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Testületi hírek
Vecsés Város Képviselő-testülete április 24-én tartotta rendes
ülését, ahol mind a tíz képviselő megjelent. 

Támogatás a nyári napközis táborhoz
Nyugodtan elmondható, hogy nemcsak a térségben, hanem
országosan is kuriózumnak számít az önkormányzat szervezé-
sében lezajló nyári napközis tábor. Mára olyan népszerű, hogy
meghirdetése után 1-2 nappal betelik a létszám. A hathetes tábor
helyszíne évente változik, most az Andrássy iskola lesz.
Naponta változó programok, állandó felügyelet és napi három-
szori étkezés teszi vonzóvá a tábort. A költségvetésben 1,4 mFt.
szerepelt erre a feladatra, ami 65 gyermek ellátását fedezi. Most
a képviselők 550 ezer forinttal megtoldották, ami további 20
gyermek táboroztatását jelenti.

Pályázat térfigyelő-rendszer kiépítéséhez
A város frekventált területein már évek óta üzemelnek a térfi-
gyelő kamerák, amelyeket egy központban figyelnek és értékel-
nek. Korszerűsítésük vagy cseréjük folyamatosan napirenden
szerepel. Most lehetőség kínálkozik a rendszer kiszélesítésére a
város más pontjain is. Egy pályázat a városba vezető utak meg-
figyelését célozza. A rendszer teljes költsége elnyerhető, ami
13,5 mFt.

Támogatás az Egészségügyi Szolgálatnak
Az Egészségügyi Szolgálat nagy figyelmet fordít arra, hogy az
elért magas színvonalat megőrizze, és az egyre erősebb térségi
szerepét megtartsa. Ha OEP támogatás nem várható, vagy elfo-
gyott, akkor mindig számíthatnak az önkormányzatra. Így volt
ez most is. A testület 5 mft-ot szavazott meg a Szakrendelőnek.

Rövid hírek
- A testület 150 000,- forinttal támogatta Gál István újabb köny-
vének „A Vecsésen élő vitézek albuma” címűt.
- A képviselők 400 000,- forintot szavaztak meg a Hungarikum
Fesztivál rendezvénysorozat támogatására.

VT info

Közvélemény kutatás
Az önkormányzat pályázaton nyert el egy közvélemény kuta-
tást, ami a tevékenységével kapcsolatos ismertséget, elégedett-
séget kívánta felmérni a város polgárai körében. Ennek eredmé-
nyeit mutatta be a BELL RESEARCH Kft. vezetése a napok-
ban. A júniusi számunkban bővebben fogjuk ismertetni a kutatás
tapasztalatait. A felmérés decemberben-januárban volt, és a
közeljövőben – a pályázati kiírásnak megfelelően – megismétlik.

VT info Fotó: Kolonics Csaba

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ügyfelünk!
A Vecsési Polgármesteri Hivatalban önkéntes, anonim vevői
elégedettségmérést végzünk
2014. június 1. és 2014. június 30. közötti időszakban.
A felméréssel az a célunk, hogy jobban megismerhessük az
Önök véleményét, javaslatait, elvárásait.

Véleményeiket, javaslataikat egy kérdőív kitöltésével mondhat-
ják el, melyekhez az alábbi helyeken juthatnak hozzá:
1. Polgármesteri Hivatal Portáján.
2. Ügyintézés után, az ügyintézők adják át a kérdőívet.
3. Vecsés város honlapjáról (www.vecses.hu) is letölthető a kérdőív.
A kérdőíveket kitöltés után a Polgármesteri Hivatalban felállí-
tott gyűjtőládába kell bedobni.

Együttműködését köszönjük!

Mohainé Jakab Anikó jegyző

Mandátum átvétel
Április 24-én, csütörtökön 17:30 órakor volt a mandátumátadó
ünnepség Vecsésen, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Dr. Dobrovitz Magdolna, a 7. számú egyéni országgyűlési kép-
viselő választókerület Választási Bizottságának elnöke ismer-
tette a kerület jogerős végeredményét, majd a végén átnyújtotta
Dr. Szűcs Lajosnak az elnyert mandátumról szóló igazolást.
Az ünnepségen jelen voltak a választókerület településeinek
vezetői, a pártok képviselői és a helyi képviselő-testület tagjai.

VT info                                                  Fotó: Ambrus András

Lóti-Futi és a helikopter
Évek óta  nagy sláger a futóverseny végén, amikor a legjobbak
és a szerencsések város feletti helikopter-sétán vehetnek részt.

Albérlet kiadó két fő részére. 
Telefon: 0620 572 5480

Fotó: Katona Csaba
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Épülünk-szépülünk

Útépítés régen és most: Dózsa Gy. út – Telepi út
Most, hogy az országos közút felújítási munkálatok során egy
jelentős útszakasz - Anna utca-Telepi út-Dózsa György út - tel-
jes aszfaltburkolatát cserélik le, sokunk régi vágya teljesül,
legyünk autósok, vagy akár csak kerékpáron járók. S, hogy
milyen messzire nyúlik vissza útjaink rendezésének igénye, arra
jó példát találunk a több mint 40 éve írott krónika alább idézett
lapjai között. 

„1957-ben kezdődött a vecsésiek nagy harca porügyben. A köz-
ség legforgalmasabb főútvonala, a Bajcsy-Zsilinszky (ma
Telepi – F.J.) út már akkor olyan poros volt, hogy azt alig lehe-
tett elviselni. „Hangot hallok, embert nem látok”, így köszöntek
egymásnak ott a vecsésiek, ha arra vitt útjuk. Már pedig arra
vitt, ha a községházán, ha a postán, ha az élelmiszerüzletekben
akadt dolguk. 
Nos, az akkori harc nem volt eredménytelen, az összetört, kes-
keny makadámút helyett sima, szilárd útburkolatot építettek.
Igaz, ez sem sikerült valami túl szélesre. Gond akkor volt, ha
két nagyobb járműnek kellett elmennie egymás mellett.
Ilyenkor bizony mindkettő kiszorult az útpadkára is. S kezdett
szállni ismét a por. Ahogy nőtt a gépjárműforgalom, a vecsési-
ek újra egyre több port nyeltek, s ezért megint „felverték a
port”. Eredmény: a padkát ápolgatni kezdték, a kátyúkat kövek-
kel, sóderrel töltötték, s így volt idő, amikor csak kis mennyisé-
gű por ködösítette el az utcát.
A porért bosszankodtak a vecsésiek, ám amikor beindult a vas-
útállomás és a lőrinci Béke tér közötti helyi autóbuszjárat,
mégis nagyobb volt az örömük a busz miatt. Hogyne örültek
volna neki, hisz kényelmes utazást biztosított a fővárosba, kora
reggeltől késő estig.
Nehezen is nélkülözték, amikor az elmúlt év őszén úgymond
két hónapra le kellett állítani a csatornamű építése miatt. De a
csatornaépítés miatt megint csak nagyobb volt az öröm, annak,
hogy községe épül, ki ne örülne. A csatornamű építői beváltot-
ták ígéretüket, év végére befejezték a csőfektetést. Az útpadkát
azonban, amit előzőleg feltúrtak, nem tudták rendbe hozni, elsi-
mítani a rossz idő miatt. A busz tehát továbbra sem járhatott, s
maradt kinn a tábla: 600 méteren a padkára hajtani tilos!
Az utazóközönség egyre türelmetlenebb lett, kérték vissza a
buszt. „Utat kérünk!”, amire ez volt a MÁVAUT válasza.
Öröm és remény! Néhány napja megjelentek a hatalmas mun-
kagépek, útgyalu, markológép és a gyalogmunkások seregesen
a Bajcsy-Zsilinszky úton. Elvégezték a munkát, s elvonultak.
Az autók pedig nekiindultak, most már a padkának is. És mi van ma?
Ahogy lazul a padka talaja, úgy nő a porfelhő. Mint Londonra a
köd, úgy ereszkedik a por messze környékre. A szobákban a kis-

mama maszkot köt fel, amikor csecsemőjét ápolja, annyira
vigyáz gyermekére, a saját leheletétől is óvja, s aztán elindulnak
az egészségházba.... Nem tudják, mi vár rájuk a Bajcsy
Zsilinszky út mentén.
A vecsésiek most ismét hadat üzentek az út gazdájának.
Mintegy félszáz porban fuldokló Bajcsy Zsilinszky úti lakos
által aláírt levélben kérik sürgősen, olajozzák fel az útpadkát.
Ez persze csak egy kényszermegoldás. Az igazi, a megnyugtató
intézkedés az lenne, ha kiszélesítenék az út szilárd burkolatát.”
Eddig a korabeli cikk idézet. Jó, ha tudjuk, hogy mind ennek
volt előzménye…. Most reménykedhetünk abban, hogy valóban
hosszútávra megoldódik ennek a nagy áteresztőképességű útnak
a problémája, és minden igényt kielégítő úton közlekedhetünk a
közeljövőben. A felvételen az Anna utca előtti területen marják
a régi burkolatot és az árkot rendezik.

Archív fotó és szöveg: Fekete József 

Épül az új ravatalozó
Jó ütemben halad a köztemetőben az új ravatalozó épületének
falazása, ahogyan az képünkön is látható. A másik felvételen a
főbejárattól a ravatalozóig tartó régi fasor csonkjai láthatóak.
Helyükre új díszfákat ültetnek még ebben az évben.

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Fekete József



4  Nemzetiség                                                                                                    Vecsési Tájékoztató 2014 május

A Föld napja a Grassalkovich iskolában
Iskolánkban régóta visszatérő hagyomány, hogy minden év
áprilisában megünnepeljük a Föld napját. Idén erre április 
24-25-én került sor Csúziné Németh Judit tanárnő szervezésé-
ben. Az alsó tagozatos diákok és tanítóik „szafari túrán” vettek
részt. Hét nagyvaddal és környezetükkel ismerkedtek meg. A
tanulmányozás után minden osztály elkészítette saját, kreatív
tablóját. A felsősök a klímaváltozás tíz meglepő következmé-
nyét jelenítették meg szintén tablók formájában.
A szülők támogatásával virágokat ültettünk, amelyek az osz-
tálytermeket díszítik a tanév végéig, nem akármilyen körítéssel,
ugyanis a gyerekek a cserepeket és balkonládákat is kidekorál-
ták az év vadvirágának, fájának, madarának, rovarának, halának
képeit felhasználva. A legügyesebb három osztály díjazásban is
részesült, tagozatonként a legeredményesebb tortát kapott. 
A felsős tanulók a fentieken túl madárfelismerésben is vetélked-
tek egymással, melynek során 100 madárból kellett 10 véletlen-
szerűen kiválasztottat eltalálni.
Tanárnak és diáknak egyaránt nagy élmény volt részt venni a
feladatok megoldásában, mert mindenki szívügyének tekinti
környezetünk védelmét, Földünk megóvását. 

A feladatokkal, vetélkedőkkel párhuzamosan a 7. évfolyamos
diákok zöme és két 4. osztályos tanuló lázasan készült a Katica
című két felvonásos mesejáték április 25-i bemutatójára. Az
előadást kitörő örömmel fogadták az iskola diákjai és tanárai
egyaránt. A Hegedűs Emília - 7. b osztályos diákunk - által ren-
dezett darab nagy sikert aratott. A felkészülés persze már hóna-
pokkal ezelőtt elkezdődött. Már októberben összeállt a társulat
egy színjátszó szakkör keretében, és a próbarendet követve
mindenki kigyakorolta szövegét, a táncos lábúak több koreog-
ráfiát is elsajátítottak rendezőjük tanácsait követve. A több
hónapos munka utolsó heteiben a gyerekek elkészítették a dísz-
letet, megbeszélték, milyen jelmezben fognak szerepelni. A pro-
dukcióhoz a résztvevők hozzáadták egyéni véleményüket, ötle-
teiket és ezáltal mindenki közös ügyének érezte a darabot. Az
elmúlt néhány hónap és az előadás egy életre szóló élményt
adott a „Katicások”-nak.
Elmondhatjuk, hogy az idei Föld napi program során sokat tanul-
tunk, kézműveskedtünk, szerepeltünk. Ez az esemény is egy
vidám színfoltja iskolai életünknek a rohanó hétköznapokban.

Erdélyiné Cs. Németh Orsolya                              Fotó: iskola

Tûzoltóságon jártunk
Közlekedési projekt keretében minden csoportunk ellátogatott a
monori tűzoltó laktanyába. A tűzoltósági látogatást megelőzte
egy tűzriadó-próba és egy tűzoltóautó érkezése óvodánkba.
A csoportok nagyon élvezték a laktanya látogatást, a tűzoltók

megmutatták nekünk az egész épületet, a tűzriasztás menetét, a
tűzoltó felszereléseket. Gyermekeink mindent kipróbálhattak,
beülhettek a tűzoltóautókba, felvehették a tűzoltó sisakokat, és
locsolhattak is a tűzoltó tömlővel.
Nagyon nagy élmények voltak gyermekeink és a mi számunkra
is ezek a látogatások.
Köszönetet szeretnénk mondani a laktanya vezetőségének és
kollektívájának ezekért a pillanatokért.

Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete Fotó: óvoda

Tojásfutás
Sok év kihagyás után, az idén húsvét hétfőn végre megtarthat-
tuk a hagyományos vecsési tojásfutást. Az előző évek zord hús-
véti időjárása miatt sorra el kellett halasztani a rendezvényt.
Az idén is „rezgett a léc”, mivel kora délután a gyülekezésnél
eleredt az eső, de ez nem riasztott el senkit a jelenlevők közül.
Sőt, ahogy a felhők elvonultak és újra kisütött a nap, a vidám
zeneszó még több vendéget csalogatott az Iskola utcába, a
Szamovár kocsmához.
Futók is akadtak bőven, bár eleinte csak a gyerekek neveztek,
de egy kis buzdításra az idősebb korosztály is bekapcsolódott.
A legidősebb versenyző 80 éves is elmúlt, ennek ellenére fiata-
lokat megszégyenítő gyorsasággal futott – a sorban legutolsó-
nak kitett -, piros tojásért.
A jó zenéről a Brunner zenekar gondoskodott, a versenyzők
ajándékait a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szamovár
kocsma üzemeltetője biztosította.
Köszönjük a részvételt a futásban részvevőknek és a közönség-
nek is. Reméljük, jövőre újra találkozunk!

Tófalvi Mónika

AKCIÓ!!!

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

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

kaiserautosbolt@gmail.com



Vecsési Tájékoztató 2014 május                                                                                                   Nemzetiség  5

Német Nemzetiségi Énekverseny Biatorbágyon
Az idei (2014. április 10.) biatorbágyi német nemzetiségi ének-
versenyre a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola
alsó tagozatáról két kisdiákkal, felső tagozatáról pedig három
produkcióval készültünk. Minden kategóriában két dalt kellett
előadni, a felsősöknek két szólamban. A dalok kiválasztása
most sem volt könnyű. Hiszen nem mindegy, hogy a szöveg és
a dallam mennyire nehéz, illetve mennyire illik a gyerekekhez,
és még az is előny, ha magyarországi német dalról van szó. 
Mint minden évben, most is nagy lelkesedéssel készültünk az
április 10-ei megmérettetésre. 

A kiskórus tagjai: Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka, Nagy
Tamara, Nagy Vanessza, Palkovics Vivien és Végh Nóra.
Tamara 8.a osztályos, a többiek mind a 6. b osztály tanulói. A
kiscsoportos kategóriában a Gőz-testvérek nem énekeltek, mert
ők még egy duett produkcióval készültek.
Először a mini kórus került sorra. Szép nemzetiségi ruhába
öltözve, hozzáillő fonott frizurával léptek a zsűri elé a színpad-
ra. A „Seht wie die Sonne dort sinket” és a „Spinn, spinn meine
liebe Tochter” című dalokat adták elő.
A kiscsoport tájszólásban „Mundart”-ban énekelte a „Schneidi”
és az „Awer Haitschi” kezdetű dalokat, melyek között egy rövid
kis gyermekimádságot is elmondtak (azt is Mundartban), mert a
második dal egy altató volt. A duett két dala: „Maria saß wei-
nend” és „Morgen will mein Schatz verreisen” is gyönyörű szé-
pen szólt a színpadon. A lányok most először szerepeltek duett-
ben. Mind a három produkciónk az izgalom ellenére jól sikerült,
a lányok nagyon ügyesen és tisztán énekeltek két szólamban, A
zsűri EZÜST fokozattal díjazta mindegyik produkciónkat, ami-
nek nagyon örültünk. A két pici alsós – Juhász Adél és Szieber
Krisztina a 2.b osztály tanulói – egyéni produkciójukkal szintén
EZÜST minősítést szereztek. Vidám hangulatú farsangi és
tavaszt idéző népdalokat adtak elő, természetesen német nyel-
ven. A felkészítő tanárok Vígh Andrea és Osikoviczné Csendesi
Mária voltak.

Osikoviczné                                                         Fotó: Iskola

Comenius diáktalálkozó Vecsésen
A Petőfi Gimnázium diákjai a tanév eleje óta vesznek részt egy
négy országot érintő nemzetközi környezetvédelmi programban
a Comenius Iskolai Együttműködések projekt keretén belül.
A közös munkán kívül ez a projekt két éve alatt egy-egy szemé-
lyes találkozót is magában foglal mindegyik résztvevő ország-
ban. Először 2013 decemberében a németországi Moersben talál-
koztak a német, francia, olasz és magyar diákok, most május 3.
és 6. között pedig mi láttuk vendégül a projekt többi résztvevőjét. 
Nagy izgalommal készültünk vendégeink fogadására, hetek óta
az iskolában folyó környezettudatos tevékenységeket bemutató
prezentáción és az ősszel az iskolában kitöltött kérdőívvel kap-
csolatos interjúkon dolgoztunk. A találkozó programját úgy állí-

tottuk össze, hogy a szakmai munkán és előadásokon kívül a
vendégek megismerkedhessenek Vecsés és Budapest nevezetes-
ségeivel, kulturális értékeivel is. A programban szerepeltek
ismerkedős játékok, hogy a diákok könnyebben megtalálják
egymással a közös hangot, látogatás a Parlamentben és a Szent
István Bazilikában, budapesti városnézés, városismereti vetél-
kedő a Budai Várban, majd másnap Vecsésen. Vasárnap reggel
közösen vettünk részt egy többnyelvű szentmisén a Jézus Szíve
templomban, ahol olasz és francia vendégeink segítettek az
olvasmány és a könyörgések felolvasásában, az énekek egy
részét pedig a közös nyelven, németül énekeltük.  
A hétfő a projekt alaptémájának megfelelően környezetvédelmi
programokkal telt. Először a Bálint Ágnes Kulturális
Központban Práczki Péter úr tartott nekünk egy előadást a meg-
újuló energiaforrások, különösen a geotermikus energia haszná-
latának előnyeiről, majd minden ország csapata előadta saját
prezentációját és az interjúkat. Kiderült, hogy a nálunk rutinsze-
rűen zajló környezetvédelmi és öko-programok a többi ország-
ban szinte ismeretlenek, és komoly elismerést arattunk a papír-
és elemgyűjtést, autómentes napot, állatok világnapját, energia-
napot, szemétszedést fényképekkel bemutató előadásunkkal.
Rövid vecsési séta után az iskolában éppen zajló papírgyűjtést
meg is néztük a vendégekkel, a vállalkozó kedvűek még a már
majdnem teli konténerre is felmásztak.
Ezután Gyálra indultunk, ahol megtekintettük az ASA hulladék-
feldolgozó telepét. Láthattuk a depóniát, a belőle nyert gázt tar-
talmazó tartályokat, az alternatív tüzelőanyag-készítő, hulladéko-
kat aprító és bálázó gépeket is. Este a palacsintáé volt a főszerep:
búcsúestünket a Tájházban tartottuk, ahol Misi bácsi megmutatta
nekünk a Tájház érdekességeit, Cuni néni segítségével pedig ren-
geteg palacsintát sütöttünk. A szülők is sok-sok finomsággal gon-
doskodtak arról, hogy nehogy valaki éhen maradjon. Késő estig
szólt a zene, folyt a tánc, mindenki nagyon jól érezte magát. 
A találkozó utolsó napján egy nagyon kellemes délelőttöt töltöt-
tünk a Dobrovitz lovastanyán. Az istállók megtekintése mellett
sétakocsikázáson vettünk részt, a Dobrovitz család pedig finom
gulyáslevessel vendégelt meg bennünket. 

Köszönjük szépen a szülőknek a közreműködést és a támoga-
tást, iskolánk vezetőségének, hogy lehetőséget biztosított a
programok megvalósításához, valamint köszönetet mondunk a
Bálint Ágnes Kulturális Központ vezetőségének, amiért rendel-
kezésünkre bocsátották egyik konferenciatermüket, Szlahó
Csaba polgármester úrnak, amiért köszöntötte a vendégeket,
Práczki Péternek a remek előadásért, az ASA vezetőségének a
látogatás lehetőségéért és Jambrich Roland úrnak a vezetésért.
Frühwirth Misi bácsinak és Cuni néninek a Tájházban tartott
búcsúestünk megszervezésében nyújtott segítségükért, Békési
néninek a finom vecsési savanyúságért, a Dobrovitz családnak
a vendéglátásért. Reméljük, hogy mind a mi diákjaink, mind
külföldi vendégeink számára maradandó élményeket nyújtott ez
a néhány nap! Részletesebb beszámolót és a találkozóról
készült képeket az érdeklődők az iskola honlapján találhatnak:
http://www.petofi-vecses.hu.

Bekkerné Fenyő Ágnes                                         Fotó: Iskola
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LÓTI-FUTI 2014

A LÓTI-FUTI-t még az első képviselő-testület hozta létre, azzal,
hogy lehetőséget teremtsen a tömegsport eme ágának, ami
ország- és világszerte a legnépszerűbb, a legnagyobb tömege-
ket vonzó sportrendezvény. Ez egy nyílt, utcai futóverseny,
melyen bárki elindulhat. A részvétel nincs korhatárhoz kötve, a
korosztályokban az indulásra mindazok jogosultak, akik szabá-
lyosan neveztek és az ismertetésre kerülő versenyszabályokat
elfogadták. Idén május 10-én, szombaton 14 órakor kezdődött a
verseny a Sportpályán. A futótávok itt és a környező utcákban
kerültek kialakításra.

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

A nyertesek névsora:
Nongeli Adele (Mosolyország óvoda), Berényi Dávid (Bálint
Ágnes óvoda), Keresztes Jázmin (Andrássy iskola), Rados Bende
Ádám (Grassalkovich iskola), Fehérvári Csenge (Grassalkovich
iskola), Bodonyi Bence (Grassalkovich iskola), Kovács Rita (Bp.
Centenáriumi iskola), Molnár Milán (Halmi iskola), Kovács Dóra
(Andrássy iskola), Haller Péter (Andrássy iskola), Cserép Fanni
(Petőfi iskola), Molnár Rajmund (Halmi iskola), Brezóczki
Bernadett (Andrássy iskola), Béky Dominik (Petőfi iskola), Borbás
Barbara (Monor Ady iskola), Mészáros Krisztina, Tóth János
Márk, Muhr Viktória, Tövisháti Tamás, Horta Judit, Pekár János,
Onestyák Lívia, Somogyi Károly, Surányi Ibolya, Nagy László.

Melyik iskola volt a legaktívabb?
(A szám azt jelenti, hogy az iskolai tanulók hány százaléka vett
részt a tömegsport rendezvényen)
1. Halmi iskola - 77%
2. Andrássy iskola – 56%
3. Petőfi iskola – 30%
4. Grassalkovich iskola – 20%

Minden évben jutalmazzák a verseny Benjaminját 
és doeyenjét is.
Legfiatalabb versenyző: Halla Réka 2012. 12. 01.
Legidősebb versenyző: Papp Miklós 1942. 08. 10.

A többórás programot most is színezte a rendőrségi helikopter
bemutató, és a legfőbb attrakció, a helikopteres repülés, amin a
nyerteseken túl sorsolás alapján lehetett részt venni. Természetesen
volt még a sportpályán ugrálóvár, egyéb szórakozási lehetőség, és,
aki megéhezett, az finom bográcsételt is fogyaszthatott.

A Lóti-Futi támogatói voltak:
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány,
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Vecsés Sportjáért
Közalapítvány, Jusec Kft. (őrzés-védés), Ferihegy Market
Centrál, Tesco-Globál Áruházak Rt., Richter Gedeon Nyrt.,
Hertz Mercur rent a car Autókölcsönző, Jégtrade Kft., Hunép
Capital-bau Beruházó és Fővállalkozó Kft., Pátria
Takarékszövetkezet, Vecsési Városgondnok Kft., Pintér Export-
Import Kereskedelmi Kft., Hungarocontrol Magyar
Légiforgalmi Szolgálat, Mátyás Sándor és családja, Karamell
Cukrászda, Szigü INRI Kft., Brunner Fémmegmunkáló Kft.,
Oriflame, Duna-merkant Kft. - Vecsési Fallabda Klub, Mikro-
store.hu, Telepi úti fodrász és kozmetikai kellék- és illatszer-
bolt, Hóvirág kozmetika - Kenszlerné Kerkai Edit kozmetikus,
Geocor Kft., Cservák és társa Kft. - Cservák Csaba, AL-PET
Kft., OTP-BANK Vecsés, FerroelektrikaKft., Palotai Pál –
Palsport Kft., William’s Tv - a térség televíziója, Williams’ kis
és nagykereskedés, Gábor Béla - Villamossági Szaküzlet, Toldy
Fittnes Club, Zatik Kereskedelmi Kft., A.S.A Magyarország
Kft., Oroszi Barkácsbolt, Rákoscsabai kutyaiskola, Szilvána
Virágüzlet, Kovács Márton, Szép Attila, Dobrovitz Erika,
Mosoly Park Bt., Viktória Mentőszolgálat, Kállnai Bt.,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Vecsési
Tájékoztató.

Segítséget nyújtottak:
Az iskolák testnevelő tanárai, petőfis diákok, a rendőrség, a pol-
gárőrség, a Vecsési Városgondnok Kft. dolgozói, Palotai Pál,
Séra Sándor

VT info                                                

Kézilabda utánpótlás

Tuba Zoltánról, a Vecsés Városgondnok Kft vezetőjéről keve-
sen tudják, hogy a magyar és az európai kézilabda sport egyik
ismert személyisége. A Tolna megyei Gyönkről származnak,
ahol édesapja, Tönk Gyula, a helyi gimnázium testnevelője és a
kézilabda szerelmese volt. Édesapja tiszteletére folytatja a fia
évről-évre, a mostanra már 18. versengést megélt, Tönk Gyula
Kézilabdatornát. Idén rangos, nemzetközi mezőny gyűlt össze a
tornára. A helyiek mellett a magyar serdülő válogatott, az erdé-
lyi Székelyudvarhely, Szeged és Vecsés fiataljai vettek részt a
tornán. A döntőben a serdülő válogatott bizonyult jobbnak
Vecsés ellenében. Ez a torna is bizonyította a vecsési utánpótlás
mind élesebb „oroszlánkörmeit”.

VT info

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Katona Csaba
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Tavaszi zenés - kedvcsináló - délután

Az oktatási intézményekben szép szokássá vált, hogy a leendő
tanítványokat (első osztályosokat és szüleiket) meghívják egy-
két délutánra, kézműveskedésre, játékra, beszélgetésre. 
A Vecsési Zeneiskola sincs ezzel másképp. Április 15-én dél-
után folyamatos programokkal, előadásokkal várták az érdeklő-
dőket a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Először hangszer-
bemutatóval készültek, hogy a leendő kis zeneiskolásoknak
könnyebb legyen hangszert választaniuk, el tudják dönteni,
melyik tanszakra iratkoznának be. 

Ezt követte a már zeneiskolás növendékek hangversenye. A
gyerekek ismét ékes bizonyítékát adták tudásuknak, felkészült-
ségüknek, pedagógusaik elhivatottságának. A hangverseny
keretében a tanszakokon kívül az ifjúsági zenekar is képviseltet-
te magát. Ha tortaként aposztrofálom a délutánt, akkor a habot
rá a BOSH Budapest Big Band koncertje tette fel. Sajnos a 19
órai kezdést már kevesebben várták meg, de őszintén mondom,
nagyon sajnálhatják, akik nem maradtak ott. Igazi, remek han-
gulatú jazzkoncertben lehetett részünk. Remélem, hallhatjuk
még őket Vecsésen.
Az, hogy városunkban, helyben elérhető egy ilyen remek
Zeneiskola, csodálatos dolog. Becsüljük meg! Bízom benne,
hogy sokan leszünk a további előadásokon is. 

Horváthné Gyurcsán Erika Fotó: zeneiskola 

Tárlat a Kiállító-teremben

Bősze Antal és Goricsnigg Emil ikonfestők kiállítása

Fotó: Görög Béla

Labdarózsa Népdalkör Hírei
Vass Lajos Népzenei Középdöntő Sümegen

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és műkö-
dő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdí-
jas éneklő csoportokat, a népzenét, néphagyományainkat éltető
közösségeket, embereket. Segítse a csoportok közötti kapcsolat
kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a népzene – a nemzeti kultúra szerves
részeként – mindig fontos szerepet töltött be, s elősegítette az
államalkotó nemzetiség beilleszkedését, saját kultúrájának fel-
adása nélkül. Ennek szellemében minden évben országos nép-
zenei táborokat, továbbképzéseket tartanak és lehetőségeikhez
mérten – társszervezőként – további programokban vesznek
részt hol anyagi, hol szakmai segítséggel. 
2014. április 26-án reggel borús, esős, hideg napon népdalkö-
rünk tagjai ezúttal vidám hangulatban személyautókkal indult a
középdöntő helyszínére, Sümegre. A hosszú majdnem három
órás utazást kihasználva, megbeszélés szerint a népdalcsokrokat
énekelve szinte egyszerre érkezett népes kis csapatunk a kisvá-
ros művelődési háza elé. A nap is kisütött mire átöltözve cso-
portunk a színpadra került.
Derűsen, mosolyogva, szívünket és lelkünket beleadva adtuk
elő népdalcsokrunkat, tudva, hogy csak kiemelt arany fokozat-
tal juthatunk be az őszi budapesti döntőbe. Fellépésünket az
hozzáértő közönség óriási tapssal jutalmazta.
A késő délutáni eredményhirdetésig volt idő a vár megtekinté-
sére és a kitűnő borok kóstolására is.

Az eredményhirdetés is várakozásainknak megfelelően alakult:
megkaptunk a kiemelt arany fokozatot. Művészeti vezetőnk
Pavella Krisztina, értékes tanácsokat kapott a zsűri tagjaitól,
hogy a Kárpát-medencei döntő is biztos siker legyen.
Mindnyájan kissé fáradtan a napi élményektől, de boldog öröm-
mel indulhattunk haza, lélekben az előttünk álló újabb felada-
tokra készülve, mivel számos program vár ránk az elkövetkező
időben.

Zelei József                                                  Fotó: labdarózsa

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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Bemutató óra a Petôfiben
Március 6-án csütörtökön új kolléganőnk, Cserné Szabó Anita
bemutató órát tartott a Petőfi iskola 6.a osztályában. Az órát
iskolánk német szakos kollégái mellett a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolából meghí-
vott vendégeink is megtekintették. A jó hangulatú, szakmailag
kifogástalanul megtervezett és megtartott óra mindannyiunk
számára élményt jelentett. 
Az óra célkitűzése a házi állatok témakör összefoglalása volt. A

tanulók a táblán szereplő címszavak és állatképek segítségével
felidézték a tanult szavakat, kifejezéseket, majd összegyűjtötték
az egyes házi állatokra vonatkozó fogalmakat. A diákok ezután
Anita kérdéseire válaszolva saját kedvenceikről beszéltek. A
tanárnő ezután kis papírcédulákon a házi macskával kapcsola-
tos kérdéseket és válaszokat osztott ki a gyerekeknek. A hango-
san felolvasott kérdésekre kellett jelentkeznie a válaszok gazdá-
inak. Néhány tanuló a gazda, illetve gazdaasszony szerepében
hosszasabban is bemutatott egy-egy állatot, majd egy kisfiúnak
kellett rávennie ellenkező anyukáját, hogy vegyenek kutyát.
Végül rejtvénnyel és kitalálós játékkal fejezték be az órát.
Mindez természetesen németül zajlott. Minden egyes tanuló
részt vett az órai munkában, lelkesen jelentkeztek, fegyelmezet-
ten végezték a feladatokat. Anita szépen beszél németül, kedve-
sen bánik a diákokkal, felkészült és lelkiismeretes.
Köszönjük a bemutató órát, mindnyájan tanultunk, új ötleteket,
erőt és lelkesedést merítettünk belőle.

Madarász Krisztina - munkaközösség vezető          Fotó: iskola

Tesz-Vesz város a Halmi iskolában
Több éves hagyományt ismertem meg a Halmi iskolában, a
tavaszi szünetet meghosszabbító Tesz-Vesz városban. Akár a kis
elsősök, én is elsőként vettem részt ezen a különleges napon,
amikor egy napra a tanulók városállamává alakul az iskola, ahol
mindenki tevékenykedik, majd különböző szabadidős program
közül választhat, és fabatkákat gyűjthet, ami Tesz-Vesz város
hivatalos pénzneme. 

A városlakók vezetője, Somogyvári Antónia átvette Klári néni-
től az iskola kulcsát, és ünnepélyesen átvágták az átadásokkor
nélkülözhetetlen nemzeti színű szalagot. Az osztályok szépen
sorban bevonultak a tornaterembe, hogy közösen és figyelme-
sen meghallgassuk Sanyi bácsi előadását a busójárásról.  Ezt
követően mindenki megtalálta azt a munkaállomást, ahová még a
tavaszi szünet előtt feliratkozott. Mielőtt munkához láttunk
volna, a közös feladat egy teszt kitöltése volt, amely elmélyítette
az előadáson hallottakat. Az én csoportomban sok hibátlan meg-
oldás született, és mindenki meg is kapta a neki járó fabatkát.
A Tesz-Vesz város arról szól, hogy minden pedagógus felkészül
egy foglalkozással, és minden tanuló választ egyet, amire fel-
iratkozik, és itt készítenie is kell valamit, amiért 100 fabatkát
kaphat. Tehát fontos a saját produktum, amit kivétel nélkül min-
denki el is készített. Mindnyájan kipróbáltuk magunkat egy
egészen új helyzetben, és közös célunk volt az eredményesség. 
Sokan készítettek anyák napi ajándékot, mások szép bábokat
varrtak, díszeket festettek, vágtak, ragasztottak és hajtogattak,
és többen lelkesen pólót batikoltak. A szabadidőben pedig lehe-
tett lottózni, sportolni, társasjátékozni, sőt még házasságot kötni
is. Aki pedig pénzkereséssel akarta tölteni az idejét, megtehette,
ha munkába állt egy helyszínen, ahol fabatka fizetségért segí-
tett. A nap záróeseménye az árverés volt az udvaron, a licitálás
mindenkit megmozgatott, és gazdára találtak a finomságok. 
Az együtt töltött nap jó mulatság volt, és ennél több is, közös-
ség- és egyéniségformáló, ahol a kompetenciák megmutatkoz-
nak, tehát komoly pedagógiai haszna van.

Jarina Beáta                                                        Fotó: iskola

IFJÚSÁGI KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY
A Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola tanulói az idei tanév-
ben is résztvevői voltak a Monori Katasztrófavédelmi
Kirendeltség által szervezett Ifjúsági Katasztrófavédelmi
Versenynek. Gombán 16 általános iskolás csapat kilenc állomá-
son mérte össze elméleti és gyakorlati tudását. A tanulók az
életkori sajátosságoknak megfelelő tűzoltó, polgári védelmi,
katasztrófavédelmi, vízvédelmi, elsősegély-nyújtási feladatok-
ban versengtek és elméleti tudásukról is számot adtak egy teszt
keretében. 
A verseny célja, hogy a gyerekek elsajátítsák azokat az alapve-
tő ismereteket, amelyeket egy esetleges veszélyhelyzet, illetve
katasztrófa esetén alkalmazni kell.
Tanulóink a népes mezőnyben a 6. helyezést szerezték meg. 
A csapat tagjai:
Somogyvári Bence 7.a Csővári Alexa 8.a Somogyvári Antónia
8.a Képíró Péter 7.a

dr. Belső Mónika felkészítő pedagógus                  Fotó: iskola
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Támogatott gazdaképzések Vecsésen

A PC Mérnökiroda Képző, Vizsgaszervező, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. részéről Sütő Erzsébet irodavezető és
Martin-Rékasi Adél helyi szervező kolléganőimmel 2013. év
nyarán kezdtük el szervezni Vecsésen a VM – Kelet-magyaror-
szági Agrár Szakképző Központ Pétervásárai Tagintézménye
részére utófinanszírozott támogatással megvalósuló gazdakép-
zéseket.
A szervezés megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot Szlahó
Csaba polgármester úrral, aki támogatásáról biztosított, és sze-
mélyes közreműködésével is segítette a képzések megvalósulá-
sát, melyet ezúttal is tisztelettel köszönünk. 
A meghirdetet gazdatájékoztatóinknak és képzéseinknek a
Bálint Ágnes Kulturális Központ adott helyet. A sikeres tájé-
koztató eredményének könyvelhetjük el, hogy azóta a városban
több szakképzést is megvalósítottunk. Első csoportunk 2013.
augusztus 24-én indult az „Gyümölcspálinka-gyártó” középfo-
kú szakképesítést adó OKJ-s képzéssel, melynek a 12 fő részt-
vevője volt, november 17-én tettek eredményes szakképesítő
vizsgát az etyeki Czímeres Pálinkafőzdében. 
Második csoportunk „Aranykalászos gazda”, a harmadik
viszont „Méhész” szakmában fejeződött be. A közelmúltban
indult ismét „Aranykalászos gazda” tanfolyamunk. 
A résztvevők nagy szorgalommal és érdeklődéssel vettek (vesz-
nek) részt a képzéseinken. Többségük gyakorló gazdálkodó,
akik az itt megszerzett ismereteket hasznosítva, magasabb szak-
ismeret birtokában tudják majd eredményesebben folytatni a
nem kevés buktatóval járó gazdálkodási tevékenységüket. 
A képzésben résztvevők másik része viszont még csak a mező-
gazdasági tevékenység megkezdésének gondolatával „kacér-
kodva” ült iskolapadba, bízva abban, hogy a megszerzésre kerü-
lő szakképesítés birtokában a későbbiekben elhárulnak azok az
akadályok, melyek esetlegesen korlátozhatják őket a mezőgaz-
dasági tevékenység végzésében (termőföldvásárlásban, termő-
földre vonatkozó haszonbérleti- és haszonélvezeti jog megszer-
zésében, esetleges agrár-támogatások igénylésében). 
A résztvevők kihasználják a regisztrált mezőgazdasági terme-
lőknek, erdőgazdálkodóknak igénybe vehető, az „Új
Magyarország és Vidékfejlesztési Program” (ÚMVP) keretében
biztosított lehetőséget, mellyel a sikeres szakképesítés megszer-
zését követően 100%-ban, azaz teljes összegben a befizetett
képzési díjukat vissza tudják igényelni. Így pénzüket nem, csak
szabadidejüket fektették be az első, vagy egy újabb mezőgazda-
sági szakma megszerzésébe.
A képzésen oktatók több éves, évtizedes felsőfokú agrár szak-
képesítéssel, mérnöktanári végzettséggel, oktatási és termelési
szakmai gyakorlati tapasztalattal végzik a felkészítő tevékeny-
ségüket. 
Név szerint is az aranykalászos gazdaképzésben Dr. Majoros
Ferenc okl. mezőgazdasági gépészmérnök, mérnöktanár,
Vincze László állattenyésztő üzemmérnök-tanár és Petrás
László okl. mezőgazdasági gépészmérnök, mérnöktanár, a
méhészképzésben Diósi László és Király Tibor több évtizede
gyakorló méhészoktatók, a gyümölcspálinka-gyártó szakkép-
zésben Herédi Éva okl. élelmiszeripari mérnök és Bodnár Béla
nyugalmazott vámparancsnok, jövedéki szakértő.
Az elméleti felkészítés mellett fontos szerepe hárult a gyakorla-
ti képzésre is. Gyakorlati képzésre a város térségi üzemei, vál-
lalkozások adnak lehetőséget. 
A képzés szervezése, napi bonyolítása, a képzésben részvevők
adminisztrációs munkájának bonyolítása Sütő Erzsébet és Martin-
Rékasi Adél odaadó, lelkiismeretes munkájának tudható be.

A képzési helyszín és a szükséges tárgyi feltételek biztosításá-
ban segítségünkre volt a Kultúrház vezetője Kiss Tóth János,
akinek a résztvevők és a szervezők nevében is köszönetünket
fejezzük ki, hogy megvalósíthattuk a kihelyezett képzésünket.
A pozitív visszajelzések és az eddigi érdeklődések alapján való-
színűnek látszik, hogy a településen további szakképesítések
(pl. sajtkészítő) beindítására is sor kerülhet.
Az oktatások tájékoztatása esetén keressék Sütő Erzsébetet, a
06 30 377 8404 mobilszámon.

Petrás László ügyvezető - PC Mérnökiroda Kft.

A magyartanár
Határozott egyéniség. Alacsony termete,
vékony alkata, sima frizurája ellenére tisz-
teletet parancsoló a megjelenése.
Többnyire térdnél jóval hosszabb szok-
nyájú, bordó kosztümben, fekete, nem túl
magas sarkú körömcipőben jelenik meg az
órán. Egyetlen ékszere a bal kezének gyű-
rűs ujját díszítő, téglalap alakú köves
aranygyűrűje. Nincs is szüksége többre,
világító kék szeme, kiegyensúlyozott, pal-

lérozott beszéde minden másról eltereli a figyelmet. A magyar
nyelv és irodalom elkötelezett követe. Teljes lényével, minden
előadókészségével szinte belénk szuggerálja a szükséges isme-
reteket, akár Szabó Lőrinc költészetéről, akár az alanyi- és tár-
gyas ragozásról, vagy mondatelemzésről van szó. Sajátságos
fanyar humorával, néha kicsit cinikus hangon helyre igazítja a
túlzott önbizalomban szenvedőket. Legfontosabb engedménye,
hogy dolgozatíráskor nála lehet puskázni, mert aki olyan ügyes,
hogy ő nem veszi észre, az megérdemli, hogy használja. Akit
viszont elkap, az menthetetlenül egyest kap, és ki kell mennie
az óráról, nincs alku, vagy magyarázkodás! Mégis van, aki
megpróbálja, és lebukik! Fontos szabálya, hogy „háttal sosem
kezdünk mondatot, mindig csak szemből!” (Milyen jó lenne, ha
ezt a ma közszereplői, műsorvezetői is tudnák!) Büszke arra,
hogy magyar nyelvet oktat, nem szereti az idegen szavakkal
teletűzdelt beszédet, hiszen a mondandó ettől nem jobb, vagy
több! Egy ideig óraadó tanárként angolt is tanít. Nincs könnyű
dolga, de állja a sarat, noha némely diák – meglátása szerint –
beoltott az angol ellen! Aztán férjhez megy, gyereket szül, majd
folytatja a tanítást. Teljes odaadással segíti, hasznos tanácsaival
irányítja tételeink kidolgozását. Végül leérettségizünk, elhagy-
juk az iskolát, védő oltalma alól kikerülünk az Életbe. Van, aki
gyorsan megházasodik, vagy dolgozni megy, tovább tanul…
Egymással sem nagyon találkozunk, nemhogy a tanárainkkal!
Mindenki próbálja hasznosítani a tanultakat, megtalálni a
helyét, a boldogulását. Az évek pedig könyörtelenül telnek, már
az újabb korosztályok képzése folyik. Az egyedül maradt
magyartanár belefárad a tanításba, iskolatitkárként egészíti ki
nyugdíját. Eljön az idő, mikor már azt is elunja. A férjével közö-
sen épített házát eladja, és egy kis lakótelepi lakásba költözik. A
különbözettel egyetlen lányát támogatja. Nagyon szerényen él.
Páran meglátogatjuk. Szörnyen lefogyott, de ragyogó szelleme,
fanyar humora a régi. Egy kedves hölgy vigyáz rá, mégis magá-
nyos. Ott jártunkkor felélénkült, örült nekünk. Sajnos ez lett az
utolsó találkozásunk. Már csak a hír érkezett: meghalt Jolika néni.
Nem volt búcsúztató, vagy temetés, nem gyászolhattuk. A tanulta-
kat és sziporkázó egyéniségét soha nem felejtjük el, minden vele
kapcsolatos kedves emléket szívünk kiemelt helyén megőrizzük. 

Több száz diákjának egyike: Mersitz Ilona
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Hungarikum Fesztivál 
Magyar Kulturális Napok
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetése úgy gondolta, hogy 2014.
május 10. - május 17. között egy fesztivál keretében kerülnek
bemutatásra a hungarikumok. Sajnos, a támogatások szűkössé-
ge miatt az utolsó pillanatig bizonytalan volt a programsorozat,
végül több el is maradt. Ezért is kapta a Magyar Kulturális
Napok alcímet a fesztivál. A programok szervezésében a
Megmaradunk 3000 Alapítvány, a Bálint Ágnes Kulturális
Központ, a Williams Televízió és a Róder Imre Városi Könyvtár
működött közre. Vitéz Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi
Kör vezetője, főszervező köszöni a támogatásokat.
A fényképekkel a rendezvények egy-egy pillanatát idézzük fel.

2014. május 9. péntek 18:00
Szarka Hajnalka festőművész kiállítása

2014. május.10. szombat 14:00
„Kerek a káposzta, csipkés a levele… 
Népdalkörök Találkozója - a Labdarózsa Népdalkör szervezésében 

A műsorban fellépett a Bugyi Népdalkör, a dabasi Kéknefelejcs
Citerazenekar, a Kispántlika (Bugyi), a Kispesti Citera
Együttes, az ásványrárói Szigetközi Pávakör. A rendezvény dísz-
vendége a Felvidékről érkezett Bolyi Népdalkör volt, Illés
László művészeti vezető irányításával. Fellépett még Pavella
Krisztina és Parlagi Renáta (Vecsés - ének), Széles András cite-
raművész (Bp.), Tóth Zsombor (duda – Vecsés), Zelei Bence
(citera – Vecsés).
A találkozót táncház zárta Andrási Zsolt (Monori Strázsák
Néptáncegyüttes) vezetésével. Zenélt Pál László brácsa, Erdélyi
László hegedű, Nagy Lénárd bőgő

2014. május. 12. hétfő 18:00
A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör öt tagja – Benke
Mária, Kelemenné Bata Mária, Schubert Kati, Varjasi
Béla és Szénási Sándor István – tartott verses estet a
Róder Imre Városi Könyvtárban

2014. május. 13. kedd 18:00
Dr. Papp Lajos szívsebész előadása a Színházteremben

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Benke Mária

Fotó: Zelei József

Fotó: Görög Béla

O L C S Ó  G Á Z O L A J !

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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Hungarikum Fesztivál 
Magyar Kulturális Napok
2014. május 14. szerda 18:00
Színházi előadás az Andrássy iskola diákjai előadásában
Berg Judit: Rumini Ferrit-szigeten 

Rumini: Mogyorósi Gergely 
Csincsili: Kovács Dóra 
Negró: Gyulai Marcell
Dolmányos Pedró: Czalbert-Halasi Nikolett
Rinya, Hernyóca: Folláth Brigitta
Sebestyén: Borbély Beatrix
Nudli, Molyra: Kányi Vikica
Papilla: Kányi Gitta
Bojtos Benedek: Gyulai Szonja
Cincogi doktor: Czalbert-Halasi Balázs
Dundi Bandi: B. Nagy Krisztián
Ferrit harcos: Borisz Krisztofer
Ajtony: Csordás Vera                                    
Bumbu, Peonza: László Alexandra
Rizsa, Ferrit király: Borbély Richárd
Jojó: Fekete Bendegúz                                   
Roland: Járai Bernadett
Balikó: Gálig Tamás
Díszlettervező: Mauks Róbert és Makádi László
Jelmeztervező: Szalai Anikó
Koordinátor: Csorba Lászlóné
Zenei anyag: Nagy Gyöngyvér
Hang- és fénytechnika: Horváth Sándor Álom-Kép Stúdió
Rendezte: Veszprémi Klára

2014. május 16. Péntek 17:00 
Kávéházi Esték  
Balla József költői estje 
a Club Café étteremben

Balla József költő, német-
japán s történelem szakos
tanár Queenslandben. Az
elmúlt években tért haza
Ausztráliából. Verseiből meg-
ismerhetjük egy emigráció-
ban élő magyar költői lélek
vívódásait idegen földön.
Közreműködött Szabó Zsely-
ke színművésznő.

Fotó: Gábor Béla

2014. május 17. Szombat - Színházterem
A kulturális program szombaton zárult. Emlékezetes műsort lát-
hatott a közönség. Fellépett a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Fúvószenekara, a Monori Strázsák
Néptáncegyüttes és az Operaházy Borlovagok (Laczó András,
a Magyar Operaház magánénekese és Sztankovics Béla gitár-
művész).

Kirándulások az Erdélyi Körrel

Csíksomlyói Búcsú – last minute árak!
Hét nap hat éjszaka, félpanziós ellátással június 5-11-e között.
Érdeklődni lehet a hargita1956@yahoo.com email címen, a
0620-370-0292 és 0620-933-6294 telefonszámokon.

Erdélyi kiskörút
A 6 nap 5 éjszakás félpanziós kirándulás június 23-28-a között.
Érdeklődni a 0620 466 5950-es telefonszámon lehet.

Fotó: Kolonics Csaba Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Kolonics Csaba

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férje-
met, Szieber Jánost utolsó útjára elkísérték és sírjára a megem-
lékezés virágait elhelyezték. Külön köszönjük a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület közreműködését, és a SZIGÜ
Kft. munkatársainak kegyelettel végzett munkájukat. 
Felesége, lányai és családjaik

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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Nagy politika – kis (helyi) politika
Választások között
Vége az országgyűlési választásnak, és előtte vagyunk az
Európai Parlament képviselő választásának. Érdemes néhány
előtte és azóta is hangoztatott véleményre odafigyelni, ami a
mostani és az őszi választásra is érvényes. 
Az egyik szerint ez a választás a korábbi kormánypártoknak
kedvezett, mert azok a kedvükre alakíthatták ki a választókerü-
leteket, és a pártok összefogására buzdítottak. Először is 175
egyéni kerületből kellett 106 kerületet csinálni. Természetes volt
az összevonás, aminek volt egy másik feltétele is, a megközelí-
tően hasonló létszámú szavazópolgár létszám. A mi kerületünk
esetében egy szélesen elnyúló sávban, egymás melletti települé-
sek 80 ezer emberéről volt szó. Az állítás tartalmi képtelenségét
maga a választás adta meg, hiszen tíz helyen nyert a baloldal,
talán 20 helyen volt szoros, az összes többiben a kormánypárt
nyert 10-30% közötti különbséggel. Sőt, elgondolkodtató, hogy-
ha a JOBBIK szavazatait is a kormánypártokhoz adjuk – pusztán
abból a megokolásból, hogy a két táborból aligha lesz baloldali
szavazó -, akkor a különbség már 30% fölé megy, esetenként
eléri és meghaladja a 40 %-ot is! Az egyesített baloldal így kapott
ki. Nehéz lehetett volna másként elosztani a kerületeket.
A másik, amit mondogatnak, hogy hátrányos volt a pártok összefo-
gása a baloldal számára. Az állítás butasága majd most az EU válasz-
táskor fog kiderülni, de arra mindenképp fel kell hívni a figyelmet,
hogy ez a baloldal 2002 óta együtt állt! Együtt politizáltak és együtt
koptak el úgy, hogy egymásnak is terhei lettek! Látható, hogy más-
honnan erőltették ezt az összefogást, és nem a FIDESZ. Mégis azt
lehet mondani, hogy jól járt a baloldali koalíció az összeborulással,
mert valószínűsíthető, hogy a DK, az Együtt PM és a Liberális párt
nem jutott volna be az országgyűlésbe. Ha külön indulnak, biztosan
nem nyertek volna a fővárosban nyolc mandátumot, talán a felét, és
a Jobbik is előzött volna az ezüstérem vonatkozásában.
Végül a legfontosabbat ki kell mondani: a választás szabad volt.
Jelölt is könnyen lehetett bárki, akár egyéniben, akár pártlistán.
Az ment el szavazni, aki akart, és arra szavazott, akire akart.
Sőt, az átjelentkezéses rendszer módosításával korrektebb is lett,
mert mindenki a lakóhelye szerinti jelöltre szavazhatott, nem lehe-
tett odavándorolni, ahol a pártjelöltnek nagyobb szüksége volt a
szavazatra. A baloldal is szerezhetett volna 44 %-kal kétharmadot,
vagy a koalíció tagjai – ha külön indulnak – is szerezhettek volna
pártonként akár 15-20 %-ot. Miért nem tudtak? Mert nem kaptak
szavazatot! Kár, mert nyomatékosan meg kell ismételni, hogy az
országnak szüksége van egy tisztességes baloldali erőre! 
Mindezekkel kapcsolatban joggal vetődhet fel a kérdés, hogy
miért nyert ismét a kormányoldal kétharmaddal? Sok oka lehet,
de talán a lényeg a következő: sem jobb-, sem baloldalról nem
lehetett megelőzni a kormányt! Egy másik ok az lehet, hogy lát-
ható volt a magyar érdek mentén való politizálás. Ha visszate-
kintünk egy évezredet – akár csak száz évet – azt találhatjuk,
hogy csak ez a politika lehet sikeres a magyar nemzetben!
Egy másik, még inkább nehezebben értelmezhető kifogásról is
beszéljünk. Ugyanis azt állítani: ha valaki 44 %-kal nyer a választá-
son - 20 %-kal előzi meg a másodikat! - az nem birtokolja az ország
többségének akaratát, mert a nem szavazók, meg a többi, az mind
mást akar. Igen, de akkor ki a győztes? A parlamentáris demokrácia,
a szabad választás alapjait rúgja fel az, aki ilyet hangoztat. Ez így
van mindenütt a világon, de sehol sem hangoztatják ezt a butaságot.
Mi lehet az EP választás célja? Egy vecsési polgárnak ez miért
lehet fontos?
Az uniót kritizálók a kilépést fontolgatják sok helyütt, és tagad-
hatatlanul erősödött a táboruk minden országban. Vajon miért?
Mi, akik átéltük a szocializmusnak mondott csődtömeget a

KGST-vel együtt, mi tudjuk, hogy a felülről vezéreltség, a
„mindent megmondok, mit csinálj”– elv, bő termőtalaja az idi-
ótaságnak. Ezért sok mai intézkedés is az „ilyet már hallottam”-
at mondatja velünk. Készséggel elhihető az okos hölgyek és
urak véleménye, miszerint: mi sokat nyertünk az unióval.
Rengeteg támogatás érkezett, amit a vecsési polgárnak el is kell
hinnie. Elég, ha az óvodák bővítésére, a 2008-as 8 utca, a 2012-
es 5 utca, a bölcsőde, a Művelődési Központ és a Városközpont
építésére gondolunk, hogy csak a nagyon közismerteket említ-
sük. Kétségkívül az is imponáló, hogy a kontinens nagy részén
szabadon közlekedhetünk, és milyen szívet melengető volna
ugyanígy közlekedni a szomszédjaink vonatkozásában is.
A gondjainkat inkább az jelenti, ha azt érzékeljük, hogy vannak
országok, akiknél lazább a gyeplő, a megítélés elnézőbb, mint
mondjuk a mi esetünkben. Talán ennél is bántóbb, amikor a szigo-
rú pénzpolitika jegyében megszorításokat követelnek, bérek és jut-
tatások csökkentését követelik, pedig mindenki tudja, hogy odaát a
több százezres minimálbérből vagy nyugdíjból elvenni pár eurót,
az más, mint a volt szocialista országoknál a pár tízezres semmi-
ségből elvenni valamit, és a maradékból megélni. Mindeközben az
árak, a szolgáltatások díjai tekintetében inkább amott az olcsóság. 
Az már szinte a pimaszság vagy a hülyeség csúcsa, amikor előírják a
baromfi, a sertés tartásának létfeltételeit, és azt, hogy Chopint vagy
Mozartot hallgasson a szegény állat a lelki békéje megőrzése végett.
Minden bizonnyal nőne a támogatók tábora, és csökkenne a kritizá-
lók száma, ha az EU ugyanilyen empátiával fordulna az emberek felé,
és meghatározná az emberek, a családok legelemibb létfeltételeit,
minimális bérét, nyugdíját, és azt biztosítaná is! Senki nem vitatja a
gazdaság, a tőke szerepét, mégis az kellene, hogy ne a pénz, a bank-
világ helyzete legyen a legfontosabb szempont, hanem mi, emberek.  
Az EU parlament közvetítései során meglepetéssel láthattuk, hogy a
baloldal a pénzvilág, a multinacionális erők legerősebb szószólója.
Amit a kisebb pártok: liberálisok, zöldek és más – erősen anarchista
jellegű - tömörülések támogatnak. A jobboldali pártok hangsúlyoz-
zák az emberközpontúságot, az ember és a család, a humanista érté-
kek védelmét. A radikális erők közül sokan a kilépést szorgalmaz-
nák, de a bennmaradás esetében erős reformokat és nagyobb nemze-
ti önrendelkezést sürgetnek, amit a jobboldali néppárt is támogat.
És most érkeztünk el a választás igazi tétjéhez. Az EU valameny-
nyi országa tudja, hogy válaszúthoz érkezett a közösség, a
hogyan továbbhoz. Ezt a bürokratikus, piszlicsáré ügyekben elve-
sző szervezetet meg kell változtatni! Újra kell szabályozni, hogy
mi a közös kérdés, és mi az, ami a tagországok szuverén jogköre.
Ezt akarja a Néppárt. Azonban vannak olyan erők – baloldaliak,
liberálisok, zöldek stb. -, akik ezt nem így gondolják. Sőt, inkább
mindent centralizálnának, szinte nullára csökkentenék az államok
önállóságát, és egy egységes egésszé, Európai Egyesült Államok-
ká gyúrnák a kontinenst a nemzetállamok megmaradása helyett.
Gondoljunk bele, hogy a kicsi országok milyen szerephez jutná-
nak egy ilyen olvasztóban? A gyarmattartó birodalmak gondolko-
dását, életérzését birtokló nagy államok mellett mi jutna a kicsik-
nek? Mondjuk, az ezeréves magyar államnak?
Az elkövetkező öt évben ez lesz Brüsszel fő kérdése. Akiket
képviselőnek választunk, azok fognak erről dönteni! Tehát a
vecsési polgárnak is el kell döntenie, hogy élvezzük-e az EU
előnyeit az egyenlőség elve és a nemzeti önrendelkezés meg-
erősödése alapján. Ez Európa erejét és jövőjét erősítheti meg.
Vagy jöjjön az „egységesítés”, ami Európa halála lesz. A nem-
zetek, a kultúrák halála lesz, ahol a pénz, az értéknélküliség, a
deviancia (lásd a dalfesztivált) lesz az uralkodó. 
Van tét! Érdemes lesz elmenni és szavazni. 
Que vadis, domine? Hová mégy, Uram?

Szalontai János
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A GeoSEE európai geotermikus projekt keretében Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
nemzetközi geotermikus konferenciát szervezett a vecsési Bálint
Ágnes Kulturális Központban 2014. április 29-én mintegy 270
fős hallgatóság részvételével. 

Közismert hazai és külföldi geotermikus energia szakértők szí-
nes és részletes előadást tartottak a földhő felhasználásának
jobb közéleti és szakmai megismeréséért. Az előadók bemutat-
ták az európai és hazai geotermikus energia felhasználásának
jelenét és jövőjét, lakossági és ipari alkalmazását, valamint
ráirányították a hallgatóság figyelmét ennek a hazánkban is
bőségesen rendelkezésre álló megújuló erőforrásnak a hatéko-
nyabb módon történő felhasználására. A vendégeket házigazda-
ként Szlahó Csaba, Vecsés Város polgármestere köszöntötte, a
geotermikus konferenciát Ughy Attila, Budapest XVIII. kerüle-
tének polgármestere nyitotta meg A GeoSEE konferencián az
Európai Geotermikus Energia Tanács elnöke is részt vett. A
konferenciát díszvendégként és előadóként megtisztelte dr.
Burkhard Sanner, az Európai Geotermikus Energia Tanács kép-
viseletében (elnöke). Előadásában részletes tájékoztatást tartott
az európai geotermikus energiaszektorról. 

Két évvel ezelőtt futó RETS projekt keretében rendezett vecsé-
si földhő konferencián dr. Antics Miklós, a Nemzetközi
Geotermikus Egyesület és az Európai Geotermikus Energia
Tanács képviseletében tartott előadást. Az akkori előadók közül
ketten - Kujbus Attila (Geotermia Expressz Kft.) és dr. Ádám
Béla (HGD Kft.) most is jelen voltak. Rajtuk kívül szintén meg-
hívást kapott Dr. Nádor Annamária (Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet), Kurunczi Mihály (a Magyar Termálenergia
Társaság elnöke), Dr. Kovács Imre (EU-Fire Kft.), Dr. Szanyi
János (Szegedi Tudományegyetem), valamint Dr. Árpási
Miklós (Magyar Geotermikus Egyesület alapító elnöke). 
A mostani konferencia egyik kiemelt eseménye egy kerekasztal
beszélgetés volt, melynek vendégei voltak Práczki Péter mode-
rálásával: dr. Burkhard Sanner, Kujbus Attila, Dr. Nádor
Annamária és Kurunczi Mihály, továbbá Constantin Costea és
Ramona Balascuta (Román Geológiai Intézet), valamint Todor
Kushevski (Vodovod vállalat - Macedónia), akik a Budapest
XVIII. kerületi Önkormányzattal együtt szintén a GeoSEE pro-
jekt partnerei.
A konferencián számos geotermikus nagyhatalom magyaror-
szági nagykövetsége, illetve kereskedelmi képviselete is részt
vett, többek között az Egyesült Államok, Franciaország és
Olaszország, valamint Szlovénia, amely a velenjei KSSENA
energiaügynöksége révén a GeoSEE projekt vezető partnere. 

A GeoSEE geotermikus projekt
A GeoSEE projekt az Európai Unió „South East Europe“ (Dél-
Kelet Európa) program keretében kerül megrendezésre és az
Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával jött létre.
A kétéves projektben) 8 ország és 16 európai partner - közöttük
Budapest XVIII. kerület Pesztszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata - vesz részt.
A GeoSEE projekt célja, hogy minél szélesebb körben megis-
mertesse, hogyan lehet az alacsony-hőmérsékletű geotermikus
erőforrások innovatív felhasználásával és ezeket más megújuló
energetikai (hibrid) rendszerekkel kombinálva villamos energi-
át termelni. Magyarországon ugyan még nem került sor ilyen
földhőerőmű létrehozására, de rendelkezünk hozzá a megfelelő
geotermikus adottságokkal. 
A konferencia továbbá rámutatott arra is, hogy a tudásalapú tár-
sadalom fejlődése a hozzáadott értékek hatékony előállításán
múlik, mely korszerű és innovatív, tervezési-szervezési, techno-
lógiai, valamint termelési ismereteket követel meg. A geotermi-
kus energia hazai fejlesztése kiemelt mértékben megfelel a fenti
elvárásoknak, ráadásul a földhő energetikai iparágának itthon
évszázados hagyományai is vannak. 

A geotermikus energia és oktatás
A geotermikus erőforrások felhasználásának terjesztése és okta-
tása is nagyrészt feladata a GeoSEE projektnek, ezért a konfe-
renciára meghívást kaptak Budapest XVIII. kerület, Vecsés és a
Vecsési Járási általános iskolák és középiskolák tanulói, hogy
az előadások meghallgatásával alaposabban megismerhessék a
geotermikus erőforrások működését.

Úgy gondoljuk, hogy a geotermikus energia felhasználásának
hosszútávú fejlődése az ifjú generáció átfogó szemléletváltásán,
a fenntarthatóságra való nevelés és oktatás megvalósításán
múlik. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a szociális jólét csak
úgy valósulhat meg, ha a környezet ökológiai kapacitását nem
haladjuk meg. 
A fenntarthatóságra vonatkozó szemléletváltás kialakítása a
bölcsődétől az egyetemig és tovább a megszerzett ismereteken,
tapasztalatokon, értékeken és tudatosságon, azaz számos közös-
ségi szempontból apró, de nagyon fontos tényezőn múlik. 
A GeoSEE vecsési nemzetközi geotermikus konferencia is egy
apró lépés volt ezen az úton. 

Némedi Marianna

Újabb nagyszabású nemzetközi geotermikus konferencia Vecsésen
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Filipszky László: A tél után

Olvad a hó. Reggelente nem fagy már.
Lágyan süt a nap, s melegíti arcom
A kertekben előbukkan a virág.
A komorsággal véget ért most harcom.

Bogarak zümmögnek a szép kertekben,
Hirdetik: itt van immár a jó tavasz!
S nem csak a síkon, a magas hegyekben
Sincs immár a csípős hidegre panasz.

Erdő mélyén virít a téltemető,
S nyílik a fehér hóvirág bimbaja.
Zöld rügyeket bontanak a sudár fák.

És a vidámságot télen nem lelők
Megtalálták: begördült szép hintaja.
Úgy fénylik az élet, mint egy kis virág.

Schubert Kati: Szerelem

Megengedni, észrevenni,
Megszeretni, hozzábújni,
Dédelgetni, babusgatni,
Szerelemnek szárnyat adni.

Elolvadni, felolvadni,
Elmerülni, benne úszni,
Kitárulni, megölelni,
Szerelemnek szárnyat adni.

Vele lenni, átkarolni,
A szemében csodát látni,
Benne bízni és ujjongni,
Szerelemnek szárnyat adni.

Isten tenyerén pihenni,
Minden percért hálát adni,
Adakozni és csak adni,
S ha jön a vég, elfogadni.

Szénási Sándor István: 
A Pozsonyi Csata emlékére

Jöttek nyugatról talpig fegyverben
a Duna két oldalán hömpölygő hadak,
özönlöttek hajókkal a folyón,
hogy kiirtsák e földön a magyarokat.

A százezer felkent bajor harcos,
kiket ölni vágyás hajtott ellenünkre,
nem ismerte a magyar harcmodort,
haditervét Árpád kifürkészte.

Attila hun földjét megvédeni
körbehordták őseink a véres kardot.
Akik hazatérőként fogadtak
itt bennünket, mellénk álltak az Avarok.

Irtották a betolakodókat
nyílzáporral gyorslábú lovas csapatok.
Pozsony alá érve a nagy német
sereg létszáma jócskán megfogyatkozott.

Lángolt az ég, süllyedtek a hajók,
rengett a föld lópaták ezrei alatt,
Zárhegynél a szorosban nyilaztak 
halomra ötvenezer fős bajor hadat.

Az éj sötétjében átúsztatott
a nagy folyón a jó lovas magyar sereg.
Bekerítette a hódítókat,
menekültek Hunniából a németek.

A harmincötezer lovas íjász
magyar győzött százezres bajor had felett.
Életét és fiait áldozta
Árpád, Tarhos, Üllő, Jutas is elesett.

Ám életükkel a szabadságot
váltották meg nemzedékről, nemzedékre.
Százhúsz éven át német hódítók
serege a magyar földet elkerülte.

Ezer év is elmúlt már azóta,
de a győztesek lelke bennünk él tovább:
Pénz és ármány, idegen hatalom
ne rabolja el népünk, földünk, hazánk!

Emlékezzünk értünk halt hősökre,
ha lombok alatt vágtat arcunkon a fény.
Ma szívekben kell vívni a harcot
idegen túlerővel, magyarságunkért!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: Anyám szava

Szava mindig megnyugtatott,
keze gyöngéden simogatott.
Anyám szava ma is bennem cseng,
szép énekhangja lágyan zeng…
Nincs annyi virág, mit meg ne érdemelne,
mindig is tudtam, még az életébe’.
Régen elment! – mégis, mintha itt volna,
szeretetét semmi sem pótolja…
Hálás vagyok neki mindenért,
a sok szeretetért és az életemért.
Mosolygós tekintete kedves volt,
hangja dalolt, mikor hozzám szólt.
Jóságos volt, hisz’ ANYÁNAK született!
Édes szava becézett, dédelgetett.
Ma már én is anya vagyok,
érzéseim túláradóak, s nagyok,
szeretem Gyermekem, amíg csak élek,
míg szépen szól bennem is az ének…

Kelemen Bata Mária: Édesanyámnak

Ti színpompás tulipánok!
Kék jácintok, gyöngyvirágok!
Köszönöm, hogy kinyíltatok.
Belőletek kötök csokrot.

Beleszövöm szeretetem,
édesanyámnak elviszem.
Rámosolyog minden virág.
Láthatja az egész világ!

Illatozó szép bokrétám,
örül ennek édesanyám.
A fülébe halkan súgom,
szeretem Őt: nagyon-nagyon.

Karjaiba besimulok.
Megölelem, megcsókolom.
Kicsi szívem gyorsan dobog.
Édesanyám látom, boldog.

Sallay Gyula: Földi angyalok

Engem minden nap egy angyal ringatott,
megcsókolt, ha fáj nagyon s elmúlt a fájdalom.
Engem minden nap egy angyal etetett,
önzetlenül szeretett s velem nevetett.
Engem minden nap egy angyal fürdetett,
sírásnak nem kedvezett, vigyázott jó ember legyek.
Felnőttem, angyalom elment,
elhívta Őt az ég,
felmérhetetlen a veszteség.
Gyászolok, mást nem tehetek,
gyermekem vár, rohanok, hisz angyal  lehetek. Szabados István: Szülőföldem szép határa 



Vecsési Tájékoztató 2014 május                                                                                                Helytörténet 15

A trianoni békediktátum kapcsán
Száz évvel ezelőtt tört ki az első világháború - 1914 - 1918

A címmel kapcsolatos az a könyv, amely a „Vecsésen élő vitézek
albuma” címet viseli. Több évig tartó munka eredményeként
készült el a könyv, amely nyomdakész állapotban van, és kiadás-
ra vár. Mivel olyan téma került feldolgozásra, amely az összma-
gyarságot, azon belül szűkebb hazánkat, Vecsést is érinti, szinte
kötelességünk a könyvet olyan minőségben előállítani, amely
méltóképpen állít emléket azoknak a hősöknek, akik életüket koc-
káztatták Magyarországért. Az album nemcsak a vitézeknek állít
emléket, hanem azoknak is, akik életüket áldozták a hazáért, azaz
a hősi halottaknak. Nemcsak az első, hanem a második világhábo-
rúban fellelhető vitézek, valamint a hősi halottak nevei szerepel-
nek a könyvben. Nyilván előfordul, hogy valaki kimaradt, de ez
nem szándékosság. Annál sokkal jobban tisztelem azokat, akik
életüket kockáztatták, vagy feláldozták hazánkért, hogy ilyesmit
megtegyek. Sajnos több száz személyről van szó, s így előfordul-
hat, hogy valaki kimaradt. Ezért előre elnézést kell kérnem.
Amikor 1914. június 28-án Szarajevóban Gavriló Princip – a
Fekete Kéz – szerb titkos szervezet tagja meghúzta fegyvere
elsütő billentyűjét, és halálosan megsebesítette Ferenc Ferdinánd
trónörököst, valamint feleségét, nem gondolhatta, hogy ez az
esemény indítja el a napjainkban I. világháborúnak nevezett
világégést, majd a háború után a győztes hatalmak átrajzolják
Európa térképét. A merénylet után Ferenc József Vilmos császár-
hoz fordult, levelében utalva arra, hogy a Szerbiával fennálló
ellentétek soha nem simulnak el. Európa háborús tűzfészek volt,
s a merénylettel a különböző hatalmak elérkezettnek látták az
időt különböző területek megszerzésére. Moltke német vezérka-
ri főnök kifejtette, hogy most a legkedvezőbbek az erőviszo-
nyok. A császárhoz írt levélre a válasz: ”Most vagy soha.” Ez
volt a jelszó. 1914. július 28-án Bécs hadat üzent Szerbiának,
augusztus 1-jén Németország Oroszországnak, augusztus 3-án
Franciaországnak. Ezzel kitört az I. világháború. 
Magyarországnak nem volt érdeke a háború, Tisza István min-
dent megtett Magyarország hadba lépése ellen, de azok a nem-
zetiségi képviselők szavazták le, akiknek (leendő) hazája
később a győztes államok között szerepeltek. (A Monarchiában
a külügy, hadügy közös volt) A háborúval kapcsolatban egy
francia képviselő, bizonyos Charles Tisseyre a következőt írta:
„Tisza István volt az egyetlen vezető államférfi Európában, aki
komolyan szót emelt a háború ellen.”
1916-ban, amikor a harctereken győzelemre álltunk, a követke-
zőt írták rólunk: Sem Tisza Istvánnak, sem Magyarországnak
nem voltak hódító szándékai. Bizonyítja ezt a Bukarestben
megkötött béke, melynek előzménye a következő:
A román miniszterelnök titkos szerződést kötött az antanttal,
hogy területért cserébe hadat üzen a monarchiának, és történjék
bármi, nem köt különbékét. (Előtte semlegességéről biztosítot-
ta a monarchiát. Kétkulacsos politikát folytatott.) Miután az ola-
szok a VI. isonzói csatában áttörték a monarchia védővonalát, a
románok elérkezettnek látták az időt a hadüzenet elküldésére.
Már előre alá volt írva a hadüzenet, ennek ellenére azt állították,
hogy semlegesek maradnak. 1916. augusztus 27-én elküldték a
hadüzenetet. Kezdetben sikereket értek el, de az egyesült
német-osztrák-magyar seregek kiverték őket Erdélyből, délen a
bolgárok támadták meg őket, aminek a következménye, hogy
1916. december 6-án a csapatok bevonultak Bukarestbe.
Románia különbékét kötött, s egy időre megszűnt szereplése a
háborúban. A győztesek visszafogottak voltak, nem büntették
túlságosan Romániát. Románia álnoksága azonban továbbra is
fennállt. Bizonyítja ezt a történelem, de az már más téma.

E kitérő után térjünk vissza az 1915-ös esztendőhöz!
Olaszország, mely előzőleg felmondta a hármas szövetséget, 1915.
május 23-án hadat üzent a Monarchiának. Ezzel újabb front nyílt
meg a háborúban, és ehhez a fronthoz kötődik a háború egyik leg-
nagyobb emberanyag vesztesége. Mintegy 1,6 – 1,7 millió áldoza-
tot (halottak, eltűntek, sebesültek) követeltek az Isonzó folyó menti
harcok, melyet mi, magyarok csak Doberdóként emlegetünk.
Doberdó a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bír.
Része annak a földrajzi, történelmi fogalomsornak, amelybe
beletartozik Mohács, írta a Doberdó fennsíkot védelmező VII.
hadtest parancsnoka, József főherceg. (Ide sorolható a II. világ-
háborús hadszíntér a Don-kanyar is.) Doberdó a magyar hadtör-
ténelem egyik legfontosabb emlékhelye, s egyúttal a magyar
katonai helytállás és hősiesség jelképe. Számtalan vecsési járta
meg a poklok poklát, s nem rajtuk múlt a háború elvesztése. 
Az összeomlás után a hiénák rávetették magukat a védtelen
Magyarországra. Marakodtak a koncon. Az árulók megkapták
jutalmukat. A már legyőzött, és Magyarországgal Bukarestben
békét kötő románok voltak a legfalánkabbak a hiénák közül. Áru-
lásukért nagyobb részt kaptak, mint Magyarország jelenlegi terü-
lete. A csehek szintén kupeckedtek. Sokat követeltek maguknak,
hogy azt a kis részt, amit meg akartak szerezni, biztosan megkap-
ják. Ők csodálkoztak a legjobban, hogy kérésüket teljesítették.
Csak egy példa. Az Ipolyt hajózható folyóként tüntették fel, amit
Párizsban elfogadtak. Galádul viselkedtek az osztrákok is, - akik-
kel egy oldalon harcoltunk, amikor a ma Burgenland néven neve-
zett részre igényt tartottak. A szerbek megkapták a Vajdaságot,
Horvátország különvált 900 év után. Ezt a hatalmas területvesz-
teséget meg lehetett volna akadályozni, vagy részben csökkente-
ni, ha nincs az úgymond „dicsőséges 133 nap”, vagyis a 19-es
kommün. Károlyi és nyugodtan mondhatjuk - bandája - megadta
a kegyelemdöfést. Szélnek eresztették a maradék katonaságot,
pedig volt egy 100.000 fős bevethető sereg. Szurmay Sándor gya-
logsági tábornok erre javaslatot is tett, de nem vették figyelembe.
Ez az erő elég lett volna az idegen csapatok beözönlésének meg-
állítására. A végeredmény ismeretes. Hazánkat a martalóc hadak-
nak, az árulóknak, - a nekik kedvező győztes hatalmak - koncként
odavetették. Ennek ellenére voltak bátor, a békediktátumba bele-
nyugodni nem tudó, nem akaró hazafiak, akik dacoltak a trianoni
döntéssel, és egy-egy akcióval átírták a békeszerződés néhány
pontját. Mikor Trianonra emlékezünk, gondoljunk Sopronra, a
„leghűségesebb városra”, ahol a városkapun olvasható „CIVI-
TAS FIDELISSIMA,” vagy Balassagyarmatra, a „CIVITAS
FORTISSIMA”, a „legbátrabb város” kitüntető cím birtokosára,
ne feledkezzünk meg a kisebb településekről sem, mint
Kercaszomor, a „COMMUNITAS FORTISSIMA” a „legbátrabb
falu” kitüntető cím birtokosáról. Ezen településekben közös,
hogy fegyverrel adtak nyomatékot szavuknak - Sopron és kör-
nyéke estében szavazással is - miszerint magyarok akarnak
maradni. Büszkén gondoljunk Somoskőújfalura, ahol egy sebész-
kés játszott szerepet annak érdekében, hogy a település magyar
maradjon. Legyünk büszkék Zajtára, ahol egy kántortanító nem
akart belenyugodni abba, hogy román alattvalóvá lesz. Körzővel,
vonalzóval és ésszel bizonyította be Trianon igazságtalanságát.
Van tehát előttünk bőven példa, hogy nem szabad belenyugodni
a trianoni igazságtalanságba, és állandóan beszélni kell róla! Az
igazság előbb vagy utóbb, de győzni fog. Hiszem, hogy így lesz!
Sokszor felteszik a kérdést: miért haragszanak ránk a románok,
szlovákok? A válasz egyszerű. A tolvaj is arra haragszik, akitől
lopott, és bennünket megloptak. Nem kicsit, nagyon. Tudják a
tolvajok is, hogy bűnt követtek el, és ezért egyszer elszámoltat-
ják őket. Ezért félnek és ezért gyűlölnek bennünket. 

Gál István
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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
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TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

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 nyelvtanfolyamainkra
jelentkezz már most!

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... Húsvét után (2014.)
A világtörténelmi eseményről, Boldog XXIII. János és Boldog
II. János Pál pápa szentté avatásáról kell szót emelnünk, mert
a média ugyan sokat és szépen foglalkozott vele, de a latin köz-
mondás azt tartja, hogy az ismétlés a tudás anyja.

Még állelújás örömmel ünnepeltük április második felében a hús-
vétot, de szemünket már Rómára vetettük, hiszen április 27-én
első ízben fordult elő, hogy az Egyház két pápát egy napon nyil-
vánít szentté. A szentté avatás több mint nyolcszázezer hívő előtt,
150 bíboros, 1500 püspök, 6000 pap jelenlétében történt. A mise
elején Ferenc pápa így kezdte a szertartást: „Hosszas gondolko-
dás után, többször is Isten segítségét kérve, és meghallgatva sok
testvérünk véleményét a püspökségben, szentté nyilvánítjuk és
szentként határozzuk meg Boldog XXIII. Jánost és II. János Pált,
beírjuk nevüket a szentek katalógusába, és elrendeljük, hogy az
egész egyházban odaadóan tiszteljék őket a szentek sorában.” A
kanonizáción részt vett a nyugalmazott XVI. Benedek pápa is.
Ott volt 93 ország delegációja, számos ország- és kormányfő.
A szentté nyilvánítás után ünnepélyesen hozták az oltárhoz a két
szent ereklyetartóját. XXIII. János pápáét a pápa élő rokonai, II.
János Pál pápáét az a Costa Rica-i asszony - Floibeth Mora Diaz
- adta át Ferenc pápának, akivel a lengyel pápa csodát tett, az
asszony a pápához intézett imának köszönhetően gyógyult meg.

Szent XXIII. János pápa. A belga Suenens bíboros a pápáról
szóló megemlékezését - még a II. Vatikáni Zsinaton így kezdte
Szent János evangélista szavaival: „János volt a neve. Azért
jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy
mindenki higgyen általa.” Ez Keresztelő Jánosra vonatkozott,
de áll XXIII. János pápára is. Giuseppe Roncalli volt a világi
neve. Szegény családból származott. Apostoli vizitátor volt
Bulgáriában, pápai nuncius Isztambulban és Párizsban.
Velencei pátriárka és bíboros lett 1953-ban. A pápaválasztásra
1958 októberében - XII Pius halálát követően - retúrjegyet vál-
tott Velencéből Rómába, de nem volt szüksége rá, mert október
28-án a bíborosok őt választották pápává. Bátor pápa volt.
Bátor, mert engedte magát a Szentlélektől vezérelni, irányítani.
Bátorság kellett a zsinat meghirdetéséhez, nagyon sokan elle-
nezték, nem tartották aktuálisnak. A bíborosok megdöbbenésé-
re 1953. január 25-én bejelentette az egyetemes zsinat összehí-
vását. Megnyitó beszédében megjelölte a zsinat célját: „Úgy
kell megfogalmazni a keresztény tanítást, hogy azt a mai ember-
ek jobban megértsék és szívesebben fogadják. Meg kell ugyanis
különböztetni a keresztény tanítás lényegét és e lényeg kifejezé-
sének módját, melyet az idők jelei szerint újra kell fogalmazni.”
Jó kedélyű, humoros pápa volt. A „Jó Pápa” - így nevezték -, min-
den „állomáshelyén” segítő szeretettel fordult az emberek felé.
Segítette a zsidókat, támogatta a francia munkáspapokat és még
hosszasan lehet sorolni életéből a példaértékű eseteket.
Legnagyobb értékű „műve” a II. Egyetemes Vatikáni Zsinat meg-
hirdetése és megnyitása volt De nem ezért avatták szentté, hanem
azért, mert szinte emberfeletti szeretet vezérelte egész életében,
állandó kapcsolatban állt Égi Urával és a Szentlélek vezetésének
adta át magát. Reggeli imájának befejezése így hangzik: „...Add
Uram, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem
egy szikrányi humor, hiszen erre oly nagy szükség van e szomorú
világban! Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit
vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.”

Szent II. János Pál pápa. A napokban láthattuk a TV-ben az
életéről szóló kétrészes filmet, „Egy ember, aki pápa lett” cím-
mel. Ő valóban Ember (nagybetűvel) volt. Közöttünk élt, a

médiának köszönhetően megismerhettük nem csak fiatalkorát,
hanem egész életpályáját, tanúi lehettünk haláltusájának is. Ért-
hető, hogy temetésekor együtt skandáltuk több millióan
Rómában: „Santo subito” - avassák szenté azonnal. Utóda XVI.
Benedek pápa a lehető legrövidebb idő alatt boldoggá avatta,
Ferenc pápa pedig ez év húsvét utáni második vasárnapon, az
Isteni Irgalmasság vasárnapján, szentté.
(Hálát adok az Égnek, hogy személyesen láthattam, hallhattam
Burgenlandban, kétszer Lengyelországban, Budapesten, Pécsett
és Győrött. Rómában Apor püspök úr boldoggá avatásakor,
Teréz anya boldoggá avatásakor. 2000-ben Mindenszentek
ünnepén az európai szenteket ábrázoló zászlók megáldásakor a
Szent Péter téren. És 2005-ben a temetésén is részt vettem.
Feleségem egyik általános szerdai kihallgatásán kezet is fogha-
tott fele. Nem is felejti el soha.)
Fiatalon, mint Krakkó érseke került a pápai székbe. Váratlanul.
Hiszen nagyon-nagyon hosszú ideje csak olasz bíborost válasz-
tottak pápává. De a Szentlélek ekkor is működött és Karol
Wojtyla lett az új papa. Ő is bátor pápa volt. „Ne féljetek befo-
gadni Krisztust... Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok ki a
kapukat Krisztusnak! Nyissátok ki az államok határait, a gazda-
sági és politikai rendszereket, a kultúra, civilizáció és haladás
tágas birodalmát az Ő megmentő hatalmának! Ne féljetek!”
Bátorította a híveket már megválasztásakor, nem egyszer
Lengyelországban, Budapesten és még számtalan alkalommal,
végül utolsó óráiban is. . . Bátor és tántoríthatatlan volt az
Egyház vezetésében is. Működése, hatása sokaknak nem tet-
szett, ezért szerveztek merényletet ellene. A merénylő gyilkos
golyóját a Fatimai Szűz koronájába építették be, mert János Pál
pápa a Szűzanyának tulajdonította és köszönte meg, hogy a
golyó nem oltotta ki az életét, csak súlyosan megsebesítette, A
gyilkos pisztolyt elsütő Ali Agcsat pedig felkereste börtönében
és megbocsátott neki. (Bejárta az egész világot az a fotó, ame-
lyen átöleli a pápa azt, aki életét akarta kioltani.)
II. János Pál pápát úgy is szokták emlegetni, mint az ifjúság
pápáját. Szerette az ifjúságot, az egyház és a világ jövőjének
tartotta őket. Minden alkalommal külön is megszólította a fia-
talságot. A fiatalok is szerették, rajongtak érte. Amikor a pápa
haláltusáját vívta, a fiatalok tízezrei virrasztottak napokon
keresztül - éjjel-nappal - a Szent Péter téren a pápa ablaka alatt.
„Eddig Te kerestél fel minket és szóltál hozzánk, most mi jöttünk
el Hozzád....” - skandálták. A pápa az utolsó húsvétján már nem
tudott szólni a virrasztó fiatalokhoz. Reszkető kezében olajágat
fogott és intett a fiataloknak. A kezével Üzent. Szavak nélkül
tanított, mint egy jó atya. Békét, feltámadást, szeretetet. Aztán
április másodikán bejelentették: „Papa e’ morto...” - „A pápa
meghalt.” Gyász borult a világra, de az Örök Élet fénye bera-
gyogta fajdalmunkat. A temetésén pedig már hozzá imádkoztunk.
Több mint negyed évszázadig volt pápa. Nem uralkodott,
hanem szolgált. Lehetne bőven
elemezni enciklikáit, körlevele-
it, a szegényekhez, fogyatéko-
sokhoz, betegekhez való viszo-
nyát, 128 külföldi útját, stb.
stb., de Ő is azért lett szent,
mert az Isten szeretetét élte meg
közöttünk. (a fotón)
Köszönjük meg az Úrnak, hogy
ilyen egyházfők szolgálhatták az
Egyházat és a világot korunk-
ban, s kortársaink lehettek.

Nagy István Elek
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Isteni Irgalmasság búcsúja 
az Erzsébet téri templomban

2014. ápr. 27-én, vasárnap volt az Isteni Irgalmasság Ünnepe.
Ez a tisztelet a világon mindenütt elterjedt, és nálunk Vecsésen
található ennek a legszebb magyarországi szentélye. 

Az Erzsébet téri templom megtelt erre az alkalomra a vecsési és
az ország sok területéről érkezett zarándokokkal.
15 órától irgalmassági imaóra volt, majd 16 órakor kezdődött el a
szentmise, amit dr. Kerényi Lajos atya tartott, aki sok lelki könyv
szerzője, a legnagyobb országos ifjúsági találkozók, az egersza-
lóki találkozók szervezője, és több évtizede kórházi lelkész.

A szentmise keretében körmenettel adóztak Szent Fausztyna
emlékére, az Isteni Irgalmasság adományára.

VT info                                              Fotók: Koncsik Benedek

Elkezdődött a tetőcsere

Végre elkezdhettük templomunk tetőcseréjének munkáit. Előre
láthatólag júliusban lesz teljesen kész, de még újabb felmerülő
gondok is foglalkoztatnak bennünket: például lehetséges, hogy a
födémben futó villanyhálózatot is érdemes lenne kicserélni, hogy
az elavult 50 éves részeket ne máskor kelljen ismét megbontani.
Az eddigi köszönetek mellett tovább folytatjuk a gyűjtésünket,
hogy a hiányzó összeg (több mint 2 millió forint) még meglegyen,
és talán jusson pénz a kiegészítendő feladatokra is. Reméljük, az
egyéni segítségeken túl el tudunk jutni több vállalkozáshoz is (sze-
retettel várunk javaslatokat), és átadhatjuk polgármesterünk őszin-
te, bátorító szavait is, melyet ezúton is köszönünk neki (és a város
vezetésének segítségét is); ebből idézek: „Minden támogatóra és
minden forintra nagy szükségünk van, hogy elmondhassuk: váro-
si összefogással újítottuk meg templomunk tetejét!”
Aki tud segíteni, a következő számlaszámon teheti meg:
65100091-11344964-00000000  
(név: Római Katolikus Egyházközség). 

Köszönettel: Varga Péter plébános      

Üvegablakok

2012-ben emlékeztünk meg a Szent Kereszt templom felszente-
lésének 50. évfordulójáról. A megemlékezés kapcsán elkészített
kis összefoglalóban olvashattunk arról, hogy Kovács István plé-
bános úr elképzelése szerint készültek a nagy színes ablakok.
Az ablakokon ábrázolt evangéliumi jelenetek az esztendő nagy

ünnepeit idézik. A szentély kisebb ablakait szintén Mohai Attila
iparművész készítette, ezek az ablakok személyeket jelenítenek
meg. Szent Péter és Szent Pál képmása a kezdeteket idézi. 
A másik két ablak pedig a XX. század két nagy egyéniségét, 
X. Szent Piust és XXIII. Jánost ábrázolja.
Elgondolkodtató, hogy Kovács István plébános 3 esztendővel
XXIII. János halála után az ő képmását rendelte meg. k a pápának
a képmását, akit 77 éves korában választottak az egyház fejévé, és
aki 81 évesen összehívta a II. vatikáni zsinatot. Azt a zsinatot,
amely ablakot nyitott a világra. Választ adott a kor kihívásaira,
egyetemessé tette az anyanyelv használatát a szentmisében. A
szentté avatást követően jó érzés nekünk, falusi híveknek felpil-
lantani erre az ablakra. Arra az ablakra, azokra az ablakokra, ahon-
nan négyen is szemükkel követik, ami a szemben miséző oltáron
történik, és persze ránk is pillantanak, akik még ott vagyunk.

Írás és fotó: Frühwirth Mihály
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

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

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

Üzleteink: Vecsés Telepi út 35. Nyitva: H-P.: 9-17 Sz.:8-12
Bp. 1185 Üllői út 628. Nyitva: H-P.: 10-18

Tel.: 06302002705

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

Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

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

Szeretettel vár minden kisgyermeket a
RÓZSA magánóvoda

Magyar-Angol kéttannyelvű

A Polgármesteri Hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket 

óvodánkban a 2014/2015-ös évre!
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EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÜGYVITELÉNEK 
TELJES KÖRŰ BONYOLÍTÁSA, CÉGGONDOZÁS

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

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

telephelyén

CÉGGONDOZÁS

MUNKA- és TŰZVÉDELEM
- Munkavédelmi feladatok teljeskörű  

ellátása, szervezése és ellenőrzése
- Kockázatértékelés
- Tűzvédelmi szakvizsgák 

lebonyolítása

GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
- Adótanácsadás
- Számviteli tanácsadás
- Bajba jutott vállalkozások elemzése
- Hitelkérelmek, pénzügyi tervek

készítése

SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

Újdonságokkal várjuk a kedves Vendégeket:

Bejelentkezés: Malyáné Szendrey Zsuzsanna 20/480-95-25

Fodrászat:
- Keratinos hajkiegyenesítő terápia
- Melegvágó ollóval hajvágás
- Bio és termál vizes hajfestés

- Rekunstrukciós hajfeltőltés 
igénybe vett hajra

- Hajgyógyászat gyógynövényekkel.

Bejelentkezés: Sárdi Edina és Stromayer Judit 30/6-708-708

Kozmetika:
- Új!!! derma roller
- Szempilladauer
- Aranykezelések

- Hidradermabráziós bőrcsiszolás
- Egyénre szabott bőrmegújító eljárások
- Bio és őssejt hatóanyagok

Bejelentkezés: Kis Nikoletta 30/48-144-97

Körmös:
- Modern és hagyományos körömformák
- Zselé és porcelán rétegek
- Legújabb tavaszi gel-lac szinek

- Választékos és egyedi díszitések
- Manikűr
- Színes zselék

Vecsés 2220 Fő út 84.
Újúlt erővel várjuk kedves vendégeinket!!!
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A galambászat, mint szerelem…

A közelmúltban megismerkedtem Simon Mihály úrral, aki a
Magyar Postagalamb szövetség vecsési a-48 egyesületének az
elnöke, náluk Édesapja is nagy versenyző. Az a megtiszteltetés
ért, hogy meghívtak a Jókaiba az egyesületük gyűlésére, ahol a
legutóbbi postagalamb versenyt értékelték. Rövid idő állt csak
rendelkezésre, hogy tájékozódjam erről a különleges sportról,
amiről korábban azt hittem, hogy kedves időtöltés, hobby.
Megtudtam, hogy Vecsésen 1972-től működik a postagalamb
szakosztály, ami általában 20 – 30 főt számlál. Jelenleg 26 fő
tagjuk van, akiknek körülbelül 50 %-a nyugdíjas.
Az elmúlt három évben sok idős emberrel beszélgettem, sokak
életútját meg is írtam. Többen nem szerették volna, ha közreadom,
de szívesen meséltek az életükről, nehézségeikről, átélt jó és rossz
élményeikről, sok-sok tanulságot hordozva az ifjabb olvasók szá-
mára. Ami érdekesség, hogy többnyire nők voltak az interjú ala-
nyok. Azt tapasztaltam /tisztelet a kivételnek/, hogy a férfiak sze-
mérmesen zárkózottak és nem szeretnének nyilatkozni.
Ellenben itt a galambászok egymás szavába vágva csillogó
szemmel mesélték a sport minden csínját-bínját, ami nem is
olyan egyszerű.
Lenyűgöző, hogy mennyi mindenre kell figyelniük, és hogy a
galambászat életre szóló szerelem, de, ami még ennél is lénye-
gesebb, hogy fiatalon tartja őket.
Számos szakmai ismeretbe próbáltak beavatni, valahogy úgy,
mint mikor az úszni nem tudót bedobják a mélyvízbe, és azt
mondják neki: ússz - aztán vagy megtanul úszni, vagy beleful-
lad a vízbe…Hát én itt úgy éreztem, hogy az utóbbi történik
velem, belefulladtam a sok érdekes információba.
Akikkel sikerült beszélgetnem, azok mind 70 – 80 év közöttiek,
munkában megfáradt nyugdíjasok. De nem látszik rajtuk, tehát
ez a postagalamb tenyésztés tud valamit – gondoltam, mert fia-
talos hévvel beszéltek róla, ifjan tartja őket…
Érdeklődtem, hogy a galambok iránti szereteten és a szépségü-
kön kívül mi vonzza őket ilyen erővel a postagalamb tenyésztés
és versenyeztetés felé.
Ők nagy lelkesedéssel meséltek róla, de - őszintén mondva -
csak hellyel-közzel értettem. A csillogó tekintetük azt elárulta,
hogy ez egy csodálatos tevékenység: a galambok helyének pad-
láson való kialakítása, tisztántartása, almozása, takarmányozá-
sa, a tojásrakás figyelése, a keltetés szabályozása, és még sorol-
hatnám…
Érdekelt – talán Önöket is - hogy egy galamb hány tojást rak,
mennyi idő alatt kelti ki, milyen a párjához való viszonya, stb.
Megtudtam, hogy a tojó két tojást rak, 18-20 nap alatt kelti ki,
de még az is lehet, hogy nem ő, hanem másik, dajka galamb
segít a keltésben. Majd nevelik, figyelembe veszik a verseny-
zéshez alkalmas adottságait, a vérvonalat, a szívósságot, stb. és

a pici már harminc napos korában önálló lesz. 
Némelyiket fél – egy éves korától már versenyeztetik is. Ebben
is többféle megoldás van: a természetes, vagy az özvegy ver-
senyzés…
Érdeklődésemre megtudtam, hogy az „özvegy” versenyen csak
az egyik indul el, és a párja izgatottan várja itthon, a versenyzőt
inspirálja a tudat, hogy sietnie kell haza a párjához…
Ma már a postagalambok lábán nem rejtjeles kódok vagy sze-
relmes üzenetek vannak, amit A-ból B-be kell szállítaniuk,
hanem gumigyűrű, chip van a lábukra erősítve, amelyet egy
igen komoly óraszerkezetbe helyezve leolvasnak, és pontosan
tudják, hogy milyen távot, mennyi idő alatt tett meg…no persze
a versenyekre előbb elszállítják, bel és külföldre egyaránt
őket…
A szövetség vezetője elmondta, hogy versenyprogramok szerint
egy szezonban 12 verseny van, áprilistól – júniusig, a fiatalok
versenye a második turnusban történik 8 héten keresztül
augusztus-szeptember hónapokban. 100 km-től 1000 kg-ig is
elszállítják a versenyző postagalambot, de van a maratoni táv,
ami 1500 km. Igen komoly szabályok szerint történik a verseny.
Van egyesületi, területi, országos, és nemzetközi verseny
is…Sokféle szabály szerinti megmérettetésen kell megfelelnie
egy versenyzőnek, mire helyezést ér el…
Nemzetközin belül van a Világ és a Magyar Postagalamb
Szövetség. /FCI/
Kérdeztem, hogy nők nem versenyeznek?
Azt válaszolták, hogy náluk is van egy női versenyző, aki az
idei versenyszezonban szünetel, de azon kívül országos szinten
van több hölgy, aki hódol e szép sportnak…
A beszélgető partnereim voltak (a fotón balról): Skribek László,
Baran János, Berényi Albert, Simon Mihály, Kauremszky
Ferenc és, aki a képről hiányzik: Schmid József az egyesület
verseny bizottságának elnöke, a versenyek lebonyolítása alatt
nagyon sok munka hárul rá.
Mindegyikük hasonló korú és 1954, vagy közel azóta verse-
nyeznek. Sokakat a fiai is követtek ebben a szép sportban.
A következő lapszámokban beszélgetéseket olvashatnak kedves
Olvasóim az idősödő galambász urak életéről, ami már nem-
csak a galambtenyésztésről, versenyzésről fog szólni.
Minden interjú alanyomtól meg szoktam kérdezni, hogy szerin-
te, mi a hosszú, boldog élet titka? A mostani beszélgetésnél azt
láttam, hogy vidám, fiatalos nyugdíjasokkal találkoztam, tehát
ez a „szerelem” a galambok iránt lehet a hosszú élet titka a
galambász férfiak számára. Sok szép eredményt kívánok mind-
annyiuknak, és főleg egészséget, hogy még sokáig űzzék ezt a
szép sportot, ami élteti őket.

Írás és fotó: Benke Mária



Vecsési Tájékoztató 2014 május                                                                                                            Fórum  27
Tisztelt vecsési lakosság, ismerőseim, barátaim!

A családi ház, a garázs, a műhely mind-mind féltve őrzött kincse
a tulajdonosnak. Sokszor egy élet munkája van benne. Hetente
történik egy családi tragédia, tűzeset, baleset, amit láthatunk a
hírekben. Az esetek zöménél a kiváltó ok elektromos hiba volt,
ami két formában jelentkezhet: áramütés vagy tűzeset!
Többsége megelőzhető! 

A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
szóló rendelet a villamos berendezésekre és az EPH
(Egyenpotenciálra Hozás) vizsgálatára 6 évenként történő sze-
relői ellenőrzést ír elő. Amit nem tartunk be, pedig saját élet-
ünk és javaink védelmét szolgálná!
A villanyszerelő szakmai fórumon életre kelt kezdeményezés
részeként ingyenes felülvizsgálatba kezdtek a villanyszerelők és
a felülvizsgálók. Céljuk, hogy felhívják a lakosság figyelmét a
villamos hálózat veszélyeire, a lakó- vagy üzemi épület bizton-
sági szintjére, a tragédiák elkerülésére.

Mi történik a vizsgálatnál?
A vizsgálat során az elosztó tábla, az áramvédő kapcsoló, az
áramütés elleni (érintésvédelem) védelem hatékonyságának, a
villamostűz elleni védelem és az EPH ellenőrzése történik.
A vizsgálat körülbelül fél-egy óra időtartamú. Természetesen ez
nem pótolhatja a teljes körű ellenőrzés hatékonyságát. A vizsgá-
lat ingyenes, a felmerülő hibákról, megoldásokról javaslatot ad
a villamos szakember. 

Ha az Ön magatartása jogszabálykövető.
Ha szeretné, hogy a biztosító ne utasítsa el kárigényét.
Ha nem szeretné a házát újraépíteni.
Ha nem szeretne szeretteitől idő előtt elbúcsúzni.

A megfogalmazott akció leirata megtalálható: www.novill.hu,
villanyszerelo.forum.hu címeken. További felvilágosítás az
akció vecsési szervezőjétől és vezetőjétől kérhető:
Medveczky Imre JOE-KER Villamos Biztonságtechnikai
Szolgáltató - 2220 Vecsés Zrínyi M. u 36 - 06 30 9339820     

Ha fontos a család egészsége, a lakás biztonsága, akkor ne sza-
lasszák el ezt a nagyon kedvező lehetőséget.

Oláh László képviselő

Valaki keresi, valaki „eldobja”

A tavasz beköszöntével bizony háziállataink is sokszor új,
kalandvágyó életre kelnek. Főként négylábú barátaink, a kutyák
gondolhatják úgy, hogy egy rossz kerítés, vagy egy nyitva
hagyott kapu kitűnő alkalmat kínálhat párválasztásra, vagy
éppen a környék önálló felfedezésére. Az még a jobb eset,
mikor-egyébként hűséges- barátunk épségben hazatér, de gyak-
ran hiába vár a kezdetben gyanakvó, majd kétségbeesett gazdi.
Jó néhány, sokszor fényképpel illusztrált hirdetéssel találkozha-
tunk Vecsésen is, ahol elveszett kutyákat, cicákat keresnek. De
láttunk már olyan eseteket is, mikor városunk határában, lassító
autókból egyszerűen kitették, az addig családban élő ebet. 

Felelős gazdaként vigyázzunk állatainkra, s ha a hosszútávú
kutya vagy macskatartás nem megoldható, inkább ne vágjunk
bele ebbe a szép, de nagy felelősséget igénylő kalandba.

Írás és fotó: Fekete József

Orvosilag ellátott keverék kutyusok 
GAZDIT keresnek! 

06 30 921 4961

Gólyahír

Áldott állapot után 2014.05.06-án megszületett családunk 
3. gyermeke, Vincze Olivér Marcell. Az édesanya és a baba
egyaránt jó egészségnek örvend.
„Isten hozott, ölelésért nyújtózó aprócska karok, szunyókálás-
kor félig lehunyt szemek. Isten hozott, apró kezek és apró
lábacskák, édes kuncogások és mosolyok. Isten hozott egy
világban, amely csak rád várt...hatalmas szeretettel!”

Hosszú, boldog életet kívánunk!

VT info

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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ZÖLD SAROK - NAPOZÁS BIZTONSÁGOSAN
Napozás szempontjából számunkra biológiai hatása miatt az ult-
raviola (UV), magyarán ibolyántúli sugaraknak van. Az egész
szervezetet érintő, és legfontosabb feladata a D vitamin képzés,
amely nélkülözhetetlen a csontozat fejlődésében és épségben
tartásában. Fokozza a vérképző szervek működését, javítja a tes-
tünk általános állapotát – ezáltal nő a szervezet ellenálló képes-
sége. Helyileg pedig a pigment képzés – barnulás - és a gyulla-
dáskeltés, vagyis bőrpír és leégés, amivel találkozunk.
Az elmúlt évtizedekben a globális klímaváltozás és a növekvő
ózon lyuk hatására megváltozott az UV terhelés, amitől hama-
rabb leégünk még az árnyékban is, a túl sok napozás korai bőrö-
regedést, ráncosodást, egyre több a jó vagy rosszindulatú rákos
bőrelváltozás, illetve a szemünket is komolyabban óvni kell.
Mikor, mennyit, hogyan?
Ha bőrünk fehér, hosszú hónapok óta napot nem látott bőr
bizony könnyen le tud égni, ha nem tartjuk be a fokozatosság
elvét. Többször napozzunk keveset, 11 és 16 óra között figyel-
jünk a legintenzívebb UV-sugárzás veszélyeire.
Védjük a szemünket! 
- Napszemüveget csak megbízható forrásból!
Nemcsak nyaralás alatt, hanem, ha sokat tartózkodunk a szabadban
vagy autót vezetünk, óvnunk kell szemünket. Vigyázat! A sötét
szemüveg még nem biztos, hogy véd! A nem megfelelő UV véde-
lemmel ellátott szemüveg károsabb, mintha semmit sem viselnénk,
mivel a szemet nem készteti védekezésre és a káros sugarak köny-
nyebben bejutnak szemünk belsejébe, akár maradandóan károsítva
azt. Gyermekeink szeme fényére még jobban kell ügyelnünk,
hiszen ők sokat és szívesen tartózkodnak a szabadban, napfényen.
Szerencsére ma már a kisgyerekeknek is lehet megfelelően védő és
kifejezetten nekik készült napszemüveget vásárolni, 100%-os UV
védelemmel, klinikailag tesztelve, széles színválasztékban. Sőt,
már az egészen kicsik részére is kapható olyan napszemüveg, ami-
nek nem szára, hanem vízálló, állítható neoprém pántja van, ami
kényelmesen és megfelelően rögzíti a szemüveget.

Bőrvédelem – Naptej, ami nem árt!
A bőr rendelkezik saját védelmi rendszerrel, mely a napsugár-
zás káros hatásaival szembeni védelmet szolgálja, bizonyos
ideig védi a bőrt a kivörösödéstől és a napégéstől. Átlagosan 20
percet tölthetünk el a napon leégés nélkül, ez persze függ a bőr-
típusunktól és az UV-sugárzás mértékétől is. Egy napvédő
készítményen feltüntetett faktorszám (SPF) azt jelenti, hogy
bőrtípusunknak megfelelően mennyi ideig tartózkodhatunk a
napon anélkül, hogy leégnénk.  
Régebben csak a kakaóvaj létezett, mint napvédő kence, ha sokat
nem is ért kb. 6-10-es faktorszámával, de legalább nem is ártott.
A manapság kapható napvédő krémek többségéről sajnos ez már
nem mindig mondható el. Eleve olyan alapanyagból készülnek,
amit nem szívesen ken a tudatos ember magára, mint a kőolaj-
származékok és tele vannak más káros vagy allergizáló anyagok-
kal, mint a parabének, tartósítószerek, illatanyagok. Az UV véde-
lem ezekben a termékekben kizárólag kémiailag megoldott,
melyhez olyan anyagokat használnak fel, amik akár veszélyesek,
rákkeltőek is lehetnek. A rengeteg összetevő leellenőrizhető az
interneten, hogy mi az, amit biztos ne válasszunk. Ennél egysze-
rűbb, ha eleve olyan terméket választunk, ami olyan bio vagy
Ökotest minősítéssel rendelkezik, amiben megbízhatunk.
Másik lehetőség, hogy mi magunk készítjük el speciális házi-
kencés összetevőkből családunknak a napkrémet: nem nehe-
zebb, mint egy jó tartármártást kikeverni és legalább biztosan
tudjuk, mit kenünk magunka, gyermekeinkre!
Ha mégis leégtünk, használjunk Aloe Vera készítményeket,
napozás utáni bőrnyugtató krémet, vagy ha nincs más kéznél,
nagyanyáink jól bevált tejfölét is magunkra kenhetjük.
Ne felejtsük el: a napfény jó, a napozás fontos az egészségünk-
nek, de ezt is, mint minden mást, csak mértékkel tegyük!

Ahogy szépül az idő, egyre több időt töltünk a szabadban.
Ilyenkor kertünk rendezése, ápolása sok örömteli percet ad
nekünk. Veteményesünkben kis fatáblákat helyezhetünk el jelö-
lés céljából. Ezeknek az elkészítése legalább annyi örömet fog
okozni, mint a kertészkedés. Hiszen a végeredmény nemcsak
dekoratív, de még hasznos is.
Szükséges alapanyagok: (megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby üzletében) hosszúnyelű kis
fatábla, akrilfestékek(zöld,barna,drapp), rafia, kis kerti szer-
szám, fényes oldószeres lakk, fa sarokdísz, finomvonalas
repesztőlakk, antikoló paszta 
Segédanyagok:
ecset, ragasztó, szivacsecset vagy szivacs, alkoholos filctoll
Elkészítés menete:
Elsőként alapozzuk le drapp, púder vagy bármilyen natúr szín-
nel a fatáblát és a fa sarokdíszt. Bátran használjunk egyszerre
több árnyalatú drapp színeket, hogy izgalmasabb legyen a felü-
let. Én mogyorót és bézst használtam. Száradás után a tábla
közepére fessünk egy keskeny színes sávot. 
Ezután a sarokdíszt ragasszuk fel a tábla tetejére. Egy sötét
színű barna akrillal spricceljünk foltokat a táblára. 
Ugyan ezzel a barna festékkel húzzunk elválasztó szegély vona-
lakat a színes sávnak. Fessük meg a tábla széleit is barnával. Ezt
egy szivacs segítségével végezzük tunkoló mozdulatokkal. 
Az egészet feldobhatjuk egy finomvonalas repesztőlakkal.
Kenjük fel elsőnek az 1.-es fázis, majd a száradása után kenjük

fel a 2.-es fázist. A felületen apró repedések fognak megjelenni
amit antikoló pasztával emelhetünk ki. Ragasszunk fel egy kis
kerti szerszámot és kössük át egy rafia masnival. A tartósság
miatt érdemes még két rétegben lekenni oldószeres fényes lak-
kal. Már csak rá kell írnunk egy alkoholos filctollal, hogy majd
melyik ágyásban mi található. Már csak az ültetés maradt hátra.

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

T e r m é n y t á b l a  k i s  v e t e m é n y e s ü n k b e

ZöldABC Bio Webáruház
…a környezetbarát háztartás forrása!
www.zoldabc.hu - 0670/9300108
www.facebook.com/zoldabc
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály 
A bronzéremért vívott harc folytatódik…

VECSÉSI FC - NAGYKŐRÖSI KTL FC 4:2 (2:1)
Gólszerző: Zalaegerszegi R. (2), Bernáth Gy., Sipeki A.
A csapat nem nyújtotta a tudásának megfelelő játékot, de az
egyenlítés utáni szerkezeti változtatás meghozta a három pontot.

CSOMÁD KSK - VECSÉSI FC 0:4 (0:2)
Gólszerzők: Petruska Cs. (10’, 78’), Piros G. (36’, 65’)
A VFC kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és hibáival
együtt, magabiztosan nyert.

VECSÉSI FC - VSE BIATORBÁGY 1:1 (1:0)
Gólszerző: Zalaegerszegi R.
A 3. helyért vívott mérkőzést irreális időben és talajon játszot-
ták le. Szabó és Sipeki jogos kiállítása után a 9 főre apadt csa-
patunk hősiesen küzdött az egy pontért. A pályán lévők minden
dicséretet megérdemelnek helytállásukért.

Tura - Vecsés FC 1:0 (0:0)
Vereséget szenvedtünk a rangadón, ami a harmadik helyezés -
reméljük, ideiglenes - elvesztését jelentette.

BLSZ I. osztály - Öregfiúk

Budaörs SC - Vecsés FC 0:1 (0:0)
A hazaiak már az első félidőben több gólt is rúghattak volna, de
a jó formában lévő kapusunk Bubu (Virág Ferenc) mindent
hárított. Fordulás után Cső (Csőke Lajos) találata döntött.

Budafok LC - Vecsés FC 6:0 (1:0)
Erősen tartalékos csapatunk kiütéses vereséget szenvedett,
melyhez a bírók is asszisztáltak.

Ferencváros TC - Vecsés FC 2-2 (0-2)
Az NB 1-es játékosokat felvonultató hazaiak ellen Szellő (Szél
László) góljával megszereztük a vezetést a népligeti katlanban.
Majd egy jogos tizenegyes után Hőrbi (Herbály János) is beta-
lált. A második félidőben a nagy iramban kezdő hazaiak előbb
Albert Flórián fejes góljával szépítettek, majd rövidesen egyen-
lítettek is. A Fradi nagy erővel próbálta megszerezni a vezetést,
de az eredmény nem változott. 

hamberger info

Labdarúgás - Pest Megyei Kupa
Csapatunk a négy közé jutott!

VECSÉSI FC - NAGYKŐRÖSI KTL FC 2 : 0 ( 0 : 0 )
Gólszerzők: Piros G. (53’), Zalaegerszegi R. (88’)
A döntőbe jutást Nagykátán kell kivívni.

VT info (Forrás: VFC honlap)

Karate
2014. április 02-án Fridrich mester Japánba (Tokió) utazott,
ahol az S.K.I.F. első alkalommal rendezte meg nemzetközi sze-
mináriumát. Az eseményen 55 ország karate vezetői és sporto-
lói vettek részt. A magyar S.K.I.H. szövetség öt fővel képvisel-
tette magát.
Ezen a világtalálkozón Fridrich mester egy fontos eseményen
vett részt, ahol hagyományos japán szokás szerint Hirokazu
Kanazawa 10 danos alapító mestert a harcművészet legmaga-
sabb rangjára emelték, a „SOKE” címet kapta a Japán
Harcművészeti Szövetségtől. Ez az alkalom egybe esett a japá-
nok nagy ünnepével, a cseresznyefa-virágzással. Ilyenkor meg-
nyitják a császári palotát négy napra, és a japánok tízezrei láto-
gatják meg és teszik tiszteletüket.
A szeminárium négy napos reggeltől estig tartó tréningjének
fizikai, szellemi és nemzetközi versenybírói megpróbáltatásai
után a zárónapon dan vizsgát tartott a Headquarter központi
dojo 4 tagú bizottsága. Fridrich mester engedélyt kapott tőlük,
hogy 7. danra vizsgázzon, amelyet sikeresen teljesített.

2014. május 07-én a vecsési karatésok (Fridrich, Gebri,
Szakács, Fazekas) elutaztak Németországba (Drezdába) az
S.K.I.H. Szövetséggel és a 30 tagú válogatottal a 13. Európa
Bajnokságra. A viadalon 21 ország közel 700 karatékája mérte
össze tudását 12 éves kortól 60 éves korig. A magyar csapat
mérlege: 12-13 éves korosztály - 2 bronzérem, a 13-14 éves
korcsoport - fiúcsapat ezüstérem, felnőtt nő - 1 arany és egy 4.
hely, felnőtt férfi - egy 4. hely. A vecsésiek mérlege: Fridrich 4.
hely, Szakács 8. hely. Fridrich mester még, mint nemzetközi
bíró is képviselte a szövetséget a versenyen.
Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk, kortól függetlenül.
Halmi téri iskola: Kedd, csütörtök: 
gyerekek: kezdők, haladók (lányok, fiúk) 17,00-18,15
felnőttek: kezdők, haladók (nők, férfiak) 18,30-20,00
„OSS”

szakosztályvezetés                                              fotó: Fridrich

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

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

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

Fridrich György, a Fujijama lábánál (korábbi felvétel) 

Garázsvásár - folyamatosan! 
Szombat-vasárnap is!  Vecsés Fő út 89.
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Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - férfiak

Komlói Sport KC - Vecsés SE 30 - 20 (17 - 8)
A felnőtt mérkőzéstől senki nem várt túl sok izgalmat, hiszen a
bajnokaspiráns Komló ellen játszottunk. (Azóta már feljutottak
– szerk.) Negyed órán keresztül egészen jól tartottuk magunkat,
de a félidő végére jöttek az apróbb hibák, és el is dőlt a mérkő-
zés. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a VSE szokatlan felállás-
ban kezdett, később nagyrészt juniorok alkották a csapatot.
A második játékrészben sikerült megújulni csapatunknak, s 4-5 gól
volt a különbség a két csapat között az 56. percben. Sajnos, jöttek
az újabb egyéni hibák, a rossz megoldások és az izgalmas végjáték
helyett az utolsó percek már csak hazai erőfitogtatásról szóltak. 

Junior: Komlói Sport KC - Vecsés SE 40 - 24 (20 - 14)
A juniormérkőzés rangadó volt, hiszen az első helyezett
Komlónak a második helyen szereplő Vecsés volt ellenfele.
Már a bemelegítés során látszott, hogy izgulnak a játékosok.
Matuz István, a VSE junior edzője próbálta tüzelni játékosait,
hogy már a mérkőzés elején megmutassák, hogy győzni jöttek
Komlóra. Ez csak 5-6 percig sikerült. Eddig volt izgalmas a
játék, ezután a hazaiak átvették az irányítást, s folyamatosan
növelték a különbséget. A mérkőzés képe pedig azt mutatta,
hogy Vecsés SE nem képes megújulni.
Így még nem kapott ki a VSE junior együttese, amióta NBI/B-t
játszanak, s ez a vereség nem csak a bajnoki esélyeket vette el,
hanem a dobogó elvesztését is jelentheti, mert a Csurgó és
Balatonfüred is megelőzött minket.

Pécs VSE - Vecsés SE 23 - 22 (13 - 10)
A mérkőzés mindkét fél számára nagyon fontos volt, hiszen
Pécs a 2 ponttal bebiztosíthatta helyét az NB1/B-ben, Vecsés
pedig előnyre tett volna szert a kiesés elleni harcban.
A hatalmas nyomás leginkább rajtunk látszott meg, hiszen a
hazai együttes folyamatosan növelte a gólkülönbséget. A 15.
percben 9-2 volt javukra. Már úgy tűnt, hogy a VSE reményei
az első félidőben elszállnak, de időkérés és a csapat megváltoz-
tatása meghozta eredményét. Folyamatosan felzárkóztunk, s az
első félidő végére már 3 gólosra apadt a hazai előny.
A második játékrészre egy teljesen más Vecsés jött ki, s rövid
idő alatt megfordította a mérkőzés állását. Köszönhetően nagy-
részt Hegedűs Zoltán góljainak, Nagy Martin védéseinek és a
védekezésben résztvevők munkájának, akik közül Wieszt Zsolt
munkája emelendő ki! A 45. percben már úgy tűnt zsebben van
a mérkőzés, néggyel vezettünk, s a Pécs továbbra sem tudott mit
kezdeni Vecsés lendületével. Eljött az utolsó 10 perc, s megtört
valami, hiszen a VSE a 10 perc alatt mindössze 1 gólt tudott
szerezni, de még ez is elég lett volna, mert befejezés előtt 45
másodperccel még vezettünk eggyel! Ekkor pécsi időkérés után
Kalics Vitomir, a hazaiak gólzsákja 15 másodperc után kiegyen-
lített. Vecsés támadhatott a hátralévő 30 másodpercben. A pasz-
szívig játszás helyett - egy erőtlen lövést követően - egy gyors
indítást követően, kétes körülmények között a bírók időntúli 7
méterest ítéltek Pécsnek, amelyet Kalics értékesített, így otthon
maradt a két pont. 

Junior: Pécsi VSE - Vecsés SE 29 - 37 (12 - 18)
A junior csapat végig uralta a mérkőzést, s győzött. Ezzel élet-
ben tartotta bajnoki reményeit.

Vecsés SE - Csurgói KK II 29 - 30 (16 - 19)
Ismét sorsdöntő mérkőzést játszott a VSE! Szoros első 10 per-
cet játszottak a csapatok, többek közt Hegedűs Zoltán – aki

ismét jó formában volt – és Zsiga Dénes átlövéseinek köszön-
hetően. A 20. percre megléptek a vendégek 4-5 góllal. A félidő
végére sikerült kozmetikázni az eredményt, és életben tartani a
reményeket.
Szünet után a vendégek 6 gólra növelték előnyüket, és úgy
tűnt, hogy Csurgó biztos játékkal nyeri a mérkőzést. De a
mieink másképp gondolták, és elindították hajrájukat, ami-
nek meg is lett az eredménye. Folyamatosan zárkóztunk fel,
de a döntő pillanatokban vagy hibáztunk, vagy játékvezetői
tévedések akadályoztak meg minket az egyenlítésben. Ismét
idegőrlő utolsó percek vártak ránk, hiszen az 58. percre sike-
rült feljönni 1 gólra. Hullámzó játék után az utolsó fél perc-
be ismét úgy léptünk be, hogy a döntetlenért támadhattunk,
de az a bizonyos Fortuna, melyet Molnár József emleget
néhány mérkőzés óta, most sem állt a VSE mellé, mert nem
tudtunk gólt szerezni, és nem sikerült legalább egy nagyon
fontos pontot megszerezni.
Az utolsó fordulóban Székesfehérváron, az Alba Regia ellen dől
el a kiesés sorsa, egy ki-ki meccsen. Sajnos, rajtunk - a sok bal-
szerencsés pontvesztés miatt – csak a győzelem segíthet. 

Junior: Vecsés SE - Csurgói KK II 23 - 33 (12 - 15)
A vecsési juniorok döntő fontosságú mérkőzésen léphettek
pályára. Ha sikerült volna nyerniük, akkor akár a dobogóra is
felállhattak volna, a bajnokaspiráns Csurgót megelőzve. A
mérkőzésre tartalékosan álltunk ki, és már az első negyedóra
után kirajzolódott a vendég fölény, de a hajrára sikerült nyílt-
tá tenni a mérkőzést. A második játékrész kritikán aluli telje-
sítményt hozott hazai részről. A vendégek megerőltetés nélkül
nyerték a rangadót.
A juniorok úgy tűnik elfáradtak a bajnokság végére, s bár a
dobogóra is esély lett volna, de a 4. hely is kiváló teljesítmény
egy újonc csapattól.

Alba Regia KSE - Vecsés SE 26 - 26 (12 - 12)
Amíg a VSE győzelmi kényszerben volt, addig a fehérváriak-
nak egy döntetlen is elég volt, hogy megtartsák a biztos benn-
maradást jelentő 11. helyet. Ideges, hullámzó játék, egyenlő
erők küzdelme jellemezte az első félidőt.
A második játékrészben kiválóan kezdtek a vecsésiek, folya-
matosan növelték előnyüket. Mindez meg is látszott az ered-
ményjelzőn, az utolsó 10 percbe 15 – 20-as állással mentek
bele a csapatok. S, itt újfent bebizonyosodott, hogy a végjá-
ték az, amivel egyszerűen nem tud boldogulni a Vecsés SE
felnőtt együttese. Az utolsó 2 perc már kétgólos fehérvári
előnyt mutatott, minden elúszni látszott, de Gálli Krisztián
ismét fontos gólokat szerezve kiegyenlített, de a maradék 30
másodperc kevés volt.
Ezzel Alba Regia megtartotta 11. helyét, míg Vecsés maradt a
12 helyen, amelyről a vezetőség már három mérkőzéssel
előbb tudta, hogy bennmaradást fog jelenteni, mert az NB II-
ből kevesen vállalják a feljutást. Reméljük, így lesz. Az
együttes sokkal jobb tavaszt produkált, kicsit több rutinnal,
figyelemmel előrébb is végezhettek volna. Gratulálunk!

Junior: Alba Regia KSE - Vecsés SE 23 - 33 (13 - 17)
A juniorok tét nélkül játszottak. A kötelező győzelem meg-
lett. Gratuláció illeti a csapatot és edzőjét, Matuz Istvánt,
hogy újoncként az NBI/B-s junior mezőnyben a 4. helyen
végeztek!
A bajnokságról, a csapatokról a júniusi számban olvashat-
nak bővebben.

Molnár Péter - www.vecseshandball.com
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Nôi kézilabda NB.II. - Déli csoport

Újabb siker Dunaújvárosban!
Dunaújvárosi AC - Vecsés Kombi Express 23 - 28 (11 - 13)

A felnőttek újabb győzelmet söpörtek be, ami nehezebb feladat
volt, hiszen hiába állt a DAC az utolsó előtti helyen és mi a 4.
helyen, mert nagyon gyengén, megszámlálhatatlan hibával
kezdtünk. Ugyan végig irányítottuk a játékot, de a hazai együt-
tes is nagyon igyekezett.
A második játékrészt jól kezdte Vecsés, s folyamatosan növelte
a különbséget, már 5 – 6 gól is volt, amikor ismét magához tért
a DAC, s a félidő közepére felzárkóztak 1 gólra, amelyben köz-
rejátszottak a sorozatos kiállítások is vendégoldalon. A hajrát a
VSE bírta jobban és magabiztos különbséggel nyertek. 

Junior: Dunaújvárosi AC - Vecsés Kombi Express 18 - 52 (9 - 26)
A juniormérkőzés már az elején megmutatta, hogy nem fog
másról szólni, mint a vecsésiek parádéjáról, s a hazaiak szenve-
déséről. Edzőmeccs volt…

Újra csapatként játszott a Vecsés!
Vecsés Kombi Express - XVII. ker. Lakóhelyi SE 28 - 17 (14 - 6)

Egy bulvárlapba illő történet játszódott le az utóbbi időben a
Vecsés Kombi Express felnőtt női csapatánál. Kezdődött azzal,
hogy tavasszal Lukács Réka, Lukács Viktória és Kovács
Krisztiánné elhagyták csapatukat, s az ugyanabban a bajnokság-
ban szereplő sereghajtó XVII. ker. Lakóhelyi SE csapatához
igazoltak. Hogy pontosan miért - ezt csak ők tudják. Ez már
pikánssá tette a vasárnapi mérkőzést, de tetejében a meccs előtt
két héttel Győrffy Sándort menesztették a felnőtt csapat kispad-
járól, s helyére – a hátralévő mérkőzések idejére – Csenki
Csilla, a juniorok edzője került. Tehát ez a mérkőzés presztízs
meccs volt mind a két fél számára. 
A mérkőzést Vecsés kezdte jobban, Lukács Rékát sem vették ki
emberfogással, hanem zavaróval védekeztek, amit Huszák
Nikolett kiválóan oldott meg. Az első félidő jó hazai csapatjáté-
kot, kiváló kapusteljesítményt és szokatlanul sok eredményes
támadást hozott. A XVII. ker. csapatjátéka nagyrészt Lukács
Rékára épült, aki mind a 6 gólban benne volt.
A második játékrészben újra megmutatkozott a vecsésiek gyen-
gesége, hiszen belealudtak a mérkőzésbe, így kezdett felzárkóz-
ni ellenfelük. Mindez nem tartott sokáig, hiszen a hazaiak átvet-
ték az irányítást, s a mérkőzés végére a majdnem teljes junior
csapattal kiálló Vecsés Kombi Express női csapata magabizto-
san diadalmaskodott, rég látott koncentrációval és jó csapat-
munkával. Nagy kérdés, hogy erősebb csapatok ellen is tudnak-
e majd így működni.

Junior 
Vecsés Kombi Express - XVII. ker. Lakóhelyi SE 47 - 16 (23 - 8)
A juniormérkőzés nem érdemel túl sok szót, hiszen újfent edző-
meccset játszott Vecsés, amit a vendégek otromba szabálytalan-
ságai csúfítottak el. Kár érte.

Vecsés Kombi Express – Pázmánd-Gárdony félbeszakadt
A mérkőzés az első félidő után – 18-12-es hazai vezetésnél –
félbeszakadt, mert a hatalmas esőzés miatt beázott a
Grassalkovich iskola tornaterme. A játéktér felázott és veszé-
lyessé vált. Talán egy újabb adalék ahhoz, hogy miért is kell az
egyre inkább fejlődő vecsési kézilabdának egy sportcsarnok.

Junior
Vecsés Kombi Express – Pázmánd-Gárdony 26 - 21 (17 – 10)
A juniorok mérkőzését még le tudták játszani, és az idény leg-
utolsó rangadóját is megnyerték. Nem kellett sokat izgulni, a
vecsési fiatalok már az első félidőben pontot tettek a mérkőzés
végére.  a -es vezetéssel.
A második játékrészben némileg javult a vendégek játéka, de ez
sem volt elég, ahhoz, hogy megszorítsák a hazai csapatot. Az
ezüstérem már biztos! Az aranyérem sorsa az utolsó fordulóban
dől el: vagy Vecsés vagy a nagyhírű dunaújvárosi kéziakadémia
lányai nyerik meg a bajnokságot.

Szerdán, május 15-én megismételték a felnőtt mérkőzést
Vecsés Kombi Express – Pázmánd-Gárdony24 - 30 (15 - 19)

Üllőn kellett újra játszani a mérkőzést a vecsési pálya használ-
hatatlansága miatt. Kiegyenlített negyedóra után a vecsési
lányok ereje elfogyott, úgy vonszolták magukat, mintha soka-
dig mérkőzésüket játszanák egymás után. Az ezt ellenfél ki is
használta és folyamatosan növelte előnyét.
A második játékrész még rosszabbul sikerült, 17 perc alatt
mindössze 2 gólt voltak képesek szerezni, annak ellenére, hogy
több hetesük és még annál is több ziccerük volt. A hajrá kevés
volt ahhoz, hogy megszorítsák ellenfelüket. A végeredmény
hűen tükrözi a mérkőzés egészét, pedig a vendégek úgy játszot-
tak, mint vasárnap, de Vecsés mélyen képessége alatt teljesített. 

Felnőtt visszaesés – junior bajnoki cím
Szigetszentmiklósi NKSE - Vecsés Kombi Express 24 - 20 (12 - 12)
A felnőtt mérkőzés első fele változatos játékot, egyenlő erők
küzdelmét hozta. A második játékrészt jól kezdtük, ami egyedül
Huszák Nikolett kiemelkedő akarásának és játékának volt
köszönhető. Ahogy telt az idő, úgy fogyott a lendület. Minden
tekintetben visszaestünk, és már az 50. perc táján látszott, hogy
elvesztettük a mérkőzést. Miután Pázmánd-Gárdony nyert, így
lecsúsztunk az 5. helyre.
A csapat teljesítményével júniusi számunkban részletesebben
foglalkozunk.

Junior: 
Szigetszentmiklósi NKSE - Vecsés Kombi Express 24 - 45 (11 - 22)
A juniormérkőzés előtt a fiatalok tudták, hogy ha nyernek,
akkor miénk a bajnoki cím. A lányok magabiztosan játszottak és
imponáló különbséggel nyertek.
Az utolsó másodpercekben már a vecsésiek tapsától zengett a
szigetszentmiklósi csarnok, hiszen a Vecsés Kombi Express
junior együttese megnyerte az NBII Dél alapszakaszát és ezért
dicséret illeti őket és edzőiket is.
Imponáló a teljesítmény:
1. Vecsés Kombi Express    20     19   0   1    769-378       38
A dunaújvárosi akadémisták ugyanezt a teljesítményt hozták, és
az egymás elleni eredmény döntött: mi jobban megvertük őket
(32-27), mint ők minket (28-27).
Edzők: Csenki Csilla, Csenki Györgyné
Kapusedző: Gábor Péter
Játékosok: Kiss Zsanett (88), Tumpech Nikolett (75), Ronyecz
Viktória (62), Panyik Renáta, Tímár Flóra, Szabó Tímea,
Nyárádi Tímea, S. Tóth Anna, Vörös Andrea, Ladics Enikő,
Barnet Viktória, Uray Borbála, Major Hanna, Erdélyi Dorina,
Tanai Bettina, Dósa Viktória, Kékesi Éva, Kovács Veronika,
Nagy Emília Bernadett, Skultéti Virág, Rózsahegyi Brigitta,
Tóth Enikő

Molnár Péter www.vecseshandball.com
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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.  
Fekete Gyopár – jún. 2-ával, 
Szent Ferenc – jún. 9-ével, 
Halmy – jún. 16-ával, 
Hanga – jún. 23-ával, 
Borókás – jún. 30-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!

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

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

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

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

DABASI JÁNOS (3. vk.)

Zöldhulladék  begyűjtés
A VÁROSGONDNOK Kft. ingyenes
zöldhulladék begyűjtést végez
Vecsés Város területén. A zöldhulladékot kizárólag átlátszó „Vecsési
VÁROSGONDNOK NONPROFIT Kft.” és „VETÜSZ Kft.” felirattal ellátott, bioló-
giailag lebomló műanyag zsákban szállítja el díjmentesen. (Faágat nem!)
A vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu) hetente kedden 8
órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy, Halmi) területen hetente csütör-
tök 8 órától történik az elszállítás. A közterületre való kihelyezés a szállí-
tást megelőző napon belül történhet. A begyűjtést végző jármű minden
utcában csak egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett műanyag zsá-
kokat nem áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gon-
doskodni, mivel az közterületen nem maradhat.
A begyűjtés – az időjárástól függően – az őszi levélbegyűjtés befejezéséig tart!


