a programokon túl a legfontosabb, hogy Vecsés
ne csak egy város legyen, ahol lakunk, hanem ez a város legyen
az igazi otthonunk, ahonnan jó munkába indulni és ahova jó
hazatérni. Tapasztalatom szerint az emberek nagy többsége
tudja, hogy ez a helyes és járható út, de nekünk mégis minden
nap ki kell állnunk e gondolat mögött. Polgármesterként Erhard
német kancellár szavait tartom szemem előtt: a politika arra
való, hogy lehetségessé tegye azt, ami szükséges. Ezért a továb-
biakban is minden pályázaton elindulunk, forrásokat mozgósí-
tunk ahhoz, hogy városunk a XXI. század nyertesei között
legyen, hogy gyermekeink olyan intézményekbe járhassanak,
amelyek felveszik a versenyt bármely nyugati iskolával, hogy a
vecsési családok mindig találjanak elég lehetőséget a megélhe-
tésre, hogy az itt élő időseknek soha ne kelljen félniük az utcán,
hogy legyen mindig annyi ereje az Önkormányzatnak, hogy az
elesettekről gondoskodni tudjon.
Ha visszatekintünk az elmúlt századokra, láthatjuk az előttünk
járó nemzedékek hosszú sorát, elődeink példája mutatja, hogy
előrehaladni csak együttműködve, egymást segítve, egymásért
kiállva lehet. 
Az eddig elért eredményeink az egész közösség munkáját dicsé-
rik. Természetesen egy várost sem lehet jó csapat, ha úgy tetszik
jó szakemberek nélkül irányítani. Az elmúlt ciklusok képviselő-
testületei hatékony munkát végeztek. Képviselőtársaim konst-
ruktív együttműködése, a bizottságok megalapozott döntései
nélkül városunk sem tarthatna ott, ahol most tart. Bízom abban,
hogy a jövőben is számíthatok azokra a munkatársakra és kép-
viselőkre, akikkel hosszú évek óta együtt dolgozunk városunk
jobbá tételén.
Minden apró alkotórésznek megvan a maga fontos szerepe.
Bizonyára ismerik a történetet a patkolókovácsról és a patkó-
szegről. Ha kiesik a szeg, leesik a patkó; ha leeseik a patkó
lesántul a ló; ha lesántul a ló, elvész a lovas; ha elvész a lovas
elvész a csata; s ha elvész a csata, elvész az ország.
Nem olyan nagy ez a város, hogy egymás ellen dolgozzunk
benne. Én azt szeretném, ha a jövőben is az együttműködés, az
összefogás, a közös munka lenne jellemző. 
Vecsésnek biztos a jelene, és most rajtunk a sor, hogy a jövője
is az legyen. Városunk fejlődése a jövőnk záloga.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

VÁROSI KITÜNTETÉSEK 

Balról: Gecserné Gonda Róza, Massza Magdolna és Horváthné
Papp Éva

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatás
területén huzamosabb idő át kifejtett áldozatos munka elismeré-
seként a 67/2014. (IV.24.) határozata alapján „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott: 

Horváthné Papp Éva részére, aki 1991 óta dolgozik a Falusi
Nemzetiségi Óvodában. 2011-ben fejlesztőpedagógusi szak-
vizsgát tett és e képzettségét az óvoda minden csoportjában
kamatoztatja. Aktívan tevékenykedik a nemzetiségi nevelésben,
segíti az óvodai tánccsoport munkáját.
A Képviselő-testület 68/2014. (IV.24.) határozata alapján
„Köszönő Oklevél” kitüntetésben részesítette Tóth Lászlónét,
aki 22 éve a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola technikai
dolgozója. Az iskola tisztasága, rendedzettsége, otthonossága az
ő lelkiismeretes munkájának is köszönhető. A gyerekekkel min-
dig barátságos, segítőkész, ezért elfogadták és szeretik.
Elhivatottságával kivívta a nevelőtestület elismerését is.
Távollétében az iskola igazgatója vette át a kitüntetést.
A Képviselő-testület 65/2014. (IV.24.) határozata alapján
„Elismerő Oklevél” kitüntetést adományozott Massza
Magdolna részére, aki a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola pedagógusa. 1978
óta dolgozik városunkban. Matematika-német szakos tanár,
munkaközösség-vezető. 2013-tól igazgatóhelyettes. Aktívan
részt vállal a nemzetiségi hagyományok ápolásában, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvények
állandó résztvevője, segítője.
A 66/2014. (IV.24.) határozat alapján ugyancsak „Elismerő
Oklevél” kitüntetésben részesült
Gecserné Gonda Róza, aki 1979 óta a Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
tanítónője. Több éven keresztül az alsó tagozatos munkaközös-
ség vezetőjeként koordinálta kollégái oktató-nevelő munkáját.
Az utóbbi 10 évben igazgatóhelyettesként vesz részt az iskola-
vezetés sok türelmet és áldozatot követelő munkájában.
Fontosnak tartja az egész életen át tartó tanulást és szakmai
megújulást.

Fotó: Katona 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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VÁROSI KITÜNTETÉSEK 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet és a 64/2014. (IV.24.)
határozat alapján 2014. évben a „Pro Urbe” elismerő címet
posztumusz Valentsik István részére adományozta. 

Valentsik István népművelő, karmester, grafikus, idén lenne 85
éves. Ének és kórustanító pedagógus volt Monoron, majd
Vecsésen. 1948-ban megszervezte az első 20 tagú ifjúsági ének-
kart, 1956-57-ben a vecsési Művelődési Ház énekkarának kar-
nagya. Somogyi Lajossal a monori járás első énekkarává fej-
lesztették a vegyeskart. Zeneszeretete mellett grafikusként is
kimagasló alkotásokat készített. Pedagógusként tanított a
Falusi, a Halmi téri és a volt Martinovics téri iskolában.
A díjat lánya, Valentsik Emma vette át.

Eltűnt értékeink nyomában

2000-ben, államiságunk 1000. évfordulója tiszteletére könyvet
írtam „Vecsés köztéri és egyházi szobrai, emlékművei, emléktáb-
lái” címmel. A könyvben minden, a jelzett dátumig fellelhető, a
címben szereplő alkotás szerepelt. Az azóta eltelt időszak alatt
számtalan újabb alkotás került elhelyezésre. A teljesség igénye nél-
kül. II. világháborús emlékmű az Andrássy-telepen, Halmy József
tiszteletére emelt emlékoszlop a Halmi-telepen, Kereszt a Faluban,
vagy büszkeségünk, a Koronás Ivókút, és lehetne sorolni. Büszkék
lehetünk mindezekre, hiszen sok esetben régi adósságunkat tör-
lesztettük. Írásomban most eltűnt értékeinket veszem számba.
Kezdem az elsőként eltűnt emléktáblával, melyet Goldmann
György vecsési születésű szobrászművész születésének évfordu-
lója tiszteletére helyeztek el a MÁV állomás Bajcsy-Zsilinszky úti
oldalán. Életéről - azt hiszem - keveset tudnak az itt élők.
Goldmann György 1904. december 21-én született a jelzett épü-
letben, és 1945, január 1-jén halt meg Dachauban. Kisfaludy
Strobl Zsigmond tanítványa. Munkásságáról Jancsó Miklós doku-
mentumfilmet készített. Szobrainak egy része a Magyar Nemzeti
Galériában látható állandó kiállítás keretében. Mivel baloldali
beállítottságú művész volt, ráadásul zsidó származású, nyilván
sokaknak útjában állt. Lehet, hogy munkásságát nem is ismerték,
de emléktábláját eltávolították, ellopták. Tudomásom szerint senki
nem emelt szót annak érdekében, hogy a tetteseket előkerítsék. 
A második alkotás eltűntetése szintén Goldmann Györggyel kap-
csolatos. Goldmann György alkotásaiból nagysikerű kiállítást
rendeztek Vecsésen. A széleskörű publikáció eredményeként a
Művelődési Minisztérium Goldmann György eredetileg cement-
ből készült „Munkás” című szobrát bronzba öntette, és Vecsés
Nagyközségnek ajándékozta. A 165 cm magas szobor volt Vecsés
első, egész alakot ábrázoló köztéri szobra, és a Halmi-telepi isko-
la előtt került felállításra. Telt, múlt az idő. Egy zivataros nyári
napon meghibásodott a térfigyelő rendszer, s mintha csak erre
vártak volna a tettesek, ellopták a szobrot. Szóvá tettem, de saj-
nos a tettesek a mai napig nem kerültek elő. Megjegyzem,
Budapesten Goldmann Györgynek a mai napig helyén van a tisz-
teletére elhelyezett, arcképével díszített emléktáblája.
Harmadik a sorban a nem kisebb személyiség, mint a „Falu
Tanítója”, Róder Imre, halálának 70. évfordulója alkalmából
elhelyezett emléktábla eltűnése a volt Gazdakör faláról. Mi a
gond Róder Imrével? Ő szinte csak adott a településnek, és nem
is keveset. Munkásságát az uralkodó, IV. Károly király is elismer-
te, Vecsés Képviselő-testülete pedig Díszpolgárrá választotta.
A felsoroltak a kirívóbb esetek, és akkor még nem szóltam a szán-
dékos rongálásokról, mint pl. a Faluban felállított keresztről ellop-
ták a töviskoszorút jelképező fonatot, az Andrássy emléktábláról a
koszorú felfüggesztésére szolgáló tartócsavart, vagy az Aradi
Vértanúk kopjafájának megrongálását. Ezek fizikai rongálások, de
vannak szellemi rongálások is, amikor nem valósághűen adunk tájé-
koztatást valamiről, valaminek az elhelyezéséről. Csak hirtelenjé-
ben két dolog. Bobich emléktábla elhelyezésének ideje 1997. szep-
tember 1. és nem 2007. március 14. A kitelepítési emléktáblát 1996-
ban Vecsés Nagyközség Önkormányzata állíttatta, a NNÖK-nak
semmi köze nem volt hozzá. (A fent jelzett könyvben részletesen
olvashatnak az említettekről.) Ezek látszólag jelentéktelen dolgok,
de ha hibásan megy át a köztudatba, azt már nehezebb helyretenni.
A rendszerváltást követően a mindenkori képviselő-testület
igyekezett bepótolni mindazt, amit a tanácsrendszer elmulasz-
tott. Egyre több emléktábla, kopjafa, szobor került elhelyezésre,
hirdetve, hogy tisztelettel adózunk eleinknek.

Gál István

Szuggesztív irányításával magával tudta ragadi a szereplőket és
a nézőket egyaránt.
Archív felvétel Fekete József gyűjteményéből
Az ünnepség koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével
fejeződött be.

VT összeállítás 
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A Bálint Ágnes Művelődési Központ szervezésében május 31-én és június 1-jén rendezték meg a mesefesztivált. Az időjárás lehe-
tett volna kegyesebb a rendezőkhöz és főként, a családokhoz. A fotóösszeállítás a két nap néhány kedves pillanatát eleveníti fel.

Közlemény
2014. június 30. és július 13-a között a Bálint Ágnes Kulturális Központ zárva tart.
Nagy lelkesedéssel készülünk az idén is megrendezésre kerülő GastroSokk rendezvénysorozatra, mely július 19-étől minden
szombaton várja a gasztronómia és a kultúra szerelmeseit. Megismerhetjük az adott kultúra jellegzetes ételeit-italait, betekintést
nyerhetünk annak zenei világába, így egy kicsit olyan, mintha mi is elutaznánk oda. Bízunk benne, hogy idén is hasonlóan kelle-
mes hangulatú estékkel várhatjuk majd az idelátogatókat. A Gastro estékről bővebb információkat honlapunkon teszünk közzé.
(www.kulturba.hu)

II. Bálint Ágnes Mesefesztivál - a Kulturális Központban…

Csukás István Süsüje sztár volt a Mesefesztiválon fotó: Kolonics Csaba

Janicsák Veca fotó: Kolonics Csaba

A Kispista Színház fotó: Kolonics Csaba Sokadalom Levente Péterrel,  jobbra Süsü táncház a téren fotók: Katona Csaba

Gryllus Wilmos                                      fotó: Kolonics Csaba
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Nagyszerű ötlet ez a mesefesztivál, nekünk nagyon bejött! Az
emberek megérkeznek a kisvonattal, besétálnak, nézelődnek,
vásárolnak. A gyerekek mindent kipróbálnak: a kis körhintát, az
ugrálóasztalt, a nagy csúszdákat, a csirkepofozót, a tökházat, a
Lépesméz cukrászda élethű édességeit - illetve elsősorban és a
legnagyobb ujjongással az alagutat! Ez igazság szerint
Sompolyogi-Mosolyogi róka menekülő útvonala lesz, de a
rókaház még nem épült meg hozzá. A gyerekek nem bánják,
házikó nélkül is élvezik a földalatti csúszdát.

Természetesen most is voltak előadások, naponta kétszer is.
Idén még - valószínűleg utoljára - tudtunk Bálint Ágnes darabot
biztosítani a fesztiválra: a Szabad Ötletek Színháza a Vízipókot
adta elő, Fogi Színháza pedig a Futrinka utcát. Ezen kívül volt
még Pöttyös Panni, meg a Majorka bábszínháztól a Pártás
királylány c. bábdarab.
Idén a fesztivál kiemelt személyisége Csukás István volt. Ő
ugyan egészségi okok miatt nem tudott jelen lenni, de annál
inkább jelen volt híres figurája, Süsü, aki az emlékházba is ellá-
togatott. A tökházba még csak befért valahogy, „elbeszélgetett”
Mazsolával, de hiába vágyakozott, a körhintába nem tudott
beülni, és az alagútba is csak borús pillantásokat vetett, lecsú-
szásra nem is gondolhatott… 

Miután állandóan emberhiánnyal küzdünk, nagy megkönnyeb-
bülés volt számunkra, hogy a Petőfi iskolából gimnazista
önkénteseket kaptunk – nem is akármilyeneket! Mind az öten
nagyon jól teljesítettek. A két kislány az agyagozást vállalta a
gyerekekkel, a fiúk pedig a kerti játékoknál, illetve a szobákban
segítettek, animáltak, felügyelték a rendet. Természetesen ismét
segítettek barátaink, Horváth Éva, Andi, és Szollil Teri, akik
nélkül már nincs is fesztivál – no, legalábbis nem ilyen sikeres! 
Várjuk Önöket jövőre is, jól fogják érezni magukat! 

Írás és fotó: Németh Ágnes  

II. Bálint Ágnes Mesefesztivál - az Emlékházban…

Népzenei találkozó  
„Az éneklés megszépíti az életet, az éneklők másokét is.”
(Kodály Zoltán)

A vecsési Labdarózsa Népdalkör immár hagyományosan vett
részt a 2014. május 24-én, Bugyin megrendezett kistérségi és
országos minősítéssel is bíró népzenei találkozón. 
A vendéglátók színes műsorral készültek, szinte minden korosz-
tály megmutatta magát, énekeltek, citeráztak, egyedül, párosan,
csoportosan. Izgalommal, csillogó szemekkel, mosolyogva álltak
a színpadra. Nagyszerű érzés megtapasztalni, hogy van érdeklő-
dés, utánpótlás az ifjúság körében a tiszta forrásból eredő népze-

ne iránt. Dicséret illeti ezért a felkészítő pedagógusok munkáját.
A 17 fellépő közül 10-en minősültek, ők Ezüst és Arany Páva-
díjat, valamint a zsűri dicséretét kapták. A közönség nagy taps-
sal jutalmazta a versenyzőket, köztük a sokadik Arany Páva
minősítéssel rendelkező Kispesti Citeraegyüttest, amelynek
vezetője Széles András citeraművész, népdalkörünk több ifjú
citerásának tanára. 
A zsűri elnöke, Fehér Anikó így értékelte a rendezvényt:

„Bugyin csodálatos tanárok tanítanak. Sokféle összeállítást
hallhattunk. Professzionálistól az egyszerű bemutatkozásig.
Bartóknak és Kodálynak köszönhetjük ezt a délutánt, hiszen ők
többszázezer népdalt gyűjtöttek össze. 95 népdal szólalt meg,
ebből 74 régi, 21 új stílusú volt.” 
A régi stílusú népdalok a 18. szd. előtt keletkeztek. A gyönyörű
népviseletbe öltözött fellépők az egész Kárpát-medence népdal-
kincséből válogattak.   
Mivel népdalkörünk az elmúlt évben országos minősítésen vett
részt és Arany Páva-díjat nyert, ezért most „csak”felléptünk, és
művészeti vezetőnk, Pavella Krisztina vezetésével bemutattuk
új, a felvidéki Domaházáról származó népdalcsokrunkat, amely
elnyerte a közönség és a zsűri tetszését is.
A színes – szívet, lelket megérintő - délutánt jó hangulatú közös
éneklés és ízletes vacsora zárta. 

Pálmainé Keszler Márta                                 fotó: népdalkör
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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,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését. 

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



Vecsési Tájékoztató 2014 június                                                                                                          Reklám  19

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

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

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü NYÁRI INTENZÍV nyelvtanfolyamok
egész nyáron!

ü 2 és 4 hetes junior és felnőtt tanfolyamok
ü előkészítők vizsgalehetőséggel

Angol nyelvi MAGÁNÓVODA
ü beiratkozás még korlátozott számban!

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

Fk.ny.sz.13-0484-05



Gondolatok... Pünkösd után 
(2014. június)

A múlt számban, a „Húsvét után”-i
gondolatokban, megemlékeztünk
Szent XXIII. János és Szent II.
János Pál pápa szentté avatásáról,
mely eddig egyedülálló volt egyhá-
zunk történetében, ugyanis egy napon
emelt az egyház a szentek sorába két
ilyen kimagasló jellemű, nagyformátumú egyházfőt, akik kor-
társaink is voltak.
Mostani Szentatyánk - Ferenc pápa - újabb és újabb világraszó-
ló eseménnyel „lep meg” bennünket. Elzarándokolt nemrégen a
Szentföldre. Elsődleges célja az úttal az volt, hogy ott találkoz-
hasson Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával. Ez a
találkozás egyben 50. évfordulója volt VI. Pál pápa és a kons-
tantinápolyi pátriárka - Athénagorasz - találkozásának. A két
egyházfő 50 évvel ezelőtt, 1964-ben a kölcsönös békeölelésben
a bocsánatkérést és a kiengesztelődést demonstrálta az 1054-es
kölcsönös kiközösítés visszavonására.
A szentföldi zarándoklat alkalmával történt egyházfői találko-
záson közös nyilatkozatban rögzítették, hogy a mostani testvéri
találkozás „egy új, szükséges lépés az egység felé”, amelyre a
Szentlélek készteti követőit. „Bűnbánóan elismerjük - mondja a
közös nyilatkozat - bolygónk igazságtalan kizsákmányolását,
amely vétek Isten szemében. Ismételten leszögezzük felelőssé-
günket és kötelezettségünket, hogy táplálnunk kell az alázat és a
mértékletesség iránti érzékenységet, hogy mindenki érezze a
teremtett világ tiszteletben tartásának szükségességét, és gon-
dosan megőrizze azt.”
De nemcsak a konstantinápolyi pátriárkával találkozott a
Szentatya, hanem Mahmúd Abbász palesztin és Simon Peresz
zsidó elnökkel is. És május 25-én így szólt az elnökökhöz:
„Ezen a helyen, ahol a Béke Fejedelme született (Betlehemben),
arra szeretném szólítani Mahmúd Abbász és Simon Peresz
államfőket, hogy velem együtt erőteljesen fohászkodjanak
Istenhez a béke ajándékáért. Felajánlom vatikáni otthonomat
erre az imatalálkozóra. A békét építeni nehéz, de béke nélkül
élni gyötrelem.”
Emlékezzük vissza arra a megdöbbentő csendre, amikor Ferenc
pápa megválasztásakor megjelent a vatikáni palota loggiáján, és
hívei imádságát kérte. Aztán a világ jóakaratú embereinek
imádságát kérte a közel-keleti háború kitörésének elkerülése
érdekében. Most imádkozni szólítja, tanítja a két politikust a
béke érdekében, és természetesen mindnyájunkat. Alig egy hét
múlva, június 8-án az izraeli és a palesztin elnök imatalálkozón
vett részt a Vatikánban. Mindenféle előzetes protokoll egyezte-
tés mellőzésével a két elnök Ferenc pápa vendége volt
Rómában, a Szent Márta házban. Ott szálltak meg, együtt imád-
koztak. Nehezen tudjuk elhinni, hogy ez megtörténhetett, és így
történt meg.
Ne feledjük. Pünkösd után vagyunk... Szentatyánk a
„Szentlélek Embere”. A Szentlélek működik általa...
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásaiban, a TV vallásos
műsoraiban gyakran követhetjük nyomon a Szentatya beszéde-
it, munkásságát, tanítását…. Jöjj Szentlélek Istenünk . M böl-
csesség lelke, az értelem lelke, a tanács lelke, az erősség lelke,
a tudomány lelke, a jámborság lelke, az Úr félelmének lelke.
Ámen.

Nagy István Elek

Felsősök lelkinapja az Irgalmas Jézus Plébánián

Már régóta vártuk, hogy nekünk is legyen újra egy lelkinapunk,
mint amilyet 3. osztályos korunkban megéltünk, amikor az első-
áldozásra készültünk. Március 28-án, péntek este a plébániára
hoztuk a matracokat, a hálózsákokat, meg a jókedvünket. Az ifi-
sekkel közösen társasjátékoztunk egyet, azután X-boxoztunk és
párnacsatáztunk. Az esti imához körbeültünk, és saját szavaink-
kal hálát adtunk Istennek. Végül filmnézéssel telt az este. (Sőt
még tovább is jót játszottunk, de azt Szilvi néninek meg a szü-
lőknek nem kell tudni. Másnap persze elég nehéz volt felkel-
ni…) A reggeli ima és a közösen elfogyasztott finom reggeli
után komoly dolgokról beszélgettünk. Nagyböjti időben vol-
tunk, így előtérbe került a lelkiismeretvizsgálat. Elvonultunk
egy rövid időre, magunkba néztünk, felkészültünk a gyónásra,
és átsétáltunk a templomba, hogy letegyük a bűneinket. Tüzet
raktunk, és elégettük a kis papírjainkat, amire lejegyeztük mind-
azt, amiért bocsánatot kellett kérnünk Istentől. Délután haza-
mentünk, és elmeséltük a családnak az élményeket.
Nagyon jól éreztük magunkat, és reméljük jövőre is lesz hason-
ló alkalom ilyen közösségi együttlétre!

Bihal Sári és Zsuk Anna

Schönstatt – Óbudavár – Házaspárok útja
Május másodikán Péter atya áldásával kilenc házaspár zarándo-
kolt el Óbudavárra gyerkőcöket, fiatalokat is bevonva a kirán-
dulásba, hogy végigjárják a Házaspárok útját. A hosszúnak tűnő
autóút végén egy gyönyörű, nyugalmat árasztó helyre érkeztünk
meg. A közösségi ház hangulatos teraszán együtt költöttük el
elemózsiánkat, áldást énekeltünk szülinapos testvéreinknek, és
felfrissülve sétáltunk fel a csodaszép schönstatti kápolnához. Itt
Gódány Róbert ismertette Schönstatt történetét, és hogyan
került általa és felesége, Rita által ez a lelkiség Magyarországra.
Ahogyan beszélt Kentenich atyáról, saját életéről, családjáról és
a hozzájuk csatlakozó schönstatti családokról, akiknek házi
szentélyei a kápolna „mellékoltárait” alkotják, máris megnyug-
vásban lehetett részünk. Jó volt hallani, hogy létezik Schönstatt
segítségével egy út, amely az élet/házasélet minden nehézsége
mellett harmóniát, megértést, biztonságot teremthet életünkben,
Istennel járva az utat.
A kápolna előterében együtt imádkoztunk a Szűzanyához az
éppen ”útrakelő” házaspárért. A kellemes, erdőben kanyargó sét-
aúton 15 állomás várta a párokat, szépen faragott fatáblákkal, a
táblákon egy-egy téma szentírási idézettel és gondolatébresztő
kérdéssel. Olyan témák ezek, amiket senki sem kerülhet el, ha
családdal ajándékozta meg az Úr. Ez a nagy ajándék örömökkel,
nagy felelősséggel és sokszor gondokkal is jár. Vigaszt nyújt,
hogy Isten segítségével, és jó esetben nem egyedül, hanem mel-
lénk rendelt társunkkal járjuk ezt az utat. Fontos, hogy őszintén
tudjunk egymással beszélgetni közös életünk mérföldköveiről
Máriát hívva segítségül. Ha Őt szívből meghívjuk családunkba,
a szeretet fényében mindent másképpen értékelünk.
A Házaspárok útja a kápolnától indult, és oda is érkezett vissza.
Bíró László püspök atya szavaival élve: „…ahogyan létünk és
házasságunk is Istentől indult és sok-sok állomáson keresztül
reményeink szerint Istenhez érkezik.” A gyerekek is jól érezhették
magukat a szép természeti környezetben, jó levegőn, együtt fedez-
ve fel a környéket. Köszönjük Koncsik Panninak és Sanyinak -
akik már hosszú évek óta járják ezt az utat - hogy megmutatták
nekünk is. Azt az utat, amelyet sokunknak kell járnia.

Pusztai család
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Konfirmáció 
a Vecsési Református Gyülekezetben
„Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk 
vallást, hogy üdvözüljünk”.
Róm 10,10.

Nagy örömünkre gyülekezetünkben június 1-jén 21 konfirman-
dus vallotta meg Jézus Krisztusba vetett hitét és tett konfirmá-
ciói fogadalmat az ünneplő közösség előtt. Ebben az esztendő-
ben különleges kegyelme volt Istennek a konfirmandusok nagy
létszáma, valamint, hogy több felnőtt konfirmált, mint gyer-
mek: 12-en voltak a felnőttek, és 9-en a gyermekek.
A konfirmandusok megtanulták a felkészítés során, hogy a kon-
firmáció felfedező út, melyen megismerhetik Református
Egyházunk tanításait, de legfőképpen az Egyház Urát, a ma is
élő, feltámadott Jézus Krisztust. Az elmúlt esztendőben ezért
voltunk együtt, ebben haladtunk, és az előkészítő órákon közö-
sen fedeztük fel, hogy a keresztyénség nem egy vallás, hanem
egy élő kapcsolat Jézus Krisztussal.
Így imádkoztunk azért, hogy a konfirmáció valóban az legyen,
ami. Megerősítés! Hiszen ez a latin szó ezt jelenti. A Szentlélek
Isten erősíti meg ébredő hitünket.
Jó volt így látni közösen, milyen az, amikor az ember megta-
pasztal valamit Jézusból, a Vele való találkozásból, és ebből hit
születik, valamint a hitnek megerősödése, hogy erős hittel vall-
juk meg: Jézus Krisztus nekünk is Urunk, akihez mindig hűek
maradunk.
Istené legyen a dicsőség, hogy kimunkálta és továbbra is mun-
kálja ezt közöttünk és bennünk Szentlelke által!

Dömötör Norbert lelkipásztor        Fotó: Nagy Mátyás

És álljon itt végül egy konfirmandus testvérünk vallomása a
konfirmációról:
Balázs Dorottya Szilvia: - Örülök, hogy konfirmáltam. Ez az
időszak sokat segített közelebb kerülni Istenhez. A közösségen
is lehetett érezni a változást. Mindannyiunk megtapasztalhatta a
Szentlélek jelenlétét. Amióta az Úr útjára léptem, sok minden
könnyebb. Könnyebben veszem az akadályokat, könnyebben
vészelem át a hosszú napjaimat, és mindig marad erőm este elő-
venni a bibliaolvasó kalauzt, hogy másnapra erőt nyerjek. A
konfirmáció az első nagyobb dolog, amivel hálát adhattam
Istennek az életemért.

Elsôáldozás volt a katolikusoknál

Az elsőáldozás az oltáriszentség első magunkhoz vétele. A hatá-
lyos egyházjog szerint gyermekek elsőáldozáshoz bocsátása
csak akkor megengedett, ha: 1. gondos fölkészítésben részesül-
tek; 2. kellő ismerettel rendelkeznek; 3. képességük szerint fel-
fogják Krisztus misztériumát, s az Úr testét hittel és áhítattal tud-
ják magukhoz venni; 4. előzőleg szentségi gyónáshoz járultak.
Általánosságban 9-10 éves korban történhet elsőáldozás.

Az 1930-as években még eleven szokás szerint erre az alkalom-
ra a fiúk fekete, a leányok fehér ruhát, s néhol kisebb értéktár-
gyakat (órát, nyakdíszt) kaptak keresztszüleiktől; tőlük kapták a
fiúk a mellcsokrot és a leányok a virágkoszorút, s ezek ebéden
is náluk vannak. A templomnak zöldággal és virággal való föld-
íszítése az elsőáldozók és hozzátartozóik szokásos kötelessége.

VT info
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Erzsébet tér, Irgalmas Jézus Plébániatemplom. Az elsőáldozók
Varga Péter atyával                                fotó: Koncsik Sándor

Petőfi tér, Jézus Szíve Plébániatemplom. Az elsőáldozók 
Dr. Huszka Mihály atyával                    fotó: Nagy István Elek

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Anyukámat
Zentai (Zemmel) Nándornét elkísérték utolsó útjára és sírjára
virágot helyeztek el.
Kata

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik BÁBI
ESZTER temetésén megjelentek és tisztelettel adóztak emlé-
kének.
A gyászoló család

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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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

K A I S E R  A U T Ó S B O LT
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 !

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

kaiserautosbolt@gmail.com

Ajánlataink:
különleges függönyök és kellékei

sötétítő és dekorfüggönyök,
karnisok, abroszok, ágytakarók

Szolgáltatásaink:
függöny varrás (hozott anyagból is)

helyszíni felmérés, tervezés
karnis gyártás, szerelés

római roló és lapfüggöny készítés
Nyitva tartás: H-P: 10-18 h, Szo: 9-13 h    

Telefon: 0630 2535 938

ÚJ! MEGNYÍLT! 
FÜGGÖNYBOLT
Vecsés Lakótelepi üzletsoron, a Fő úton!



Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2014 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!
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2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620 Web: www.ecofact.hu

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével? 

Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva vállalkozása
aktuális lehetőségeiről? Keressen meg bennünket!

BÉRSZÁMFEJTÉS
CÉGGONDOZÁS

ADÓTANÁCSADÁS

MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM
HACCP

SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE
KÖNYVELÉS

Szolgáltatásaink
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140 éve született Fehér János pápai kamarás

A Fehér János Alapítvány
Frühwirth Mihály urat kérte
fel arra, hogy az évfordulóra
készítsen egy megemlékező
beszédet. A falusi templomban
hangzott el a beszéd pünkösd-
vasárnap, amiből idézünk.

„Őrszálláson született 1874. június 3-án, jómódú, sváb családban.
Szülei: Weisz Domonkos és Nuszpl Mária
Keresztszülei Rendl József és Pfeiffer Teréz
Keresztelte Bruhaček János káplán
Gimnáziumi tanulmányait Kalocsai Főgimnáziumban, a jezsu-
itáknál végezte. Érettségi után a váci papnevelő intézetbe nyert
felvételt. 1897-ben szentelték pappá. Minden bizonnyal a váci
papneveldében magyarosította a nevét, mert első állomáshelyén
már Fehér Jánosként szerepel. Kápláni évei igen mozgalmasak
voltak. 1897-ben Kiskunhalasra, 1898-ban Ceglédbercelre,
1899-ban Kiskundorozsmára, 1900-ban Erzsébetfalvára helyez-
ték. (Ez a mai Pesterzsébet).
1902-ben Soroksárra került, 1903-ban Rákoskeresztúr követke-
zett. 1906-ban került először Vecsésre, itt teljes jogú adminiszt-
rátorként működött.1907-ben Váchartyánra helyezték.
1909 decemberében a váci püspök kinevezte a vecsési plébáni-
ára. Innen ment nyugdíjba 1955 szeptemberében. Itt is temették
1958 novemberében.
44 esztendőn át volt plébános Vecsésen. Ez a 44 esztendő meg-
határozó volt Vecsés életében. A váci püspöki levéltárban sze-
mélyes iratai között található a nyugdíjazása után írott összefog-
lalója. Ebben számot ad a Vecsésen töltött évtizedekről Kovács
Vince püspök úrnak, aki a váci egyházmegye apostoli kormány-
zója volt. (Az egyházmegye püspökét, Pétery Józsefet 1953 hús-
vétján Hejcére internálták. Itt halt meg 1967-ben).
Alig, hogy elfoglalta állomáshelyét 1909-ben, megújította a
Kántoriskola épületét. A régi épületet másfél méterre visszabon-
tatta, megmagasította 4 méterre a tantermeket, új ablakokkal,
ajtókkal és cseréptetővel látta el. Így a megújított épület után
már állami segélyre jogosulttá vált az egyházközség. 
1912-ben az iskolaszék polgári iskolát indított. 
1915-ben örökségéből 40 hold földet vásárolt. Ebből adott 600
ölnyi területet piactérnek és iskolának, egy kh területet a zárda,
a polgári leányiskola és a templom részére. Ehhez az egyház-
község további két kh területet vásárolt. Két utcát parcellázott.
1916-ban felépült a polgári és a zárda épülete. A templomépítés
a háború miatt félbe maradt, csak 1921-ben készült el.
Hannauer István váci püspök szentelte április 21-én. Az ered-
mények elismeréseként a váci püspök felterjesztése alapján
elnyerte a pápai kamarás címet.
A húszas években két nagyszerű épület kötődik a nevéhez:
1926-ban hozzáfogtak a falusi kultúrház építéséhez, 1927-ben
elkészült. Ebben az esztendőben kapott díszpolgári címet. A
kitüntető címmel egy időben nyújtották át részére a kormányzó
érdemkeresztjét is. Következett az Andrássy-telepi Katolikus
Elemi Népiskola építése. 1928-ban adták át. 
1938-ban az Óplébánia épülete készült el. A Váci egyházmegye
első központi fűtése plébániája volt. 
(Pálos Frigyes kanonok úr ezt többször is hangsúlyozta, amikor
Fehér Jánosról érdeklődtem tőle.)

Ennek a sikeres korszaknak külső támogatói is voltak.
Mindenképpen meg kell említeni Klebelsberg Kuno kultuszmi-
nisztert, és Dr. Preszly Elemér Pest vármegyei főispánt. Az ő
támogatásuk mögött természetesen ott voltak a kor asszimiláci-
ós törekvései is. 
A háború alatti és a háború utáni évek már a megpróbáltatások
ideje volt. A Kultúrházban mozi is működött. Ezért a kamarás
úrnak, mint fenntartónak, a II. zsidótörvénynek megfelelően
igazolnia kellett a származását. A váci levéltár őrzi a püspök úr
1941 márciusában írt igazoló levelét. Három esztendővel
később a német megszállást követően őrizetbe vették. Egy csen-
dőrparancsnok járt el az érdekében.  
Tétlen ezekben az években sem volt. Az új templom építése
foglalkoztatta. Két templom építésében gondolkodott. (A falusi
templom helyett újat szándékozott építmi, de fontosnak tartotta
az Andrássy-telepre tervezett templom felépítését is.) Építő-
anyagokat vásárolt, Csíkszentimréről nagy mennyiségű épület-
fát szerzett be. A fát, téglát különböző helyeken tárolta.  A front
alatt szinte mindent széthordtak. A háború után újból neki kez-
dett a tervek megvalósításához. Az falusi templom építése 1948
tavaszán kezdődött. Ebben az esztendőben megtörtént az isko-
lák államosítása. Ezt követően le kellett mondani az egyházköz-
ségi földekről. Pontosabban „önként” fel kellett ajánlani az
államnak. 
1954-ben a templomépítés megrekedt.  A kamarás úr megtört
öregember lett. Előbb a kerületi esperességről mondott le, majd
1955. szeptember 1-jével kérte a nyugdíjazását. 
Ebből az időből való az Állami Egyházügyi Hivataltól Miklós
Imre elutasító levele, amelyet a Váci egyházmegyei hatóságnak
írt. A levél arról tájékoztatja a váci püspökséget, hogy az egyhá-
zi személyek állami nyugellátása 1955. június 30-án befejező-
dött. Fehér János nyugdíjazási kérelme 1955. szeptember 10-ei
keltezésű, tehát elkésett. 81 évesen nyugdíj nélkül maradt.
Visszavonult. A  telepi templom szomszédságában töltötte öreg
napjait. Átjárt gyóntatni. 
1958. november 21-én meghalt. A Fő út 49. szám alatti szükség-
kápolnában ravatalozták fel, innen temették.”

Adománygyűjtés
Vecsés Óváros Plébánia és a Fehér János Alapítvány adomány-
gyűjtést szervez. Feltett szándékunk, hogy az alapítvány név-
adójának, Fehér János prelátusnak, Vecsés város díszpolgárá-
nak, aki a múlt század derekán a plébánia megújításában elévül-
hetetlen érdemeket szerzett, a városi temetőben lévő igen meg-
romlott állapotban lévő sírját illőképpen helyrehozzuk. Ennek a
nemes célnak az eléréséhez várjuk mindazok adományait, aki
őrzik még egykori plébánosunk emlékét, akik nagylelkűségben
méltó utódaivá óhajtanak lenni, és azokét is, akik bár nem
ismerték, de tisztelni tudják Vecsésért és lakosaiért tett önzetlen
küzdelméért. Felajánlásaikat a Pátria Takarékban vezetett szám-
lára, az ehhez szükséges csekkeket templomainkban: Jézus
Szíve és Szent Kereszt lehet kérni, vagy a Fehér János
Alapítvány 11742283-20034948 számú számlaszámára történő
befizetéssel tehetik meg.
Jószívű adományaikat előre is köszönjük!

Kuratórium

(Fehér Jánosnak, a település újkori történelmének legjelentő-
sebb személyiségének alakját nem idézi fel egy köztéri szobor,
de még egy közterület névtáblája sem. A közmondás szerint az
emberek a jótettek emlékét vagy a porba írják, vagy a folyóvíz
tükrére! – szalontai -)
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Szép és küzdelmes életút…

A galambászokról írt cikkemben megígértem, hogy néhány idő-
södő, már a szép kor felé ballagó galambásszal készítek a jövő-
ben interjút. Az A-48-as szakosztályi gyűlésen többek között
megbeszéltem Kauremszky Ferenccel, hogy felkeresem ottho-
nában és megírom az élettörténetét, amire most került sor.

Hihetetlen életút az övé, sok küzdelemmel, fájdalommal és
örömmel kikövezve, de töretlen szorgalommal, becsületes mun-
kával telve.
1935. július 14-én született Vecsésen. Édesapja tüzelő kereske-
dő, Édesanyja varrónő volt, egy húga született még, aki sajnos
nagyon betegen éldegélt. Hatalmas Vecsés-szerte kiterjedt csa-
ládja van, hiszen a felmenői is mind-mind vecsésiek voltak
nagyszülőkig, dédszülőkig visszamenőleg. 
Feri bácsi befejezte az általános iskolát, pontosabban 6 elemit
és 1 polgárit, a régi falusi polgári iskolában, akkortájt vezették
be a nyolc általánost. Nagy volt az érdeklődése a gépek, műsza-
ki dolgok iránt, ezért gépkezelőnek tanult, s mikor végzett a
tanulmányaival, Kandó villamos járműveket szerelt az Északi
Járműjavítóban. Az egész szorgos munkás életét ott töltötte,
onnan is ment nyugdíjba 43 év után. Az Édesapjának mindig
voltak galambjai, ő is nagyon szerette ezeket az okos, szép
madarakat, eleinte csak hobby szinten, majd 15 éves korától
már postagalambokkal foglalkozott, és egyesületi tag volt.
Akkor még egy galambász egyesület volt nálunk. Emlékezik,
hogy 1957-ben 62 főt számlált a postagalamb szakosztály.
Beszélgetésünket hármasban Feri bácsival és Nusi nénivel, a
kedves feleségével folytattuk, aki 57 éve jóban, rosszban hűsé-
ges, odaadó társa. Az ő családja és Nusi néni famíliája jó barát-
ságban volt egymással, így már gyermekkoruktól ismerték egy-
mást. Mikor Nusi néni elvégezte a nyolc általánost, Feri bácsi
udvarolgatott neki, majd elvitték katonának. Nem említettem
meg – pedig fontos – hogy ifjú korukba sokat jártak táncolni a
Téhölybe és a tornaterembe is, ahol a Lakai zenekar húzta a tal-
palávalót. A katonaság előtti évben 1954-ben az MHSZ-nél elő-
képzésen vett részt, kis- és nagymotorra, személy- és tehergép-
kocsira levizsgázott, mindenre jogosítványt szerzett. Így termé-
szetes volt, hogy az 1955-ös bevonulása után azonnal gépjár-
műre került. Hamar kiderült, hogy megbízható, értelmes, szor-
galmas fiatalember, a főnökség kiemelte, és az egyik vezérkari
tiszt sofőrje lett. Akkor még két év volt a katonaság, rengeteg
katonaélmény került elő az élménybeszámolójából. Többek
között elmesélte, hogy a katonaság idejére a galambászat szüne-
telt, de közben baleset érte, combnyaktöréssel bekerült a kór-
házba, és közel egy évig az esztergomi kórházban ápolták.

Akkoriban már komolyan udvarolt a feleségének, aki rendsze-
resen látogatta. Felgyógyulása után 1957-ben leszerelt, s még
abban az évben meg is tartották az esküvőt.
Hamarosan megszületett a fiúk is, akit nagyon vártak, szerettek…
A galambászatot felváltotta a család és a munka. Nagyon
komoly feladata volt a villanymozdonyokkal, így a munkaideje
sohasem 8 órában zajlott, korán ment, későn jött haza, nem
maradt ideje már másra.
Dolgozott szorgalmasan, kiemelkedő munkájáért a főnökei
beiskolázták, így egy héten háromszor középiskolába is járt a
munka, család mellett, leérettségizett.
Az Északi Főműhelyben gőzerővel fejlődött a villamosítás,
nagy szükség volt jó szakemberekre, őt kinevezték a gépészet
vezetőjének, és megválasztották a műhelybizottság titkárának.
Nem mellékesen – mondja szerényen – 35 évig volt vezetője a
gépészetnek, és a műhelybizottság élére hatszor 4 évre újravá-
lasztották. Főiskolára küldték volna, illetve szerette volna Ő
maga is a továbbtanulást, de az akkori pártállami gépezet nem
támogatta, mert nem volt párttag, és a továbbtanulási ajánláshoz
négy dolog kellett: politikai megbízhatóság, képzettség e téren,
majd a szakmai felkészültség és a vezetői alkalmasság. Feri
bácsinak „csak” a két utóbbi volt meg. Így aztán a továbbtanu-
lásból nem lett semmi…
A fia érettségi és katonaság után követte a példáját, műszerész-
ként szintén ott tanult s dolgozott. Szülei és párja családja
révén, nyugaton, az NSZK-ban voltak rokonaik, 1963-ban kért
és kapott útlevelet rokonlátogatásra, és egy hónapot náluk töl-
tött. Akkoriban lehetett kinn dolgozni, bevitték egy munkahely-
re, ahol egy hónap alatt annyit keresett, hogy egy szép, új autó-
val jöhetett haza… Az autót eladta, és abból teremtette meg az
önállósodás, az építkezés alapjait.
Addig az apósáéknál laktak, és apránként spórolgatták a házépí-
tésre valót, de mikor együtt volt minden, az egész család össze-
fogott, és segítette az építkezést, különösen sokat emlegeti sze-
retettel az unokabátyját, aki jó hírű kőművesmesterként a ház-
építés lelke volt. A ház 1985-ben került olyan állapotba, hogy
beköltöztek. Nagy volt az öröm, hiszen rengeteg munkával telt
az egész életük.
A galambászat iránti szerelem soha nem hagyott alább, főként,
mikor észrevette, hogy a kisfia is érdeklődik a postagalamb
tenyésztés, versenyzés iránt. Együtt űzték komolyan ezt a szép,
nemes sportot. Fia nagyon beteges volt, ezért nem alapított
önálló családot, de munkáját, szüleit és galambokat szerető
emberként élte le az életét. Sajnos, közel egy éve elment, ami-
nek a fájdalmát Feri bácsiék soha sem tudják feldolgozni. 
1991-ben újra, szervezett keretek között galambászkodni kezdett,
belépett az akkor már két egyesület egyikébe, ahol ma is verse-
nyezteti postagalambjait, az A-48-as szakosztályba.
Megcsodálhattam mesés galambjait, megismertem a galambászat
ezernyi szabályát, rejtelmeit, és nem utolsósorban azt a számtalan
gyönyörű trófeát, amit megnyert a sportoló galambjaival.
Mellékelek egy fotót is róluk, amint a büszke galambász a meg-
érdemelt serlegek erdejét megmutatja Önöknek. Azt mondja,
hogy minden állatot, madarat kedvel, de a galamboknak lelke
van, olyan fejlett intelligenciával rendelkeznek, hogy azt meg-
figyelni csak egy „megszállott” galambász tudhatja. Beszélget
velük, reagálnak rá, értik őt, ez egy egész napos elfoglaltság,
amit nem bán, mert fiatalon tartja, egy csodás, semmihez sem
hasonlítható tevékenység. 

Kívánunk Neki és a kedves feleségének még sokáig nagyon jó
egészséget, és azt, hogy együtt galambászkodhassanak sokáig. 

Írás és fotó: Benke Mária
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AZ AGYAGGÖDÖRTŐL A LANYI-TÓIG – I. rész
Szinte minden városban előfordul, hogy egy-egy településrész, kerület,
lakótelep az egykori dűlő, rét, vagy a kihalt, a történelem kegyetlen
útvesztőjében eltűnt falu nevét viseli tovább. Valójában ez is egy sajátos
tiszteletadás a településrésznek nevet adó egykori elődök előtt. Vecsésen is
hasonló módon maradt fenn a Halmi-telep, a Kertekalja, a Krakó, a Máder-
tanya, a Szieber-tó, Felső-Halom, Andrássy-telep, Felső-telep és egyéb
elnevezések. Ide sorolható a Lanyi-tó, a Kis- és Nagy-Lanyi elnevezése is.
2014-ben 40 éve lesz, hogy Vecsésre kerültem. Számos helytörténeti
munka készítésével igyekeztem az új otthonomhoz, Vecséshez kötő haj-
szálgyökereket erősíteni, ami nem mindig volt egyszerű dolog. Különösen
egy ilyen nagy agglomerációs településen, mint a mi két településből
kialakult városunk, amelyet a vasútvonal valósággal kettészel. Tudvalevő,
hogy a török teljesen elpusztította Vecsés két középkori elődtelepülését,
Vecsést és a vele 1870-ben pusztaként egyesült Halomegyház községet is.
Az újratelepítés idején, 1786-ban, vagyis a XVIII. század végén Vecsés első
újkori telepesei a „Czifra tsárda” közeli részen építettek maguknak otthont.
Akkor még általános dolog volt a Kárpát-medence síkvidékein, hogy az
agyagot törekkel és vízzel keverték, lábbal jól áttaposták, olykor még állat-
okkal is megjáratták, és az így kialakult keverékből vert (patics) falú háza-
kat építettek, vagy előbb a törekes agyag-sárból vályogot vetettek, és
megszárítás után épültek belőle a falak. S bár pontos, konkrét adatok
abban az időben nem utalnak Vecsésen az agyagvételezési helyre, bizo-
nyos, hogy a mai Lanyi elődje már akkor is meglehetett. Először a XIX. szá-
zad közepén találtam írásos utalást az agyaggödörre, amelynek a neve
akkor a német Lammsgrube (svábosan Lammsgrumm. Lancgrun) szóból
eredhet az idős visszaemlékezők szerint. Ugyanis a svábokkal együtt élő,
fokozatosan közéjük asszimilálódott magyarok, szlovákok, a XIX. század
végétől kezdték először a könnyebb kiejtés végett Lanyinak nevezni az
agyaggödröt és környékét.
Bilkei Gorzó János, az első vecsési monográfia szerzője a Vecsés község úrbé-
ri pere című Pestvidéki Királyi Törvényszék levéltári aktájának végén egye-
bek mellett ezt találta: „A község részére agyagos gödör tágításául 1 hold
föld biztosíttassék”, temetőnek, iskolának, templomnak pedig ennél is több
földterület. Akkor 1862-t írtak, és már az agyaggödör tágításáról volt szó,
tehát az agyaggödör minden valószínűség szerint korábban is megvolt. A
korabeli úrbéli per azonban még nem Lanyiként említi, csak egyszerűen
agyaggödörnek, de az iratokat a peri előírások szerint „a magyarul nem
tudó valamennyi vecsési gazda kedvéért” németül is felolvasták, amelyben
svábul LAMMSGRUMM-ot említettek már. A mai Krakónak nevezett telepü-
lésrész németes neve is akkor tűnt fel először KROKAU-nak írva.
Az 1840-70-es években újabb utcák nyíltak a faluban: a régi templom mel-
lett az Iskola utca (akkori nevén Soroksári út), a mai országúttal párhuza-
mos Jókai utca, a Birgejárásban a Város, Malom, Ferenc, Mihály, István,
Mátyás és Üllői utcák. Az itt épült házak vert falai, vályogjai is a Lanyiban
kiásott agyagból készültek. Ekkor jelentek meg a Lanyi partmenti nádasai
között a tucat számra épült cigányputrik, amelynek lakói vályogvetéssel
foglalkoztak, s az 1840-70-es években többször is visszatérő kolerajárvá-
nyok nagy pusztítást végeztek köztük is. Egykor a Kinizsi utcában lakó idős
Moravecz Feri bácsitól hallottam, hogy a cigányok hogyan vetették a törek-
kel jól elkevert, áttaposott agyagos sárból a vályogot, és a napon szárítva
többször megforgatták a nedves részével a nap felé, majd szellősen egy-
másra rakva a nappal és a vályogok között átáramló levegővel szárították.
Aztán a magyar Millennium, vagyis a honfoglalás 1000. évfordulója után
1899-ben a Lanyi-tó kiásásáról döntött Vecsés elöljárósága. Az erről hozott
határozatot a már említett Bilkei Gorzó féle monográfia is említi, de a
munkálatokból kevés dolog realizálódott. Ez azonban mit sem változtatott

azon, hogy a tóval együtt mintegy 20 katasztrális holdra, vagy még többre
tehető terület környéke lassan beépült, de még 1937-ben is a községi
agyagbánya kezeléséről és területének rendezéséről hozott szabályrende-
letet a község elöljárósága. Szükség is volt ezekre, hiszen a vályogvetés és
a nádkitermelés mellett a Lanyi minden tiltás, rühesedés és más fertőzés
veszélye ellenére alkalmi fürdőhellyé, stranddá lépett elő. No, nem a nap-
imádók, és nemcsak a parti putrikban élők hűsítették magukat a vízben,
hanem elsősorban az aratásból, cséplésből, kaszálásból hazatérő gazdák,
zsellérek, cselédek mosták itt le magukról a fáradt port, verejtéket, sőt ily-
kor igavonó jószágaikat, szekereiket is megfürdették. A régi Ecseri út mel-
letti, lefolyás nélküli tó télen korcsolyaparadicsom volt a vecsési gyermek-
ek, felnőttek számára, sőt oda Üllőről, Ecserről is átjártak a fiatalok a jégen
nyargalászni. Idős vecsésiektől tudom, hogy nem mindenkinek jutott akkor
drága korcsolyára, s helyette egy cipőtalp nagyságúra szabott deszkát vas-
tag dróttal körbetekerték, zsineggel a cipőre, csizmára kötötték, és egy
szeges bottal hajtották magukat a fiatalok, gyerekek a jégen. Sajnos, mint
az adatközlők elmondták, nyáron fürdés közben, télen lékek alá esve sokan
lelték halálukat a Lanyiban, vagy a hideg vízben megfázva egy életre szóló
betegséget kaptak. Kővári Kellner Ádám bácsi, a híres világtalan tangóhar-
monikás is a Lanyi hideg vízében fürdésre gyanakodott az ő szeme-világá-
nak elvesztése miatt, mint azt nekem a szecskavágó szerelése közben még
az 1970-es években egy újságcikkhez elmondta. 
Az első világháború 100 évvel ezelőtti kitörését megelőzően, de még utána
is hűtő, fagyasztó szekrény jó ideig nem volt. A Lanyiból termelt jég hűtöt-
te a Wirth, Müller, Ujfalusy hentesek portáin, a Halmy uradalomban,
Frühwirth Ádám és mások kocsmájánál a jégveremben tárolt finom falato-
kat, borokat, söröket. A romos Ujfalusy-féle jégverem még sokáig látható
volt a Telepi úton, a Kereszt úttal szomszédos kanyarban. Azonban nem-
csak az örömüket lelték a vecsésiek a Nagy-Lanyiban, olykor ki is öntött a
sok esőtől, magas talajvíztől megáradt tó, és a mai Tó utcai házak falát
nyaldosták a hatalmas víztükör hullámai. Tavaszi csendes estéken a békák
hangos esti zenébe kezdtek, ami akkor még Vecsés minden részében hall-
ható volt, hiszen nem volt repülőtér, elvétve csak egy-egy autó ment át a
településen, a gőzmozdonyok pedig Cegléd és Budapest felé a régi zsellé-
rek legelőjének a szélén, a mai Felsőtelep és az Ürgedomb között zakatol-
tak a vonatokkal a vágányokon. Szieber Moci bácsitól és Várszegi Gyurci
bácsitól tudom, hogy a sváb gazdák afféle megbízható időjárásjelzőként
figyelték a tó körüli nádasok békáinak lágy, esti szerenádját, s ha ez túl
hangosra sikeredett, szinte biztos volt, hogy eső következett. Ők mesélték,
hogy a nádas szigeteken hosszúlábú fehér gémek, vadkacsák, szárcsák
tanyáztak és alkonyatkor a vadkacsa mamák az egész fészekalja kiskacsá-
val kimerészkedtek a szigetekkel tarkított nyílt vízre, ahol a fecskék cikáz-
tak felettük, hogy elkapják a nyugovóra térő bogarakat. Tavasszal pedig a
bátrabb fiúk az otthonról elhozott mosó vagy sózó teknővel mentek a
nádas szigeteken fészkelő vadkacsák, szárcsák tojásait a húsvéti tojásfutás-
hoz összeszedni. Akkor még a sirályok nem vették úgy birtokba az alföldi
vizeket, szántásokat, szemétbányákat, mint manapság. Sőt, szemét sem
volt akkor annyi, mint ma, mert a találékony falusi ember mindent a saját
háztartásában hasznosított.
A két háború között a község egyre terebélyesedett és nagyobbra nőtt.
Azért, hogy a község üllői végén építkezők az agyagszállításra szakosodott
fuvarosok által követelt magas fuvardíjtól mentesüljenek, a mai 4. számú
főút mentén a település üllői végén megásták az úgynevezett Kis-Lanyit,
ahonnan csaknem fél évszázadon át építkeztek a vecsésiek. 

Orosz Károly ny. mérnök, újságíró
helytörténeti kutató
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Harmincadik születésnap…
A Karamell Cukrászda a napokban ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját. E napon ünnepélyes keretek között vonták fel a
30-as zászlót. Ez minden évben hagyomány, hogy új zászló
kerül a cukrászda homlokzatára, csak a rajta lévő szám lesz
nagyobb.

Hosszú fáradságos, de gyönyörű út vezetett idáig, három gene-
ráción keresztül. A Karamell Cukrászda ma éli fénykorát, pom-
pás tisztaság, szépség, virágözön között kedves szolgálatkész
mosolygós kiszolgálásban lehet részünk, ha ellátogatunk hozzá-
juk, ahol megszámlálhatatlanul sok finomsággal hódolhatunk
kedvünkre az édesség, vagy fagylalt, akár a sós sütemények
kavalkádjának…

Amikor Hanyecz Laci bácsi és felesége, Erzsike néni létrehoz-
ta e csodás üzletet, arra gondolt, hogy kell a városunknak egy
ilyen exkluzív cukrászda, ami minden igényt kielégít, s a lányuk
cukrászként megmutatja kreativitását. Múltak az évek, és a
lányuknak is kislánya született, hamar felcseperedett, és követ-
te Édesanyja példáját, ő is cukrász lett…
A nagymama, mama és leány harmóniában készíti alkalmazot-
tak segítségével a finomabbnál finomabb sütiket, fagylaltokat, s
szolgálja ki az embereket. 
Amióta létezik az „Ország torta”, minden évben elkészítik, s
augusztus 20-án az ünneplőknek kínálják önzetlenül, ami már
hagyománnyá lett városunkban. Megszámlálhatatlanul sokat ado-
mányoznak különféle városi rendezvényekre, sport és más esemé-
nyekre. Örülnek, ha széles mosollyal dicsérik a készítményeiket.
Már régóta kinőtték városunk határait, más városokban is híre
ment a finomságaiknak és boldogan jönnek a vendégek meg-
kóstolni azokat…
A születésnapon mindenki meglepetéssel kedveskedetett a cuk-
rászoknak. A Hagyományőrző Fúvószenekar keretbe foglalta
szép zenéjével az ünnepséget, Mitkuné Hanyecz Erzsike ünne-
pélyesen köszöntötte a családját, a dolgozókat és a meghívott
vendégeket, majd városunk zeneszerző-gitárosa, Kortye Vilmos
szép zenével kísérte szerény köszöntő versemet, azután közösen
elénekeltük a „boldog születésnapot” és felhúztuk a homlokzat-
ra a 30-as zászlót. Szép ünnepség volt…
Kívánunk a Karamell Cukrászda tulajdonosainak és alkalma-
zottainak további sok-sok szép születésnapot, és azt, hogy még
hosszú évtizedeken keresztül fogyaszthassuk a különleges süte-
ményeiket, tortáikat, fagylaltjaikat…

írás és fotó: Benke Mária

Itt van a nyár, tehát öltözzünk színesen és vidáman! Nyári ruhatár-
unkat bátran kiegészíthetjük saját készítésű ékszerekkel. A bizsu-
készítés gyorsan és könnyedén megvalósítható.  Így kezdőknek is
bátran ajánlom, akik vágynak egyedi stílusú ékszerekre. 
Szükséges alapanyagok:
süthető gyurma többféle színben, bizsu medálalap, fémlánc,
kapocs, karika végű szerelőpálca, strassz, üveggyöngyök
Segédanyagok:
gyurmához formázó eszközök, kúpos, lapos és csípőfogó
Elkészítés menete:
Válasszuk ki az alapszínt a gyurmából. Nyomkodjuk bele a
medál alapba.

Ezután a fantáziánkra van bízva, milyen mintával díszítjük. Én
rózsaszín futórózsát választottam. Apró strasszokkal is kiegészít-

hetjük a díszítést. Ezután rakjuk be a sütőbe 20 percre (130 OC).
Amíg elkészül a medál, állítsuk össze az ékszerünk többi részét.
A szerelőpálcákra helyezzünk fel különböző üveggyöngyöket,
majd hajlítsuk vissza a végüket karikára. 
Tegyük fel ezeket az elemeket a fémláncra. A lánc végére
helyezzük fel a kapcsot.Ezután már nincs más dolgunk, mint a
kiégetett, kihűlt medálunkat felhelyezni a láncra. 
Munkánk gyümölcsét büszkén viselhetjük, vagy akár ajándék is
lehet egy számunkra kedves személynek. Ezt a nyakláncot együtt
is elkészíthetjük egy tanfolyam keretében július 9-én 18 órai kez-
dettel. Érdeklődni lehet az alábbiakban leírt elérhetőségeken.
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 o m a n t i k u s  é k s z e r  s ü t h e t ô  g y u r m á b ó l
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Fogathajtás - Vecsés Kupa
Óriási vecsési sikerek!
Június 12-15-e között rendezték meg a Vecsés Kupa fogathajtó-
versenyt a Dobrovitz Lovasparkban. Pónihajtáson túl egyes, ket-
tes és négyes fogatok is versenyeztek. Egyeseknél 18 induló volt,
zömében magyar fogatokkal, mégis első helyet a lengyel Kwiatek
szerezte meg nagy fölénnyel Lantos Gábor és Nyúl Katalin előtt.

A ketteseknél már volt izgulnivaló, mert a Dobrovitz Team két
egyre ígéretesebb tehetségéért, az Osztertág testvérek, Márk és
Kristóf sikeréért drukkolhattunk. Mamut mezőny, 33 fogat vágott
neki a három napnak. A végére teljes lett a diadal! Még egy köze-
pes maratonhajtás is belefért abba, hogy a képzeletbeli dobogó
első fokára Márk, a második fokára pedig Kristóf állhasson, meg-
győző különbséggel. Kettejük versenyét az akadály döntötte el,
amiben Márk kitűnően hajtott. Harmadik Nagy Tibor lett.

A négyesek versenye Világ Kupa és magyar bajnoki forduló is
volt. Világbajnokok sora volt a 19 induló négyes között. Köztük
volt a két Dobrovitz, apa és fia. De itt volt Ijsbrand Chardon, a
holland világverő és Lázár Zoltán, a magyar világbajnok is. A
mezőnyt német, svéd, holland, osztrák, cseh és román fogatok
színesítették. Dobrovitz József világbajnokunk két éve építi
fogatát, ami beérni látszik, mert megnyerte a díjhajtást, ami
eddig nem sikerült. Igaz, ez a szám a leginkább bíró-függő,
mert itt pontozásra megy a játék. Itt, Vecsésen „történhetett
valami” a bírókkal, mert korrektségüket bizonyítja, hogy a
három szám utáni végeredmény sorrendje megegyezett a díjhaj-
tás sorrendjével. Őt Lázár és Chardon követte. Ifj. Dobrovitz a
7. helyet szerezte meg.
A maratonhajtás német és holland sikert hozott, de őket a két
vecsési követte, ezúttal az ifjabb volt előrébb. A szám vesztese

a svéd Eriksson lett, aki akadályt tévesztett és elszállt győzelmi
esélye, ami –tekintve, hogy a másik két számban 5. lett – már
egy közepes maratonnal is megmaradhatott volna. Két szám
után a német Von Stein, Dobrovitz, Lázár, Chardon, Weusthof
(holland) és ifj. Dobrovitz volt a sorrend. Az első három között
egy verőhibánál kevesebb volt a különbség.
A nehéz akadálypályát csak négyen futották meg hibátlanul. A
svéd Olin volt a legjobb. Az izgalom akkor volt a csúcson, amikor
előbb Chardon, majd Lázár, utána Dobrovitz hajtott hibátlanul, de
ott volt még utolsóként, az addig vezető Von Stein. Neki egy pár
másodperces időtúllépés is belefért volna, de három verőhibával
lekerült a dobogóról, és maradt az összetett 4. hely. Az élmezőny
többi tagja eggyel előrébb lépett, és Vecsésen maradt a Vecsés
Kupa! Dobrovitz Józsefet Lázár és Chardon követte. Ifjabb
Dobrovitz két verővel a számban 8. lett, de a nagyon kiegyensú-
lyozott teljesítményének köszönhetően összetettben az 5. helyen
zárta a viadalt. A kupa 6. helyét a svéd Persson szerezte meg.
A csapatversenyt nagy fölénnyel a magyarok nyerték.
Következik a kisvilágbajnokság Aachenben (júl. 15-20.), majd
az igazi világbajnokság Franciaországban, Caenben szeptember
3-7. között. Reméljük két vecsési is lesz a magyar válogatottban. 

VT összeállítás                                                fotók: fogatsport

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály 
Megvan a bronzérem! 
VECSÉSI FC - ÖRKÉNY SE 2:2 (1:1)
Gólszerzők: Petruska Cs. (27’), Ponczok T. (77’)
Urbán Flórián: – Ezt a mérkőzést több góllal meg kellett volna
nyernünk, mert egész végig kézben tartottuk, és azt mondom,
játékban is elég jók voltunk. Kettő-egy után ordító gólhelyzete-
ink voltak, amiket elrontottunk. Az utolsó percben ilyen gólt
nem szabad kapni, ez arra utal, hogy néhány játékos fejben már
nincs itt tulajdonképpen. A háziasszonyok azt szokták mondani:
tavaszi nagytakarítás. A Vecsés FC-nél én leszek a háziasszony,
megtartom a nyári nagytakarítást

VECSÉSI FC - HÉVÍZGYÖRKI SC 7:1 (3:1)
Gólszerzők: Piros G. (3’, 57’), Zalaegerszegi R. (29’, 68’),
Barta D. (44’), Kalderás D. (65’), Petruska Cs. (75’), 
Nem voltunk egy súlycsoportban a vendégekkel.
Felszabadultan, ötletesen játszottunk, még több góllal is nyer-
hettünk volna. A jövő héten is nyerni szeretnénk, mint mindig.

KISNÉMEDI MSE - VECSÉSI FC 2:2 (2:0)
Gólszerzők: Piros G.(50’), Zalaegerszegi R. (55’)
A mezőny leggyengébb csapata ellen a döntetlen is elég volt a
bronzéremhez.

A bajnokság élmezőnye:
1. Vác FC 30 26 4 0 112-16 80 pont
2. Érdi VSE 30 21 5 4 67-32 68 pont
3. Vecsési FC 30 17 7 6 64-37 58 pont
4. VSE-Biatorbágy 30 15 12 3 59-25 57 pont 

Góllövőlista:
11: Ponczok Tamás, 10: Petruska Csaba, 8: Cztpper Zsolt,
Zalaegerszegi Roland, 5: Piros Gábor,Youssef Abdel Atey, 3:
Hungler Gábor, 2: Bernáth György, Kiss Krisztián, Holló
Richárd, 1: Frohner Ferenc, Király András, Sipeki Attila, Csiszár
Richárd, Barta Dávid, Csirinyi Zsolt, Kalderás Dávid, Tell Tamás

Az öregfiúk csapata a jó tavaszi hajrájának köszönhetően a 7. helyen
fejezte be a bajnokságot. Bajnok a Ferencváros együttese lett.

VT infó

A felvételen a két Osztertág eredményhirdetésre megy a fogatá-
val. Előrébb Márk, hátrább Kristóf látható. Gratulálunk!

Ifj. Dobrovitz József az akadályhajtás befutójában. Reméljük,
szeptemberben ő is csapattag lesz.



30  Sport                                                                                                              Vecsési Tájékoztató 2014 június

Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - férfiak
Molnár József edző: Idény végi értékelés – felnőttek 

Ha az egész éves teljesítményünket nézzük, akkor egy viszony-
lag fölfelé ívelő pályát lehetne elmondani. Az elején a nullához
nagyon közel álltunk, illetve az őszi szezonban azért sikerült 5
- 6 pontot összehozni.  A második szezon ugyanúgy kezdődött
tavasszal, ami kicsit nehézkes volt, mivel későn érkeztek meg
azok a játékosok, akiket szerettünk volna leigazolni. Eltelt
három forduló, és csak azután tudtak bekapcsolódni az újak,
illetve közülük ketten, szinte azonnal le is sérültek. 
De azt tudom elmondani, hogy a tavalyi csapatunk – néhány játé-
kos kivételével – végig megvolt, s ezeknek a fiúknak megadatott,
hogy NBI/B-ben játszanak, és megismerjék azokat a feltételeket,
amelyek ahhoz kellenek, hogy eredményesek legyenek. Azt a
csapategységet, mely tavaly jellemzett minket a győzelmek után,
részben sikerült megtartani. Én azt nagyon nagy erénynek tartom,
hogy Vecsés férfi kézilabda csapata egyben tudott maradni egy
sikertelenséggel, sok problémával teli időszakon, és csapat szin-
ten tudta átverekedni magát, ami nagyon nagy eredmény.
Azt hozzá kell tenni, hogy amit kitűztünk célt, azt nem sikerült
elérni. Számszerűen a 9-10. hely volt meghatározva, de csak a
12. hely realizálódott, ami a magam részéről is nagy csalódás,
mert én úgy gondoltam, hogy ezekkel a fiatalemberekkel is meg
lehet mutatni azt, hogy bent tudunk simán maradni.
Ugyanakkor a csapatot olyan szinten tudtuk egybetartani, hogy
mindenki mindent elkövetett a sikerért, mindent rendeztünk
mindenki felé, és nem mellesleg egy komoly felszereléssel gaz-
dagodott a klub. Jelenleg – úgy látom -, hogy van jövőképe a
csapatnak, illetve az előzetes visszajelzések alapján nagyon
sokan itt is szeretnék folytatni a pályafutásukat. Ami egyértel-
műen pozitívan kicsengése az egész éves teljesítménynek.
Mindenképpen szeretnénk ugyanebben az osztályban, és a
Nyugati csoportban szerepelni. Erre megvan minden esélyünk.
A szövetségben is azt nyilatkozták, hogy a felsőbb szintű törté-
nések miatt az NBI/B-ben maradt a Vecsés. Ennek viszont még
nem értünk a végére, hiszen a VSE besorolását a két csoport
valamelyikébe még nem kaptuk meg. Az önkormányzat már
kifejezte számunkra, hogy szeretnék, ha NBI/B-ben folytatná a
férfi csapat, de nem a kiesés ellen küzdenénk, hanem a közép-
mezőnyben szeretnének látni bennünket. Ehhez 3-4 új játékos
kellene, illetve szeretnénk megtartani a magot, akik tényleg
alkalmasak erre a bajnokságra, és többet szeretnének tenni a
vecsési kézilabdáért. 
Az a cél, hogy augusztusban, amikor indul a felkészülés, akkor egy
olyan ütőképes csapatot állítsunk össze, amivel a 6-10. közötti hely-
re érkezhet a csapat. Az elmúlt évnek a tanulságait, hibáit kijavítva,
felhasználva, olyan erős csapategységgel, illetve eredményességgel
tudjunk megmutatkozni a közönségnek, hogy azt mondják, hogy ez
a Vecsés folyamatában, hároméves ciklusát nézve olyan tervet haj-
tott végre, amit előre leírt magának. Tóth Dániel elhagyja a csapa-
tot, mert kiköltözik Németországba, de más játékos mozgásról
még nem tudok beszámolni. Igazából az érkezők vannak képben,
de amikor már biztos és alá van írva az átigazolási papír, akkor
érdemes erről szót ejteni. Amikor egy komplett keret összeállt,
akkor majd szívesen beszélek erről és a tervekről.

Matuz István edző: Idény végi értékelés – juniorok 

A bajnokság utolsó mérkőzése óta eltelt három hét, de még min-
dig el kell telni egy kis időnek, hogy értékeljük ezt a szép sikert,
amit elértünk. Tavaly augusztus 05-én, amikor elkezdtük a baj-
nokságra való felkészülés első edzését, senki sem gondolta,
hogy a bajnokság végén csak három csapat fog minket meg-
előzni. Abból kettő országos szinten meghatározó utánpótlást
nevelő klub (Csurgó, Balatonfüred). Azt sem, hogy az utolsó
előtti fordulóig versenybe vagyunk a dobogós helyezésekért. 
26 mérkőzést vívtunk a bajnoki idényben, amelynek 20 győze-
lem 1 döntetlen, és 5 vereség lett a mérlege. Voltak nagy győ-
zelmeink, az első helyen végzett Csurgó és a második
Balatonfüred csapatát saját otthonukban győztük le, de értek
minket nagy kudarcok is, gondolok itt a Várpalota elleni talál-
kozóra, és Komló elleni idegenbeli mérkőzésre. Az újoncként
elkövetett hibákat ki kell javítani, és bízom benne, hogy jövő-
ben nem esik meg velünk újra.
Nagy öröm számomra, hogy az itt kézilabdázó játékosok és az év
elején érkezők, erős csapatkohéziót alkotva, egymásért küzdve,
sok mérkőzést lejátszva érték el ezt a szép sikert. Azért is kitűnő
eredmény a negyedik hely, mert a játékosok nagy része ismeretlen
volt egymásnak, mégis kialakult egy játékstílus (főleg az őszi évad-
ban működött remekül), amivel le tudtuk győzni az ellenfeleinket.
A nyári alapozás kellő időt adott, hogy a csapat tagjai „megismer-
jék” egymást. A bajnokság első mérkőzésen Veszprémben ját-
szottuk, amit bravúrosan hoztunk le. Ez kellő lendületet adott az
őszi bajnoki mérkőzések megvíváshoz. Az őszi tabellán a 
2. helyet foglaltuk el, 11 győzelem 1 döntetlen (Dabas - otthon) 1
vereség (Komló - otthon). Dobtunk 390 gólt, és kaptunk 319-et
(mi kaptuk a legkevesebb gólt ősszel). Sajnos a tavaszi szezo-
nunk nem sikerült ilyen fényesen, azért tegyük hozzá, hogy a
sikeres őszi eredményeink miatt már kiemelten figyeltek minket,
készültek ránk az ellenfeleink, főleg a tabella elején lévők.
Tavasszal a dobogós helyezéseket eldöntő mérkőzéseket sajnos
nem sikerült győztesen megvívnunk. A szezon második felében 9
győzelem, 4 vereség (Várpalotán, Balatonfüred otthon, Komlón,
Csurgó otthon) a mérlegünk. A dobott gólok (773 gól) tekinteté-
ben előrébb léptünk az őszi teljesítményhez képest, de a kapott
gólok (673 gól) tekintetében visszaestünk. A szerzett 41 ponttal
maximálisan elégedettek lehetünk. Az év elején kitűzött 1-4.
helyezést a csapat teljesítette, a megszerzett 41 ponttal – vélemé-
nyem szerint – túl is teljesítette, de helyezésben ennyire volt elég. 
Jövőre nézve szeretném, ha ennek a csapatnak a nagy része meg-
maradna, s a játékosok nálunk folytatnák a következő szezonban
is. Fontos a jövőben, hogy legyen olyan stabil, belső magja a
csapatnak, amelyre lehet építeni. Melléjük lehet beépíteni a
vecsési utánpótlásból érkező fiatalokat, akik fel tudnak nézni a
„nagyokra”. Többen válaszút előtt állnak azonban, haverok buli
vagy kézilabda. Ezt nekik kell eldönteniük, hogy egy összetartó,
sok munkával közös sikerekért küzdő csapathoz akarnak tartoz-
ni vagy sem. Remélni tudom, hogy a kézilabdát választják! 
Ezúton gratulálok a játékosaimnak az elvégzett munkához és a
jó eredményhez.
Szeretném megköszöni mindenkinek, aki segítette a csapatot!

Lejegyezte: Molnár Péter - www.vecseshandball.com

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

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
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Nôi kézilabda NB.II. - Déli csoport
Csenki Csilla edző idényvégi értékelése 
a felnőtt női együttesről

Négy mérkőzésen ültem a kispadon. Igazából az első meccsünk
a XVII. ker. ellen egy nagyon fontos összecsapás volt, egy presz-
tízsmérkőzésnek számított. Azt gondolom, ott a lányok nagyon
összeszedték magukat, nagyon akarták a győzelmet és talán ott
jobban összekovácsolódott a csapat, illetve a játékosok akkor
még jártak edzésekre. Sajnos, az utána következő hetekben volt
olyan játékos, aki egy vagy két edzést látogatott. Így nem lehet
készülni sem ellenfélre, sem saját csapatjátékra, páros-hármas
kapcsolatokat nem lehet gyakorolni, technikai, taktikai hiányos-
ságaik voltak, és ez látszódott az utolsó három mérkőzésen.
Lesznek olyan játékosok, akik úgy döntenek, hogy esetleg nem
kívánják itt tovább folytatni a játékot. A jövőképpel kapcsolat-
ban mindenképpen kell hozni 2 - 3 játékost. A juniorok még
nem igazán értek meg erre a feladatra. Az ő fejlődésükben
nagyon sokat tudnak segíteni az idősebb, rutinosabb játékosok.
Nagyon örömteli hír, hogy az alapozást is úgy kezdhetjük el,
hogy a felnőtt játékosok közül többen csatlakoznak, sőt az edzé-
sek mellett egy 6 napos edzőtáborba is eljönnek velünk.
Az utóbbi időben nagyon jó lett a kapcsolat a felnőtt és a juni-
or játékosok között, a felnőttek nagyon segítik a juniorokat, és
a fiatalok partnerek ebben. Most a junior csapatból négy játékos
kiöregedett. Egy bejelentette, hogy ő inkább a játékvezetést sze-
retné tovább folytatni. A másik hárommal, illetve azokkal, akik
még a juniorban játszanak, fog változni a felnőtt együttes kere-
te. A cél ezért még nem fogalmazódott meg bennünk, mert még
nem tudjuk, hogy milyen lesz a keretünk. Az mindenkép elvá-
rás, hogy egységes, jó csapat kovácsolódjon. Ha addig sikerül 2
- 3 játékost szereznünk, akkor azt gondolom, magasabb célokat
is ki lehet tűzni, ha nem, akkor marad a középmezőny. 

Csenki Györgyné edző idény végi értékelése 
a junior női együttesről

Isten igazából 6 éve dolgozunk ezzel a csapattal, és most érett
meg a gyümölcse, én úgy gondolom. Azt lehet mondani, hogy
körülbelül a csapat fele már itt nevelkedett egy az egyben.
Vannak olyanok, akik úgy jöttek ide, hogy máshol tanultak, s
elég nehéz volt őket rávenni arra a munkára, amit itt kell csinál-
ni, de beálltak a sorba. Nagyon szeretnek itt lenni, és mindent
megcsinálnak, minden edzésen itt vannak, mindenféle verseny-
zésre, bárhova elmegyünk, ott vannak. Annyira összenőttek már
emberileg is, nemcsak játékosként, hogy ez lett az eredménye.
Szeretik, segítik egymást. Én azt gondolom, hogy ennyi év után
ez a csapat magasan az NB II junior csapatai fölé nőtt. Egyetlen
egy csapat volt, akivel egy szinten voltunk, de mégis azt gondo-
lom, hogy mi kicsit magasabb szintet képviseltünk ebben az
évben. Ez az együttes a Dunaújváros utánpótlás gárdája volt,
akik tulajdonképpen NB I-ben játszanak, mi meg ugye NB II-
ben. Borzalmas nagy differencia a kettő, és mégis tudtuk hozni
ezt a bajnoki évet úgy, hogy ott végigvezetve, a végén egy gól-
lal kaptunk ki. Itthon viszont öttel megvertük őket, s így lettünk
bajnokok. A többi együttest minimum 10 góllal vertük. 
Sajnos az a helyzet, hogy ezek a gyerekek kinőtték ezt az osz-
tályt, és innentől kezdve nem tudunk továbblépni, mert ebben
az osztályban kell játszanunk, amíg a felnőtt fel nem jut. 
Ősztől a felnőttbe felmegy 4 játékos, akik kiöregedtek. Ez az
első generáció, eddig még sosem öregedtek ki. Kicsikkel kezd-
tük el felépíteni az utánpótlást, és most jött el az az időszak,
amikor először növik ki a junior csapatot. 

Az együttesben több korosztály is van. A junior 1994-es születé-
sű – ők mennek a felnőttbe -, marad a 1995-96-os korosztály, de
vannak itt 1997-esek is, és még 1998-99-esek is, akik inkább az
OSB-ben játszanak. A szakosztályban vannak még csapataink
2000-2005-ös korosztályig. Szeretnénk minél több gyereket ide-
hívni ezekbe a korosztályokba, mert itt nem vagyunk elég sokan. 
Azt gondolom, hogy a junior csapat emberileg és játékban is
annyira együtt van, hogy hihetetlen, én is csodálkozom. 40 évig
csak NBI-ben edzősködtem, és ott legalább 2 évente új csapatot
kellett felépíteni. Most ez a korosztály megérett arra, hogy a
továbbiakban följebb lépjen. Mindennel próbálkoztam, hogy
több játéklehetőséghez jussanak. Tavalyelőtt indultunk a
megyei felnőttben ezekkel a juniorokkal. 16 csapatból a 7-ek
lettünk. Idén elindultunk a megyei juniorban, simán megnyer-
tük, de ez nagyon gyenge bajnokság volt igazság szerint.
Sok kupán – itthon és külföldön – veszünk részt, de ezek nem
pótolják a heti izgalmas bajnokikat. Az egyedüli megoldás az
lenne, ha a felnőtt együttes feljutna NBI/B-be, ahol mi is
továbbléphetnénk.

Az értékeléseket lejegyezte: Molnár Péter 

Rendhagyó húsvét Prágában

Április 16-án kisebb-nagyobb bőröndöket húzgáló VECSÉS
feliratú melegítőben feszítő, csomagjaikkal küzdő gyerekek és
búcsúzásra összegyűlt szüleik lepték el az Eprest. Felmálházták
a buszokat, összeálltak egy jó kis fotóra, lelkesen integettek,
majd eltűntek a szemünk elől. Elindultak Európa egyik méltán
híres, szép városába, Prágába, hogy részt vegyenek egy nemzet-
közi kézilabda kupán, amely sorozatban 23. alkalommal került
megrendezésre. Az indulást sok-sok szervezőmunka, lelkes fel-
készülés és felkészítés előzte meg. 
Rövid városnézés után péntektől vasárnap délutánig a csoport-
mérkőzések zajlottak. Sikerek, sikerek és néhány kisebb
kudarc, ahogy az a versenyen lenni szokott. Minden lehetséges-
nek tűnt, jól álltak a 2003-as fiúk és lányok. Több korcsoport-
ban is életben tartották reményeinket csapataink. A rendkívül
népes, színes mezőnyben szép eredmények születtek.
1995-ös lány csapatunk megnyerte a „B” döntőt.
1999-es és 2001-es lányaink is becsülettel küzdöttek, de sajnos
nem sikerült „B” döntőbe jutniuk.
2003-as lányaink végül 5. helyen végeztek.
2003-as fiaink pedig bronzéremért küzdöttek, és végül az előke-
lő 4. helyen végeztek.
Gratulálunk minden csapatunknak!
Köszönjük a szervezőmunkát Gabi néninek, az edzők: Zsuzsa
néni, Judit néni, Feri és Bence bácsi eredményes felkészítő
munkáját, a gyerekek lelkes hozzáállását, küzdeni tudását, a
szép játékot. Nem utolsó sorban köszönöm szülőtársaimnak,
hogy egymás csapatait buzdítva nagyban hozzájárultak a vecsé-
si utánpótlás hírnevének öregbítéséhez. SZÉP VOLT!

Írás és fotó: Dominek Tünde
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

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.  
Borókás – jún. 30-ával,
Fekete Gyopár – júl. 7-ével, 
Szent Ferenc – júl. 14-ével, 
Halmy – júl. 21-ével, 
Hanga – júl. 28-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!

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!

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy közterületre sziklát, követ, bontott
téglát, virágládát kihelyezni csak a vonatkozó jogszabályok betartásával
és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehetséges.
Kérjük ezért Önöket, hogy az engedély nélkül elhelyezett tárgyakat az
utak széléről, közterületről eltávolítani, és igény szerint a szükséges enge-
délyt beszerezni szíveskedjenek! A jogszabályellenes, avagy engedély nél-
kül kihelyezett tárgyak miatt a közterület-felügyelők figyelmeztethetnek
és bírságolhatnak.
Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

DABASI JÁNOS (3. vk.)

PIACFELÜGYELETI VÁLTOZÁSOK
Tisztelt Kereskedők, Árusok!
2014. június 1-jétől a vecsési Piac felügyeletét Bökény
Gábor és Molnár Péter piacgondnokok látják el. 
Helykiosztással, bérléssel, lemondással kapcsolatban őket
kell keresni az alábbi számokon:
BÖKÉNY GÁBOR – 06/70-263-4239
MOLNÁR PÉTER – 06/30-949-9347
Az esetleges félreértések, nézeteltérések elkerülése végett
tájékoztatjuk Önöket, hogy a piacgondnokok nem a megszo-
kás, hanem az érvényben lévő jogszabályok, valamint Vecsés
Város Önkormányzatának hatályos piac rendelete alapján jár-
nak el. A fizetendő helypénz meghatározásánál – a viták meg-
előzése miatt - mérőeszközt is igénybe vehetnek.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály


