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Szlahó Csaba polgármester: 
Testületi ülések között történt
Ez a nyár sem hozott uborkaszezont. Sőt, kifejezetten zsúfolt
volt, legalábbis ami a beruházásokat illeti. Jól végig kell gondol-
ni az embernek, nehogy kifelejtsen valamit a felsorolásból.
Legelőször mindenképpen a Dózsa György út és Telepi út teljes
felújítását kell megemlíteni, mert ez az útszakasz az elmúlt
években igen elhasználódott. Nemigen akadt a településen olyan
ember, aki ne várta volna, az út újjászülessen. Márciusban
vonult fel a kivitelező, és július végétől már közlekedhettünk a
vadonatúj aszfalttal ellátott úttesten. A nyár elején elkezdődött a
ravatalozó felújítása is, amit szintén régóta vártunk. Jelenleg
már csak apróbb belső munkálatok, az épület körüli díszburko-
lat lerakása és a világítótestek elhelyezése van hátra. Az ünnepé-
lyes avatással azonban megvárjuk még, hogy a Mindenki
Keresztje is elkészüljön. A temető végleges arculatát csak halot-
tak napja előtt nyeri el. 
Az önkormányzat pályázatot nyert a több épületből álló Vecsési
Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A
beruházás a nyílászárók cseréjét, a homlokzati és födémszigete-
lést, a külső színezést, valamint a fűtésrendszer korszerűsítését
érinti. A munkálatok a tervek szerint haladnak. 
Hosszú évek óta minden esztendőben jelentős anyagi forrásokat
biztosítottunk a város kezelésében lévő közútjaink szilárd burko-
lattal való ellátására, illetve a már burkolt utak állapotának meg-
őrzésére. Sajnos, az elmúlt két évben a belterületi úthálózat
modernizálására és építésére nem írtak ki pályázatot, így főként
a magunk erejére kellett szorítkoznunk. Ennek ellenére az elmúlt
négy esztendőben csaknem tíz kilométer utat és csaknem öt kilo-
méter járdát sikerült megépíteni. Ebben az évben is több fázisra
bontottuk a beruházásainkat, a nyár végétől lehetőségünk nyílt
újabb utcák építését megrendelni. Az ősz folyamán kerül sor a
Toldy Ferenc utca Zrínyi utcától az Erzsébet térig tartó szakaszá-
nak teljes felújítására, szegélyköves úttestet kap, miként a Nyárfa
utca is. Felújítjuk még a Major és a Bajcsy-Zsilinszky utcát.
Mivel a fenti helyeken a vízbekötéseket is cserélik, így igazod-
nunk kell a DPMV Zrt. kivitelezési  üteméhez.
Mindig is szerettük volna járdáink burkolatát egységesíteni, a rossz
állapotú szakaszokat kijavítani. Az elmúlt ciklusban komoly előre-
lépést tettünk ezen a téren is (Dózsa György út, Szabadkai utca), és
nem volt ez másképp idén sem, az Anna utcában, a Lakótelepen, a
Fő út egyik oldalán építettünk új járdákat. 
Engedjék meg, hogy néhány gondolatot elmondhassak az eltelt
négy évről.
Ha a várost a magunkénak érezzük, és hosszú távra tervezünk,
akkor a gyermekekre nagy figyelmet kell szentelnünk. Az építke-
zések is csak akkor nyernek értelmet, ha a fiatalok nevelését szol-
gáló intézményhálózatot folyamatosan modernizáljuk, sőt még
kicsit tovább nézünk, és a kerítésen túlra tekintünk. Ezt a koncep-
ciót tartjuk a szemünk előtt, amikor játszótereket és parkokat épí-
tünk vagy újítunk fel.  Ezért volt szükséges az új, a XXI. századi
követelményeknek megfelelő és több gyermeket befogadni képes
bölcsőde felépítése. Ezért volt fontos a Tündérkert és a Bálint
Ágnes Óvodák bővítése, a Mosolyország Óvoda korszerűsítése a
Tompa utcai épületrésszel együtt. A Falusi óvoda már 2009-ben
megújult, de a játszóparkja csak mára vált teljessé. A Petőfi isko-
la energetikai korszerűsítése már korábban megkezdődött, de
még közel sem értünk teendőink végére. Az udvar átépítése az
elmúlt évek egyik leghasznosabb fejlesztése volt.
A település életét alapvetően meghatározó esemény volt a Bálint
Ágnes Kulturális Központ átadása. Büszkén mondhatom, hogy
ismét van a kultúrának otthona Vecsésen. De az sem mellékes,
hogy a létesítménnyel egy időben szép, új Piac tér is született,
amely már több nyáresti rendezvény színhelye volt. 

Évek óta jelentős figyelmet és pénzt fordít a város vezetése az
egészségügyre. A Szakorvosi Rendelő működésébe – hogy stíl-
szerű legyek – évente tetemes összeget „injekciózunk”, hogy
szolgáltatásainak színvonala ne csökkenjen. Ugyanez érvényes a
házi- és gyermekorvosi, valamint a védőnői szolgálat támogatá-
sára is. Egészségügyi ellátásunk rövidesen bővülni fog, amikor a
Lőrinci utca 14. szám alatt megkezdi működését a Mentőpont.
Sokak óhaja teljesült, amikor 2012-ben elkészült a körforgalom a
város nyugati kapujánál, és megszűnt a veszélyes útkereszteződés.
Felemelő pillanat volt, amikor 2013. augusztus 20-án fölavattuk az
Országzászlót és a teret Gizella királynéról neveztük el.
Mondják, és milyen igaz, hogy nemcsak kenyéren él az ember.
Bizony az élhető város fogalmához más egyéb is hozzátartozik.
Vecsés még sosem volt járásközpont, most büszkén viselhetjük ezt
a titulust, de ennél is fontosabb, hogy az időközben megnyílt kor-
mányablakban a vecsési polgárok ügyeik javát helyben intézhetik. 
Az élhető város képéhez hozzátartozik még a civil szervezetek, a
sport, a kultúra támogatása. Az egyesületek és csoportok önfelál-
dozó tevékenysége jó hatással van a városi közösségre. Ezek
együtt jelentenek jobb életminőséget, hiszen fontos lehet egy-egy
fejlesztés, de még többet jelenthet egy-egy tartalmas kulturális
program. Például az időseink nagyon várták a Gondozási Központ
felújítását, de nagy örömet tudunk szerezni nekik egy-egy kelle-
mes programmal megszervezésével is. Kellenek járdák, hogy
kényelmesen sétálhassunk, de legyen lehetőségünk jó körülmé-
nyek között sportolni. Ezért épült az Epresben  műfüves pálya és
a Wass Albert utcában szabadidőpark.
Egy kisváros élete sokkal színesebb, mintsem a teljesség igényével
fel lehessen sorolni történéseit. A sok tennivalónk között a legalap-
vetőbb való a költségvetés tervezése és a település biztonságos
üzemeltetése. 2014-től költségvetésünk helyzetét az adósságátvál-
lalás és az oktatás finanszírozásának átalakítása befolyásolta. A
költségvetés struktúrájának átalakításából nem mindig „jöttünk ki
jól”, ezért nagyon fegyelmezett gazdálkodást kellett folytatnunk. A
szigorú tervezés mellett a megszokott színvonalon tudtuk üzemel-
tetni a város intézményeit és végrehajtani beruházásainkat. 
Így a mostani ciklus végéhez érve szeretném megköszönni a
Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak, valamint a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, hiszen becsülettel,
részrehajlás nélkül látták el feladataikat. 

Ahogy a képviselôk látják az eltelt négy évet
Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke:
A Szociális Bizottság munkáját értékelve elmondhatom, hogy haté-
konyan, építő jelleggel dolgozott a bizottság. Az elutasított kérelmek
elenyészőek voltak, igyekeztünk mindenki baját orvosolni, aki hoz-
zánk fordult. Adtunk: alanyi és méltányos segélyeket, elősegítettük a
tűzifavásárlást, beiskolázási segélyben részesítettük a családokat,
támogattuk a rászorulók táborozási költségeit, temetési segélyt
adtunk az érintetteknek, valamint a legkülönbözőbb gondokkal,
bajokkal hozzánk fordulókon is segítenünk. 
Minden évben, karácsony előtt 500-700 csomagot osztottunk ki a
rászoruló, főleg az egyedülálló, nagycsaládos embereknek. Jelentős
támogatást nyújtottunk a nyári iskolai táborozáshoz, ahol hat héten
át naponta 70 gyermek kapott ellátást és tartalmas programokat. A
felsőfokú iskolába járó diákok részére is minden évben adtunk segít-
séget. Úgy érzem, hogy a bizottság minden tagja átérezte a hozzánk
fordulók baját, és kevés kivétellel egyhangú volt a szavazás. A segé-
lyek adását minden esetben környezettanulmány előzte meg! A
bizottság tagjait, bármelyik képviselőt bármikor kereshettek, ha
bajba került valaki. Minden esetben igyekeztünk segítségére lenni.
Egyéb kérdésekben mindig a város érdekeit, a haladást és a fej-
lődést tartottam szem előtt, és ezek megvalósításán dolgoztam
teljes erővel. Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és
örülök, hogy az Önök segítségére lehettem!
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A VECSÉSI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A Köztársasági Elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános válasz-
tását. A Nemzeti Választási Bizottság is e napra tűzte ki a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők választását. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 7. § (1)
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján a szavazás-
sal kapcsolatos tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom
Vecsés Város választópolgárait:

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakó-
helye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. (Ennek a szava-
zóhelyiségnek a címe a választópolgárnak megküldött
ÉRTESÍTŐ-n található a szavazókör sorszámával együtt!)
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé
tétele érdekében kérésére a szavazatszámláló bizottság leg-
alább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választó-
polgár írásban kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, ille-
tőleg a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizott-
ságtól. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár
lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság az illetékes.
A szavazás céljára a szavazóhelyiségben két vagy több urna
kerül felállításra.
Az elsőként szavazó választópolgár – aki a szavazatszámláló
bizottság tajga nem lehet – jelenlétében a szavazatszámláló
bizottság a szavazás megkezdése előtt az urnák állapotát meg-
vizsgálja. A vizsgálat eredményét a szavazási jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni.
Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében kell
lezárni úgy, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehes-
sen szavazólapot eltávolítani.
Ezt követően a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába
ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhe-
lyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság
jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az
aláírását. (Elsőként szavazó választópolgár a jegyzőkönyv első
oldalát is aláírja!)
A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópol-
gárok csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartóz-
kodhatnak.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a név-
jegyzékben szerepel. A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán nemcsak a magyar állampolgárok,
hanem a letelepedettek, bevándoroltak, menekültek, valamint
az Európai Unió többi tagállamának Magyarországon élő, név-
jegyzékbe vett állampolgárai is szavazhatnak.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak az a
választópolgár szavazhat, aki 2014. szeptember 26-ig regisztrált
az adott nemzetiség névjegyzékébe és így szerepel a nemzetisé-
gi szavazóköri névjegyzéken.
Az, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében
szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyi-
ségben nem!
A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím
megállapítására alkalmas igazolvány alapján megállapítja a sza-
vazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a név-
jegyzékben.
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópol-
gárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját megfelelően igazolni.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság
átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választó-
polgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.
A szavazatszámláló bizottság szükség esetén – a választópolgár
befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját.
A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzékben saját
kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett
– e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja
írja alá a névjegyzéket.
Külön szavazólap szolgál a polgármester választásra, az egyé-
ni választókerületi képviselő-választásra és a megyei listás
választásra.
A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár
nem kötelezhető.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkod-
hat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvas-
ni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szava-
zatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igény-
be veheti.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő
jelöltre, listára lehet.
A jelöltre szavazni a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Érvénytelen az a szavazólap, amely
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
egyetlen körben sincs x vagy + jel
több körben is van x vagy + jel
kiesett jelölt melletti körben van x vagy + jel
a választópolgár ceruzát használt.
A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi és a szavazat-
számláló bizottság előtt urnába helyezi.

Vecsés városban két nemzetiségi önkormányzat, a német és a
roma választására kerül sor. A nemzetiségi önkormányzat kép-
viselőnek jelöltjeire szavazni a szavazólapon lévő jelöltek neve
alatti, feletti vagy melletti körben tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet. Szavazni, maximum annyi jelöltre lehet, ahá-
nyan a nemzetiségi szavazólapon szerepelnek. (Nem érvény-
telen az a szavazólap, amelyen nem szavaztak valamennyi
jelöltre!)
Az a választópolgár, aki a kijelölt szavazókörben települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőkre szavaz, fehér színű
borítékot kap, melybe bele kell tennie a területi és az országos
listás szavazólapot is. 
Az a választópolgár, aki a kijelölt nemzetiségi szavazókörben
csak területi és/vagy országos listára szavaz, zöldkeretes borí-
tékot kap, melyet szavazást követően lezárva kell az urnába
dobni.
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése
előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott sza-
vazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új
lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság
a rontott szavazólap helyett újat – személyenként – csak egyszer
adhat ki.
A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor bezárja a szava-
zóhelyiséget. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiség-
ben vagy annak előterében tartózkodnak, még szavazhatnak.
Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.
A szavazás lezárása után szavazatot nem szabad elfogadni.

Vecsés, 2014. szeptember 10.
Mohainé Jakab Anikó HVI vezető
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Káposztafeszt már 14. alkalommal…

A Vecsési Tájékoztató korábbi számában már írtuk, hogy a falusi
Búcsút követő hétvégén, 2014. szeptember 21-én már 14. alka-
lommal kerül megrendezésre a Vecsési Káposztafeszt. Ennek
kapcsán szeretnénk a korábbi számban nem részletezett tudniva-
lókra felhívni a figyelmet, illetve ajánlani néhány programot.

Érdemes lesz már péntek este kilátogatni az Epresbe, a sörsátor
este 21 órától hideg italokkal és KARAOKE-val várja látogatóit.
A Káposztafeszt hagyományos vasárnapi programjait megelőz-
ve - a Riska-nak köszönhetően - szombaton sem maradunk
programok nélkül. A tavalyi év sikerén felbuzdulva szombaton
az Epres - sörsátor előtti részén - késő délutántól a következő
programok várhatóak:
Rubint Réka, Dobrády Ákos, Dj Dominique, Cooky & M.Gee,
Bárány Attila, Dj M
Figyelem! A programok végeztével a sörsátor is bezár, kiszolgá-
lás ezt követően nincs! Megértésüket köszönjük.
Fontos, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a vasárnapi napon
idén is számítani lehet számos forgalomkorlátozásra, elterelés-
re a városban. A 400-as főút rendezvény által érintett szakaszán
(Anna utca és Város utca közötti szakasz) reggel 8 órától a ren-
dezvény végéig a gépjárműforgalmat teljes egészében elterelik!
Kérjük a lakosságot, aki teheti, ezen a napon az említett sza-
kaszt kerülje, illetve lehetőség szerint a rendezvényre ne gépjár-
művel érkezzen!

Legnagyobb káposzta – savanyúság verseny – Dirndl …

Továbbra is keressük az ország legnagyobb káposztáját. Ha
Önnek vagy ismerősi köreiből bárkinek a megszokottnál
nagyobb káposztája termett, kérjük jelentkezzen az
info@vecsesikaposztafeszt.hu e-mail címen.
A savanyúságversenyre az idei évben is várjuk helyi vállalkozá-
sok jelentkezését. A versenyen a következő kategóriákban lehet
indulni: vecsési savanyú káposzta, vágott-vegyes savanyúság,
káposztával töltött paprika, sós-vizes uborka.
Jelentkezni a fenti e-mail címen, vagy telefonon Dobozi
Ferencné -nél a 06-30/456-9899 –es telefonszámon lehet.
Ebben az évben is érdemes lesz trachtba öltözni, hiszen a leg-
jobb ruhákat értékes nyereményekkel jutalmazza a zsűri.
Lesz káposztapucoló bajnokág is, melyet két korosztályban hir-
detünk. Mindkét versenyre a helyszínen lehet nevezni legké-
sőbb 15:30-ig a központi információs faháznál.
A főzőversenyre idén 70-80 csapat jelentkezését tudtuk fogad-
ni, a helyek az idei évben is hamar elfogytak. A főzőverseny
zsűri elnöke BUDAY PÉTER mesterszakács lesz.

Szentmise – terményáldás – felvonulás

A vasárnapi program idén is 10.30-kor kezdődő - terményáldás-
sal egybekötött- szentmisével veszi kezdetét a Falusi Ó-
Plébánia Templomban, majd 11.30-tól a fellépő csoportok,
egyesületek, helyi és környéki kulturális szervezetek felvonulá-
sával folytatódik a délelőtt. A felvonulás a már megszokott
útvonalon (Jókai Mór utca – Kálmán utca – Fő út, Epres) halad.
Kérjük a felvonulás kísérőit, hogy a menetben csak beöltözve
vegyenek részt!
A felvonuló csoportokat a színpadhoz érve a zsűri értékeli, a
legjobbakat ifjúsági és felnőtt kategóriában is díjazzuk.
Jelentkezni a fenti e-mail címen, vagy telefonon Pável Bélánál,
a 06-30/212-0661 –es telefonszámon lehet.

Vecsési Tájház – Bálint Ágnes Emlékház

Idén is látogatható lesz a Vecsési Tájház, ahova nem csak az
idősebb, hanem az egészen fiatal korosztálynak is érdemes lesz
ellátogatni. A házban pedagógusok segítségével a gyerekek
különböző ügyességi játékokon vehetnek részt, készíthetnek
különféle terményes figurákat, illetve csuhébabát is. 
A Bálint Ágnes Emlékházba látogatókat reggel 10 órától a
PORTÉKA SZÍNPAD Vau és Miau című előadása várja, 15 órá-
tól a GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA előadásában a Mesébe szőtt
tánc, táncba szőtt mese című darab lesz megtekinthető.
A gyermek programokon túl mindenképp érdemes magát az
emlékházat is megtekinteni, mely minden korosztály számára
tartalmas időtöltést kínál. A két külső helyszínre kisvonat és
omnibusz közlekedik.
Az Epresben a színpadi programokon kívül Frühwirth Mihály
helytörténeti kiállítása is megtekinthető lesz Úrnapi
Virágszőnyegek Vecsésen címmel, valamint a téren a gyereke-
ket további kézműves foglalkozások is várják. A Richter
Gedeon Nyrt. támogatásával idén is lesz ingyenes egészségügyi
szűrés, tanácsadás. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pavi-
lonjánál rengeteg finom savanyúság, káposztás lángos és flekni
is várja a vendégeket.
A XIV. Feszt a sörsátorban 20:30-kor kezdő Brunner Zenekar
programjával zárul.

Szervezők

A Grassalkovich iskola fenntartását a
Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 12/2014.
(03.24.) NNÖK számú határozatában kezdeményezte a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch fenntar-
tói átvételét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól. A
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és
Vecsés Város Önkormányzatának támogatása mellett, a kezde-
ményezésre kedvező minisztériumi választ kaptunk, így elindí-
tottuk a szükséges engedélyezési eljárásokat. 2014. augusztus
25-én vehettük át az iskola jogerős működési engedélyét, mely-
nek értelmében szeptember 1-jétől az intézmény a német önkor-
mányzat fenntartásában kezdte meg a tanévet.
A fenntartói átvétel kezdeményezése annak a törvényi változás-
nak köszönhető, mely szerint a települési nemzetiségi önkor-
mányzatok is ugyanolyan finanszírozási feltételekkel vehetnek
át nemzetiségi nevelési-oktatási intézményt, mint az országos
nemzetiségi önkormányzatok, illetve az egyházak.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat elsődleges célja a kedve-
zőbb finanszírozási lehetőség biztosítása az iskola számára,
emellett nagyon fontosnak tartjuk a továbbiakban is a német
nyelv magas színvonalú oktatását és a nemzetiségi hagyomány-
ápolás erősítését. Bízunk benne, hogy a megváltozott feltételek
összességében pozitív hatással lesznek mind a diákokra, mind az
iskola nevelőtestületére. A pedagógusok közalkalmazotti státu-
sza megmarad, és a nemzetiségi kétnyelvű oktatás is folytatódik.

Tófalvi Mónika NNÖK elnöke
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Vélemény, ahogy a képviselôk látják az
eltelt négy évet….

Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke:
Az elmúlt négy évben a 8-as számú választókerületet, a Halmi-
telepet képviseltem Vecsés Város Önkormányzatában. Ebben a
ciklusban jelentős fejlesztéseket sikerült véghezvinnünk ebben a
kerületben. Ez év végére elmondhatjuk, hogy az utcák 98 száza-
lékban szilárd burkolattal rendelkeznek. Az út- és járdaépítések
mellett átadtuk a Gizella teret (CBA körforgalom), amely sokkal
biztonságosabbá vált. Az országzászló felállításával pedig még
impozánsabb lett ez a rendkívül forgalmas kereszteződés.
A lakossági igényeknek megfelelően sikerült kialakítanunk a
Wass Albert utcában a város első szabadidőparkját, ahol minden
korosztály kellemesen kikapcsolódhat, sportolhat. 
A Halmi Telepi Általános Iskolában energetikai korszerűsítést
végeztünk. Az épületen teljes nyílászáró-cserét, homlokzati hőszi-
getelést, festést, valamint a fűtési rendszer és a gépészet teljes fel-
újítását, továbbá tetőszigetelést hajtottak végre. 
Az óvodáskorú gyermekek jelentős létszámnövekedése kapcsán
ebben a ciklusban egy tagóvodát alakítottunk ki az iskola régi
szárnyában, ezzel is segítve a gyermekek elhelyezését. 
Az elmúlt négy évben folyamatosan fejlesztettük, korszerűsítettük
intézményeinket a Halmi-telepen, most elmondható, hogy a település
egyik legszebb, legmodernebb iskolája és óvodája itt van. A Halmy
téri játszótér is biztonságosabbá vált a védőkerítés megépítésével.
2010 óta a Gazdasági Bizottságot vezetem, amely Vecsés fejlődése
szempontjából az önkormányzat egyik legmeghatározóbb bizottsá-
ga. Az intézményeket folyamatosan tudtuk fejleszteni, a színvonalat
minimum fenntartani, számos helyen emelni. Mindemellett több
fontos beruházást sikerült elvégeznünk mind intézményi, mind inf-
rastrukturális téren (többek között a Bálint Ágnes Kulturális
Központ átadása és az új ravatalozó megépítése). Nagy eredmény-
nek tartom, hogy a dinamikus városfejlesztés mellett az elmúlt idő-
szakban is a kiszámítható, stabil gazdálkodás jellemezte a települést. 
Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben is számos kihívás
vár még ránk; de olyan úton haladunk, amely élhető, komfortos város
képét vetíti elénk: ahol jó élni, családot alapítani, vecsésinek lenni.

Czibolya Zoltán, a Sport Bizottság elnöke:
Ez a városrész, a Halmi-tér, az utcák, az iskola, a játszótér, a kis-
boltok mind régi emlékek színhelye. Nagyon jó érzés végigmen-
ni az utcán, találkozni a barátaimmal, beszélni a lakótársaimmal,
meghallgatni a problémákat, és azon dolgozni, hogy hogyan
tudok segíteni. Nagy öröm számomra, hogy az eltelt nyolc év
komoly változást hozott a választókörzetem számára. Több olyan
döntés is született, melynél figyelembe lettek véve a lakosság által
felmerült igények, javaslatok. Véleményem szerint az egyik leg-
dinamikusabban fejlődő választókerületről beszélhetünk. A teljes-
ség igénye nélkül néhány adat:
- Közel 7 km út épült a körzetben. A településrészen régen alig volt
aszfaltos utca, ma már elmondhatjuk, hogy alig maradt olyan, ahol
nincs. A Halmi telepi játszótér bekerítése, az új világítás kialakítása
(fényszennyezéstől mentes). A Lőrinci utcai forgalomcsillapítók
megépítése, a Tündérkert tagóvoda kialakítása, a Halmi iskola teljes
energetikai felújítása, Szabadkai és Besztercei utcában a járdaépítés. 
A Sportbizottság elnökeként nagyon fontosnak tartom az
Andrássy iskola udvarán található kézilabdapálya gumiburkolat-
tal való ellátását, valamint a Wass Albert utcai szabadidőpark és
az Epresben a műfüves pálya megépítését.
Persze nem vagyok, nem is lehetek elégedett, van még mit tenni,
van még bőven feladat!
Szeretném megköszönni lakótársaimnak az eddigi támogatást, és
a jövőben is azon szeretnék fáradozni, hogy mi, Halmi telepiek is
büszkék lehessünk városunkra és településrészünkre.

Tábori Ferenc alpolgármester:
Mozgalmas négy évet zárunk az októberi választással. Azt tartom
a legfontosabbnak, hogy sok mindenben előre tudtunk lépni, ahol
ez nem sikerült, ott megteremtettük annak lehetőségét, hogy a
jövőben megoldhassuk. Ilyen a környezetvédelem kérdése, első-
ként a szelektív hulladékgyűjtés megváltoztatása. Nemcsak kör-
nyezetvédelmi, hanem gazdasági kérdés is ez, amelynek megol-
dására pályázatot nyújtottunk be. Sokat ténykedtünk a környezet-
tudatos magatartás oktatásáért, a környezetbarát energiák térnye-
réséért, de ez jellegénél fogva hosszantartó folyamat. Itt kell meg-
említeni az intézmények energetikai korszerűsítését, amitől jelen-
tős megtakarítást is várunk. Örvendetes, hogy a Halmi iskola ese-
tében ezt egy nagyon előnyös pályázattal tudtuk elérni, 
Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a lakosság köré-
ben az egyik legfontosabb szempont a közbiztonság. Ugyanakkor
az is kiderül a felmérésekből, hogy Vecsésnek – a főváros közelsé-
ge ellenére – jó a közbiztonsága. Ez sok mindennek köszönhető. A
rendőrség hosszú idő után először növelni tudta a létszámát, és a
folyamatos jelenlét nemcsak visszafogja a bűnelkövetőt, hanem
biztonsággal tölti el a polgárokat is. Ezt hatékonyan egészíti ki a
Polgárőrség, amely egyre jobban beváltja a hozzáfűzött reménye-
ket. Az önkormányzat mindkét szervezet tevékenységét fontosnak
tartja, és ennek megfelelően jelentős anyagiakkal támogatja.
A négy év során történelmi beruházások valósultak meg. Régi
adósságokat sikerült törlesztenünk a kulturális központtal, a böl-
csődével vagy a ravatalozóval. Ugyanilyen jelentőséggel bírnak
azonban a kisebb intézményi felújítások is. A kiegyensúlyozott
pénzügyi gazdálkodás mellett nagy figyelmet fordítunk minden
évben az intézmények állapotára. Minimális az az elvárás, hogy
legalább a szinten tartás megtörténjen, és ez alapos felmérés után
mindig meg is történik. Arra is törekszünk, hogy a településrészek
arányosan részesüljenek a fejlesztésekből.
A város dinamikus fejlődésének, fejlett intézményhálózatának
tudható be, hogy nehéz küzdelemben, de sikerült elérni járásköz-
ponttá válásunkat. Ez az elismerésen túl azt is jelenti, hogy a
Kormányablakkal együtt ma már a vecsési polgárok az őket érin-
tő hivatali ügyintézések javát helyben intézhetik.
Az elmúlt pár évben sokat foglalkoztunk az iskolák helyzetével.
Valamennyi iskolánkat érintő átalakítás - a Grassalkovich iskola
német nemzetiségi önkormányzathoz kerülésével - most fejező-
dött be. Szívből remélem, hogy az átalakulás, a pedagógusok élet-
pálya modellje jó hatással lesz az oktatás színvonalára. Magam
kivált örülök annak, hogy a városnak több mint hatvan év után
ismét van egyházi iskolája. A túljelentkezések bizonyítják, hogy
máris népszerű az intézmény, többen szeretnének odajárni, mint
amennyi hely van.
A civilszervezetekről szeretnék néhány elismerő szót szólni.
Nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindennel foglalkoznak,
ami a mindennapjainkat színesíti. Lassan fesztivál város leszünk,
mert a káposztafeszt mellett van már böllér, murci, mese, hungari-
kum, motorock fesztivál is. Köztéren Attila szobrot avattunk, több
egyesület kulturális, hagyományőrző tevékenysége már országo-
san ismert. A sportban éppen most lett négyes fogatban világbaj-
noki bronzérmes a magyar válogatott tagjaként Dobrovitz József
és ifj. Dobrovitz József. De vannak országos bajnokaink, több
szakosztály az országos élvonalban versenyez. Megelégedéssel
látjuk, hogy a támogatásunk jó helyre kerül, és utánpótlás szinten
nagyságrenddel nőtt a fiatal sportolók száma. A sport és a szabad-
idő eltöltésének terén azonban van még létesítményi elmaradásunk
mind a verseny, mind a tömegsport tekintetében.
Egy város szerteágazó élete hasonlít egy több generációs család
életéhez. Minden nap új helyzetet hoz, amit meg kell oldani, mert
mindnyájunk érdeke ezt kívánja.

VT összeállítás
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Mi történt 2013-ban?

Már hagyományos, ahogyan a helyhatósági választás előtt átte-
kintjük az eltelt ciklus éveit, és felelevenítjük az önkormányzat
tevékenységét. Miután önkormányzati választás lesz, ezért csak
az ide tartozó eseményeket vesszük figyelembe. Az intézmények,
civilszervezetek színes és sokrétű munkálkodásának felelevení-
tését most mellőzzük. Bár meg kell jegyezni, hogy ezekből is sok
– Káposztafeszt, ünnepségek stb. – jelentős önkormányzati
támogatásból valósult meg.

Megkezdte működését a Járási Hivatal
A Járási Hivatal 2013. január 2-ától fogadja az ügyfeleket. A
szűkre szabott határidők ellenére a Vecsési Járási Hivatal, vala-
mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) vecsési
irodája törvényes határidőben kezdte meg munkáját. 

Használatba vették a gyermekek a Semmelweis
Ignácz Bölcsődét
2011 végén kezdődött a régi bölcsőde elbontása. 2012. február
1-jén volt az ünnepélyes alapkőletétel, és indult az építkezés.
2013 január elején költözhettek be a gyermekek a birodalmuk-
ba, és február 26-án a szülők, a kivitelezésben résztvevők szá-
mára ünnepélyes megnyitó volt, mely során mindenki megte-
kinthette a létesítményt.

Átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot
2013. május 24-én megnyitó ünnepségre készült a meghívott
vendégsereg. Nagy megtiszteltetés volt, hogy dr. Kövér László,
a magyar országgyűlés elnöke elfogadta a meghívást, és itt volt
az avatáson. 
A köszöntő beszédek után megtörtént az épület ökumenikus
megáldása. Dr. Huszka Mihály római katolikus plébános és
Heinemann Ildikó evangélikus tiszteletes áldotta meg az épüle-
tet, és kérte a Mindenható támogatását az ott dolgozók munká-
jának megsegítésére. Ezt követően került sor a nemzetiszínű
szalag átvágására.
A megnyitó ünnepség második részében Román Sándor kore-
ográfus tervezése alatt született „Így élünk mi” összeállítást
tekinthettük meg, amelyben a Művelődési Ház művészeti cso-
portjai mutatták be arculatukat, egy-egy produkció erejéig. A
programban fellépett Varsa Mátyás színművész, a Concerto
Harmonia Énekkar, Pechtol Csilla énekművész, Tóth Zsombor
kecskedudás, a Nachtigallen Kórus, a Lumpen Klumpen
Táncegyüttes és a Balla Péter Népdalkör. 
Az átadási műsor zárásaként Fábry Sándor humorista bemutat-
ta az új Kulturális Központban tett felfedező útjának tanulsága-
it, majd egy dizájn-center keretében Bálint Ágnesre, a nagy
meseíróra emlékezett emléktárgyain és mesefiguráin keresztül.
69 év után ismét van a kultúrának otthona Vecsésen!

Beruházások
- Befejeződött az Anna utcai járdaépítés, elkészült a Görgey
utca, a Gárdonyi utca, a Sárosi utca, a Hunyadi utca, a Lórántffy
utca, a Mihály utca, a Virág utca, a Göci Bánya utca - Angyal
utca közötti szakasza, az Akácfa utca és az Előd utca a
Széchenyi úthoz közeli maradék szakaszának útépítése. A több
mint 3 km útpálya építésének és felújításának költsége közel
120 millió forint volt.
- Elkészült a Lőrinci úton a második forgalomlassító küszöb is,
így az út újra teljes hosszában használható. 
- Átadásra került a Gondozási Központ teljes átalakítása, fűtés-

korszerűsítése és akadálymentesítése. A saját beruházás 15 mil-
lió forintba került. 
- Befejeződött a Petőfi iskola udvarának átalakítása, mely saját
beruházásként közel 30 millió forintba került. 

Megszabadultunk az adósság jelentős részétől
Az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter, valamint Vecsés Önkormányzata képviseletében
Szlahó Csaba polgármester 2013. február 28-án aláírta az adós-
ságátvállalásról szóló megállapodást. Ez Vecsés tekintetében
60%, azaz 1.392.304.892.-Ft nagyságrendű adósság átvállalását
jelentette. Az adósságátvállalás 2013. június 28-án megtörtént. 

Karácsonyi csomag rászorultaknak
A Szociális Bizottság szervezésében már hosszú évek óta oszta-
nak karácsonyi csomagokat nehéz helyzetű családoknak, egye-
dülállóknak. Az elmúlt években változóan, 500-700 fő részére
juttatják el a tartós élelmiszerből álló adományt.

Fásítási akció
Dabasi János képviselő ötletére és szervezésében évek óta tart a
fásítási akció, amely során évente több száz fa került ki közte-
rületre. Reméljük, hogy a képviselő úr halála után lesz, aki foly-
tatja ezt a szép kezdeményezést.

Nyári tábor
Közel tíz éves ez a program, amikor hat héten át, naponta 80
gyermek talál tartalmas kikapcsolódást, ellátást és állandó fel-
ügyeletet a vakáció alatt. A hathetes tábor helyszíne évente vál-
tozik, 2013-ban az Andrássy iskolában volt. A költségvetésben
2 mFt. támogatás szerepelt erre a feladatra.

Nyári közétkeztetés
Az ingyenes nyári gyermekétkeztetés során 202 gyermek kapott
meleg étel formájában ebédet összesen 30 napon keresztül. A
képviselő-testület 2,3 millió forinttal támogatta ezt a programot.
Az immár 8. éve folyó étkeztetésben most is a Központi
Konyha biztosította az ételt.

Szerepvállalás a játszótér elkészültében
A Grassalkovich iskola közössége elhatározta, hogy az iskolában
játszóteret épít a gyermekek számára. Közadakozásból, társadal-
mi szervezetek adományából jelentős összeg gyűlt össze. A
hiányzó összeget, 850 ezer forintot a városi önkormányzat bizto-
sította. A talajelőkészítés munkái, valamint a gumiburkolat egy
részének lerakása a közmunka program keretében valósult meg.
A játékokat 2013 júniusában vehették birtokba a gyermekek.

VT összeállítás                                        Fotó: Katona Csaba

Mesefesztivál a BÁKK-ban és a Piac téren
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Mi történt 2014-ben?

Megnyílt a Vecsési Kormányablak!
Pest megye első új kormányablakát adta át Vecsésen Rétvári
Bence államtitkár Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbí-
zottal, Szűcs Lajossal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével és
Szlahó Csaba polgármesterrel közösen a Market Centralban
február 7-én.

Vecsésnek nincs adóssága!
Tavaly február végén a város megszabadult adósságállományá-
nak 60 %-ától. Idén február végén a városvezetés aláírta a fenn-
maradó 40 %, közel 900 millió forint adósság állami átvállalá-
sát. Ezzel a városnak megszűnt minden adóssága. Már tavaly
életbelépett az a törvény, hogy az önkormányzatok a költségve-
tés elfogadásánál nem tervezhetnek hitelfelvételt, nem képződ-
het újabb adósságállomány.

Útépítés
Márciusban kezdődött a Dózsa György út – Telepi út (4602 jelű
út) felújítása: a meglévő pályaszerkezet marása és újraaszfalto-
zása, padkarendezés, az árkok tisztítása, szükség szerinti javítá-
sa, a buszmegállók átépítése, ill. kiépítése. Az állami beruházás
munkálatai június végén fejeződtek be.

Megkezdődött a vecsési Halmi-telepi iskola korszerűsítése
Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyert a több épületből
álló Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korszerű-
sítésére. A projekt által sor kerül az épület nyílászáróinak cseré-
jére, a külső fal-és mennyezet szigetelésére, ezzel együtt külső
színezésére, továbbá a kazán cseréjére, fűtési rendszer korszerű-
sítésére és a használati meleg víz előállítás korszerűbbé tételére.
A kivitelezést a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a
szegedi FERROÉP Zrt. nyerte el, aki június 24-én a munkaterü-
let átadással megkezdte a munkát. A kivitelezés első üteme
augusztus 28-án fejeződött be. Ekkorra a tantermeket, a torna-
termet és a közösségi helyiségeket érintő minden olyan munka

elkészült, ami az iskolakezdéshez szükséges. A beruházás teljes
befejezése október 15-éig várható.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Kohéziós Alap
társfinanszírozásával az új Széchenyi terv keretében valósul
meg. A projekt teljes összege 98.101.000 Ft. Az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott 85%-os támogatás mellett
83.385.850 Ft.

Ravatalozó
Júniusban kezdődött el a temetőben a ravatalozó bontása és az
új építése. Az épület szerkezetkész állapotban volt augusztus
20-ára. Átadása rövidesen megtörténik. Az épület mellett meg-
történt az elektromos hálózat cseréje. A jövőben földkábel biz-
tosítja a ravatalozó és a térvilágítás energiaellátását. A bejárat-
tól kandelábereket helyeznek el, és új díszfasort ültetnek a főbe-
járattól a ravatalozóig.

Egyéb beruházások

- Teljesen átépítik a Toldy Ferenc utca Zrínyi utca – Erzsébet tér
közötti szakaszát és a Major utcát.
- Újabb járdaszakaszok elkészültével bővült városunk gyalogos
úthálózata. A Lakótelep egyik belső, széles járdája újult meg,
majd a Fő utcai rész eddig hepehupás járdafelületét cserélték le
jól járható kőburkolattal, egyúttal a lakótömbökhöz vezető gya-
logutakat is kiépítették.
- A Fő utcán is jelentős járdaszakasz épült meg. Önkormányza-
ti beruházásban az Anna utcától az Attila utcáig terjedő rész kap
– a vasút felőli oldalon – új, viakolor burkolatot.

- Befejezéshez közeledik a Wass Albert utcában – a volt LRI tel-
kek helyén – egy szabadidős játékpark építése.
- A vashíd két oldalán a sok elhasználódott – tönkretett – drót-
hálót lecserélték szép új horganyzott lemezre, Nem csak kultu-
rált lett, hanem biztonságos is…
- Mentőpont létesül Vecsésen! A Lőrinci út 14. szám alatti épü-
let lesz átalakítva erre a célra. A mentőpont nem mentőállomás,
de folyamatosan egy mentőautó fog itt parkolni, és tud segíteni
a bajbajutottakon.

Részvállalás a tetőcserében
Az Erzsébet téri templom tetőzete kritikus állapotba került. A
17,5 milliós munkához 10 milliót az Emberi Erőforrások
Minisztériuma adott. Közadakozásból 1,5 mFt bevétel lett, a
Fidesz-Kdnp jótékonysági bálból összegyűlt 300 ezer Ft ado-
mány. A városi önkormányzat 3 milliós támogatást szavazott
meg a tetőseréhez. A fennmaradó összeget a Váci püspökség
pótolta a plébánia számára.

VT összeállítás

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.

Fotó: Katona Csaba

Fotó: Kolonics Csaba
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Kalandok a vecsési szigeteken - I.
- fényképes élménybeszámoló –

Az előző részben ott fejeztük be, hogy a vecsésiek nagy többsé-
ge nagyon rendesen csinálja a szelektív gyűjtést. Mindössze az
emberek pár százaléka az, aki nem tiszteli a szeletív gyűjtés sza-
bályait és a szigetek tisztaságát. Az egyik csoport lerakónak
használja a szigetet, ami nagy baj, de sajnos fokozható. A másik
csoport ugyanis valami egészen elképesztő dolgot művel.
Olyasmitől igyekszik megszabadulni, ami különösen veszélyes.
Döglött állatok (Volt már szamár is!), állati maradékok (belek,
egyebek vágásból), vegyszerek, elképzelni is nehéz, mi minden
került már elő a konténerekből. Ezek az emberek tisztában van-
nak vele, hogy amit kivisznek, az veszélyes és tilos, ezért el is
rejtik a konténerben.
Ez egyrészt növeli a kárt, mert az ürítő munkásoknak nem köte-
lessége, hogy a konténer tartalmát átvizsgálják, sőt elvileg bele
sem szabad nyúlniuk. De nem is egyszerű kiszúrni, hogy mi van
a konténer alján. Viszont, ha bekerül az autóba, akkor az egész
szállítmányt elszennyezi. Másrészt pedig az a nagyon szomorú
ebben, hogy aki rothadó dolgokat visz ki a szigetekhez, az mini-
mális tisztelettel sincs a dolgozóink iránt. Ezeket a zsákokat
nemcsak undorító dolog megfogni, hanem kifejezetten fertőzés-
veszélyes is! Harmadrészt pedig ez az oka annak, hogy rossz a
hírünk az átvevők között. Nem szívesen foglalkoznak az itt
gyűjtött PET-tel, papírral, mert ezzel a válogató soron dolgozó
munkásaik egészségét is veszélyeztetik. 
Egyetemes megoldás, amíg a szigetek léteznek, nincs. Viszont a
helyzet javítható, s kérünk is mindenkit, hogy tegyen a javulás
érdekében. Egyrészt gondolja át, aki elkövetett eddig ilyen stikli-
ket, hogy az ő megtakarításához képest sokszoros a kár, amit a
közösben okoz. Remélem, hogy lesz ember, akit szíven ütnek e
sorok, s változtat. Előre is köszönöm neki! Másrészt azzal is segít-
hetjük a javulást, ha figyelmeztetjük egymást, ha látjuk, hogy
valaki nem oda illő dolgot visz a szigethez. Szólhatunk neki, mert
kárt okoz mindannyiunknak. Ha udvariasan megkérjük, akkor
talán lesz pár ember, akire hat a szép szó. Ennél többet a lakosok
nem tehetnek. A következő feladat már a hatóságokra és az önkor-
mányzatra vár. Legalább egy ideig fokozni kell az ellenőrzést, a
rendőröknek, a közterület-felügyelőknek sűrűbben kellene a szi-
getek környékén feltűnni. Jó lenne, ha a polgárőrség is kiemelt
figyelmet fordítana a szigetek környékére. Ha ez összehangoltan
történik, és legalább 3-4 hétig tart, akkor meg lehet csípni a notó-
rius szemetelőket, s javíthatunk az általános morálon.
Lehet, hogy a kedves olvasó csak legyint, reménytelen ez az
egész. Nos, nem így van, s ezt a tények bizonyítják. Egyrészt a
Városgondnok régi dolgozói emlékeznek rá, hogy a szelektív
szigetek indulásakor sokkal jobb volt a helyzet. A konténerek
tartalma is sokkal jobban megfelelt az előírásoknak, és a kör-
nyékük is tisztább volt. Ha akkor meg tudtuk csinálni, akkor
nem reménytelen újra erre a szintre fejlődnünk. Másrészt a szi-
getek most sem mutatnak egyforma képet. A Malom utcai szi-
get például általában sokkal tisztább, mint a többi. Az egészen
elrettentő állapotok a nagyállomás két oldalán és a Lőrinci úton
szokták fogadni a Városgondnok dolgozóit. Kétségtelen, hogy
ebben szerepet játszik az átmenő forgalom is, a lerakott szemét
egy része nem is Vecsésről származik, de nemcsak ez az oka az
eltérésnek. Az eldugottabb szigetek sem egyformák. Ebből is
látszik, hogy amit az egyik környéken élők meg tudnak valósí-
tani, az nem reménytelen a város másik felén sem. Szóval a
helyzet rossz, de tudunk rajta javítani.
A múltkori cikkben nem jutott hely a pozitív híreknek. A képen
látható az a közel 600 kg PET palack és műanyaghulladék, amit

ezen a napon szedtünk össze. Tekintélyes halom. Remélem, hogy
ez a kép meggyőzi a kétkedőket, hogy érdemes és fontos a sze-
lektív gyűjtés. Gondolom, mindenkinek feltűnt, hogy az üvegről
egy szót sem ejtettem. Sajnos évek óta az a helyzet, hogy bizony-
talan az üveg átvétele. Magyarországon nem nagyon van olyan
üveggyár, amely a visszagyűjtött üveget feldolgozná. A
Városgondnok folyamatosan keresi a lehetőséget az üveghulla-
dék értékesítésére. Amikor nincs átvevő, ahogy jelenleg sincs,
akkor sajnos a zöld konténerek tartalma a lerakóra kerül. 
Ha sikerül nagyjából tisztán begyűjteni a konténerek tartalmát,
a különösen zűrös dolgokat kiszűrni, akkor az átvevő, kis levo-
nással, de átveszi és fizet is. Ez heti háromszor 5-600 kg PET-
palack és 1000 kg papír. Éves szinten 50-60 tonna PET-palack
és 100 tonna papír. Ezért az elérhető bevétel: 4-4,5 millió Ft. Ez
pedig a város haszna, a mi hasznunk. Tudható, hogy még renge-
teg a PET is, a papír is a lakossági kukákban. Ha ez is a szelek-
tívbe kerülne, ez az összeg simán megduplázható volna, a lera-
kásért fizetendő díj pedig csökkenthető lenne. Összességében,
ha a szigetek rendeltetésszerűen működnének, akár 10 millió
Ft-tal is több bevétele lehetne a városnak. S ez csak rajtunk
múlik! Hajrá, csináljuk!

Almássy Tamás - Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Információk a nemzetiségi választásról, 
a szavazás menetéről

A nemzetiségi önkormányzati választás 2014. október 12-én
(vasárnap) 06.00 – 19.00-ig lesz, egy időben a helyhatósági
választásokkal. A településen – mint eddig is – a nemzetiségek
számára közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál, amely nem
lesz azonos helyen a települési önkormányzati választások lebo-
nyolítására szolgáló szavazóhelyiséggel. Vecsésen a nemzetiségi
szavazóhelyiség (800. szavazókör) a Bálint Ágnes Kulturális
Központban (Vecsés, Telepi út 43.) lesz kijelölve. Ez azt jelen-
ti, hogy aki 2014. szeptember 26-án 16 óráig regisztrál a német
nemzetiségi névjegyzékbe, annak a nemzetiségi szavazata leadá-
sához el kell mennie ebbe a szavazóhelyiségbe is.
A regisztráció már az év eleje óta lehetséges, így azoknak, akik
tavasszal már megtették, nem szükséges a regisztrációt megis-
mételni. A névjegyzék folyamatosan érvényes marad a soron
következő, illetve az esetleges időközi választásokon is (egé-
szen addig, amíg valaki nem kéri a névjegyzékből való törlését).
A szavazás napján a választópolgár három nemzetiségi szava-
zólapot kap a kezébe:
- települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap,
- megyei nemzetiségi önkormányzati szavazólap,
- országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap.
A települési, területi és országos nemzetiségi önkormányza-
ti választás tehát egy napon történik.
A településen valamennyi jelölt neve felkerül a szavazólapra. A
listán szereplő jelöltekből összesen legfeljebb négy nevet
lehet bejelölni, mivel a német nemzetiségi önkormányzat
maximum 4 főből áll majd.
A megyei és országos nemzetiségi önkormányzati választás-
ra szolgáló szavazólapon a listán szereplő jelöltek közül az
első öt személy neve kerül feltüntetésre. Ezeken a szavazólapo-
kon csak a listára kell szavazni, nem kell a feltüntetett szemé-
lyekre külön-külön voksolni, mivel a megyei és országos
önkormányzatok tagjai a megyei és országos jelölő szervezetek
listájából fognak kikerülni.

Tófalvi Mónika
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
Szeretettel meghívja önt és kedves barátait

DEDIK JÁNOS               
Krúdy-érmes író 
szerzői estjére és
kalapbemutatójára: 

Kalaptürelem - címmel

A műsorban fellépnek:
Cser Erzsébet magánénekes, 
Stancsics Erzsébet író-költő. 
Molnár Piroska író-költő, 
Neuman Nándor énekes-zongorista, 
Domokos László író-költő, 
Pintér Sándor író-költő.

Az est házigazdája: Szénási Sándor István

Műsor után fényképezés különleges régi kalapokkal. 
Mindenkit szeretettel várunk. Belépés díjtalan!
2014. október 13. hétfő 17.00 órai kezdéssel
a Bálint Ágnes Kulturális Központban (Telepi út 43.)

Kelemen Bata Mária: Látomás

Azt álmodtam egyszer éjjel,
száguldottam erős széllel.
Igen messze, távol sodort,
mélysötétben elkóborolt.

Ám feltűnt egy pici fénypont.
Szélparipám odaosont.
Mit láttam ott! — jaj, Istenem!
Előbukkant egy tanterem.

Ámuldozom, szívem dobban.
Hajópadlón lábam koppan.
Szemem előtt sok kép lebeg,
kezem, lábam beleremeg.

Gyereksereg, iskolapad,
kedves emlék bőven akad.
Régi helyén a nagy tábla,
újra látom, égnek hála!

Szorzó tábla sorra kerül,
az arcomon mosoly derül.
Klári néni felém mutat,
Ő a lámpás, utat kutat.

Szél ereje lassan enyhült,
felébredtem, minden eltűnt.
Álom volt csupán, semmi más,
csak egy gyönyörű látomás.

Sallai Gyula: Meghalt Nemecsek

Meghalt Nemecsek! Kiáltja ezernyi rikkancs gyerek,
s a jövő markából valami elveszett.
Nem érted? Meghalt Nemecsek!
És a fájdalom bennem remeg.
A kendőzetlen jövő útján a jövő is odaveszett.
Meghalt Nemecsek, s vele egy picit a világ.
Megtört szemekkel nézzük
a változásról a változást.
Nem érted? Meghalt Nemecsek!
És a világ vesztésre áll.
Bokák vezére feszes vigyázban Gerébnek szalutál.
Nem érted? Meghalt Nemecsek!
A jövő útja hajlottan csupasz,
az életfák száradó ágán holló és keselyű virraszt.
Nem érted? Meghalt Nemecsek!
Vele egy picit mi is. Bár úgy néz ki, hogy győztetek,
de meghaltok Ti is.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: Nyárvégi látomás

Ökörnyálból szövi a hajnal fátylát,
a telihold lomhán járja táncát.
Hűvösek a hajnalok, nyár vége van,
hogy elszállt a nyár, az idő rohan…

Borzong a kismadár a fákon,
potyog a levél,barnul az ágon.
Közeleg az ősz, menthetetlen —
egy látomást nézek, rezzenetlen.

Szeretném marasztalni még,
ő kérlelhetetlen, azt mondja: elég!
A nyárból nekem sohasem elég,
vágyom rá, hogy ragyogjon az ég…

Süss rám drága napsugár,
mindenki még nagyon vár!
Melegíts, simogass lényeddel,
járj át, bújj hozzám fényeddel..

Meg sem hallgatsz? — vége hát?
simogatom kezemmel a diófát.
Ő kedvesen köszöni s bólogat,
oda tartom fejem, megsimogat…

Közeleg az ősz, mely komor sötét,
későn virrad, esik, fúj, fogadom jöttét…
még el sem múlt a nyár, már várom,
sok zöld levél s virág legyen a fákon…

Szénási Sándor István: 
Háborús látomás

A hajnali fény lepkéi
tarka házfalakra ülnek -
vén diófa lombja rezdül,
és riadtan felröpülnek.

Reményeink házfalára
színes szárnyú vágyak szállnak:
a külvilág árnyjátéka
ez a gyönyörű vasárnap.

Több kell már az embereknek,
nem elég a belső béke,
hiába világít a múlt,
a halálba mennek érte.

És az öregek ülhetnek
ifjakért reszkető padon:
világunkat fölzabálja
a nyomorító hatalom.

Honffy Gábor: Portré
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A Labdarózsa Népdalkör egy új tag szemével
Együtt nyaralás, éneklés a Kôrösnél

Ezúttal, mint egy új népdalköri tag, írom a Labdarózsa
Népdalkör tevékenységéről, életéről a soron következő cikket, s
talán tudok a benyomásaimmal, tapasztalataimmal, újdonsággal
szolgálni a kedves olvasó számára.
Magam csak a múlt év novembere óta vagyok tagja a népdalkör-
nek, és amióta ismerem ezt a közösséget, minden találkozásunkkor,
fellépésünkkor, vagy a kötetlen programjaink során sikerült meg-
lepniük. Sajnos a mai világban egyáltalán nem magától értetődő az
a nyitottság és kedvesség, amit az egész közösség részéről tapasz-
talok. Azt hiszem, már az első próba alkalmával döntöttem magam-
ban, hogy szeretnék tag lenni, és közéjük tartozni. Igazából azt nem
lehet szavakkal leírni, ha egy bizonyos hangulat magával ragadja
az embert. Láttam és éreztem, hogy mennyi energiát tud adni egy
próba, az együtt éneklés öröme. Ráadásul csatlakozásom időszaká-
ban a karácsonyi dalok álltak a középpontban, így ez is oka lehetett
annak, hogy az a bensőségesség, családias légkör nagyon mélyen
megérintett, és vitt el a következő próbára. Azóta is járok, és igyek-
szem minél több fellépésen is ott lenni. Fontos megemlíteni még,
hogy a Labdarózsa tagjai között éppúgy találhatunk tekintélyparan-
csoló nagypapát, mint ahogy általános iskolás kislányokat is. A fia-
tal népdalköri tagok és az idősebb generációk között teljes a megér-
tés, ami szintén ritkaságszámba megy. Ez a kiegyensúlyozott légkör
a népdalkör idei nyaralása során is a felszínre került. 
Mint minden évben megszokott, idén nyáron is együtt töltött pár
napot a Labdarózsa Népdalkör, ahová mindenki elhozta családtagjait
is. Ezúttal Gyomaendrődre esett a választás. Egy nagyon igényes,
gyermekbarát kempingben, a Pajer kempingben pihentünk június 28-
ától június 30-áig. A tagokat és családjukat fa- illetve kőházakban
szállásolták el, s a beosztásnál különös tekintettel voltak a kisgyerme-
kes családokra. Lehetőség nyílt átmenni a közelben lévő európai szín-
vonalú strandra, illetve a népdalkör részt vehetett egy motorcsónakos
kalandozáson, a Kőrösön. Napközben homokozó, csúszda, rengeteg
játék, trambulin, csocsó, gombfoci, stb. gondoskodott a gyerekek szó-
rakozásáról. A gyomaendrődi kis kiruccanásunk ugyan nem a
szakmaiság jegyében telt, hanem a pihenés, a „csapatépítés” állt
a középpontban, de azért az éneklés és a zenélés ennek ellenére
egyik nap sem hiányozhatott a palettáról. Főleg a mécsesek
fényénél vagy a pattogó tábortűz mellett érezhettük magunkat
közel elődeinkhez, akiknek még volt idejük, erejük, türelmük és
lehetőségük a másikkal, a közösséggel együtt lenni, énekelni, s
akiktől ezek a csodálatos dallamok, szövegek származnak.
S azt hiszem, mindenki, a Labdarózsa minden egyes tagja, és
remélem, minél több olvasó egyetért velem abban, hogy keresni
kell a lehetőséget, hogy időt kell szánni az együttlétre, a lélek-és
érzelem-építő éneklős-dalolós „semmittevésre”, mert ez a nevé-
vel ellentétben mindent magában rejt, ami szép és emberi, és ami
nagyon hiányzik az életünkből, ebből a mai világból. 
Írás és fotó: Danicz-Pintér Bernadett

Önkormányzati választás 2014
2014. október 12-én helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választása lesz, most először öt évre választunk hely-
hatóságot. A Helyi Választási Bizottság határozatai alapján a
következő jelöltek közül választhatunk. 

A bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendje:
1. Pintér Sándor - Lehet Más a Politika
2. Szabóné Papp Klára - JOBBIK Magyarországért
Mozgalom
3. dr. Vonnák Iván Péter - Magyar Szocialista Párt, 
Együtt – A Korszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció és Párbeszéd Magyarországért Párt
4. Szlahó Csaba - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt

Egyéni választókerületi jelöltek
1. számú egyéni választókerület:
1. Zoltán László: JOBBIK, 2. Tábori Ferenc: FIDESZ-KDNP,
3. Hanek Gábor: LMP, 4. Kece Péter István: MSzP – Együtt
PM - DK

2. számú egyéni választókerület:
1. Horváth Erika Éva: LMP, 2. Szlahó Csaba: FIDESZ-KDNP,
3. Fodor Bettina: MSzP – Együtt PM – DK, 4. Dobi Attila
JOBBIK

3. számú egyéni választókerület:
1. Kaposi Tamás: LMP, 2. Magyar Klára: JOBBIK, 
3. Frühwirthné Halász Melinda: FIDESZ-KDNP, 
4. Burst Bernadett Krisztina: MSzP – Együtt PM - DK

4. számú egyéni választókerület:
1. Pintér Sándor: LMP, 2. dr. Lugosi Mária: FIDESZ-KDNP,
3. Tóth Judit Mária: MSzP – Együtt PM – DK, 
4. Balatoni István: JOBBIK

5. számú egyéni választókerület:
1. Várszegi Csaba: FIDESZ-KDNP, 2. Kundra Noémi Ildikó:
LMP, 3. Oláh József: MSzP – Együtt PM – DK, 
4. Maros László: JOBBIK 

6. számú egyéni választókerület:
1. Saska Istvánné: FIDESZ-KDNP, 2. Szabóné Papp Klára:
JOBBIK, 3. Domonyiné Brindzik Tünde: FÜGGETLEN, 
4. dr. Vonnák Iván Péter: MSzP – Együtt PM – DK, 
5. Holda Sándor Tamás: LMP

7. számú egyéni választókerület:
1. Holik Sándor: JOBBIK, 2. Szalai Dorisz Petra: LMP,
3. Czibolya Zoltán: FIDESZ-KDNP,
4. Oláh Petronella: MSzP – Együtt PM – DK, 
5. Árvai Antónia: FÜGGETLEN

8. számú egyéni választókerület:
1. Antal Sándor: JOBBIK, 2. Szakács István József: LMP,
3. Oláh László: MSzP – Együtt PM – DK, 4. Alattyányi
István: FIDESZ-KDNP

A harmadik szavazólapon a Pest megyei közgyűlés összetéte-
lére szavazhatunk, és hat párt közül választhatunk: FIDESZ-
KDNP, JOBBIK, LMP, MSZP, DK, Együtt

VT info
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Teltházas volt a Murcifesztivál

Fazekas József a fesztivál főszervezője azt mondta a rendez-
vény előtt, hogyha adott a finom bor, az ízletes borkorcsolya és
a kiváló muzsika, akkor mi kellhet még a sikerhez? Szabadtéri
program esetében rávághatjuk: a jó idő kell még! Nos, augusz-
tus 30-án csodálatosan szép orcáját mutatta az időjárás, ideális
körülményeket teremtett egy kellemes nyárestéhez.
A zenész és borász társadalom ismét kitett magáért, mert a régi
Községháza (Fő u. 60.) udvarát egy hangulatos, vendégváró
szórakozóhellyé varázsolta. Ismét felállították a 220 m2-es ren-
dezvénysátrukat, ízlésesen feldíszítették és volt benne színpad,
asztalok és söntés, ahol minden kapható volt, ami kellett.
A zenészek a Dornyák-családnak köszönhetően reggel ismét
körbejárták a várost, és több helyszínen zenés ébresztővel igye-
keztek kedvet csinálni a polgároknak, hogy látogassanak ki a
murcifesztre. 
Petz Márton a boregyesület elnöke felállította a részben kezelé-
sében, részben tulajdonában lévő régi darálókat és préseket,
amelyek között több is felette van a száz évnek. Élvezet volt
megnézni a régi korok műszaki ötleteit, megoldásait, amelyek
nem percekre szóltak, hanem az örökéletnek. Még ma is hasz-
nálhatóak, igaz, a farészek vagy patinásan porladoznak vagy
teljes cserére szorulnak.

A délelőtt a gyermekeké, a családoké volt. Bolhapiacon lehetett
adni-venni nagyon szerény áron a még kitűnő állagú ruhákat,
játékokat. Sárosi István, a kiváló borász mustot préselt, amit a
gyermekek és a szülők nagy örömmel fogyasztottak el. Sőt,
Petz Marci a szőlőt egy régi fahengeres darálón igyekezett mus-
tos halmazállapotba hozni, de az öreg bútornak ez már nagy fel-
adat volt, más megoldást kellett választani.
Délután négy órakor Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg a
fesztivált. Rövid köszöntőjében örvendetesnek minősítette,
hogy a nyár is sok programot hozott a városba, és a hétvégeken
mindenki találhatott kellemes időtöltést. 
A műsor folyamatos volt. Fellépett Falvai Anett gyermektánc-
csoportja és a Rosmarein Tánccsoport. Ezúttal is kitett magáért
és hatalmas sikert aratott a Bavorák Szaxofon Quintet.
A zeneegyesület Koncert-fúvószenekarának műsora alatt már
egyre többen táncoltak a polkákra és a keringőkre.
Lassan a szervezők arcáról is eltűnt az aggodalom ránca, mert a
szórakozni váró emberek folyamatosan érkeztek. Az összes tar-
talék asztalt fel kellett állítani, és koraestére már tele lett a sátor
és az udvar. Felhőtlen jókedv kerítette hatalmába a vendégeket.
Fogyott a sült csülök és a grillcsirke, állandósult a hosszú sor
Abonyi Erzsikééknél, mert a lángos fantasztikusan finom volt.
A fellépő vendégek sem maradtak étlen-szomjan. Számukra
Petz Marci készített pörköltet. A söntésnél a boros fiúknak nem
sok pihennivaló idejük maradt. A meleg, a tánc, az ízletes

harapnivalók miatt oltani kellett a szomjúságot, de borászaink
kiváló borai is csábították a vendégeket.
A murcit ezúttal Petz Márton készítette irsai olivér szőlőfajtá-
ból. Nemigen volt olyan ember, aki nem kóstolta volna meg ezt
a kellemes italt. A tőlünk nyugatra eső területen nagyobb a kul-
túrája a murcinak, mint nálunk. A pár napos mustnak, amikor az
ital pezsgősen pattog a szánkban, és közben selymes íz a szőlő
pazar illatával tölti el érzékszerveinket. Nem könnyű ezt elké-
szíteni, pontosabban eltalálni, hogy éppen a fesztivál napján
mutassa legjobb formáját a murci. Ez tavaly és most is sikerült.
A hangulatot tovább fokozta a Dunaharasztiról érkező Kisduna
Blasmusik Zenekar, akik magas színvonalú műsorukkal emlékezetes
előadást mutattak be a közönségnek. Ekkor már állandóan tele volt a
„táncparkett”, ami késő estig nem is változott. Arról, hogy ez így
legyen a Brunner Zenekar gondoskodott. Nem is volt egyszerű
bezárni a rendezvényt, mert mindenki ráadást akart. Aztán csak eljött
a János-áldás – az utolsó pohár bor elfogyasztása – és az Il Silenzió
dallamai után csak hazaindultak a legények – meg a lányok.
Megszokott, hogy a zenészek és a borászok az ilyen rendezvé-
nyeknél az adományok egy részét nemes célra szánják. Ezúttal
a hely ihlette őket. Ezen az udvaron állt a Falu Községházája,
amit 1902-ben építettek fel és 1944 telén pusztult el. Később az
önkéntes tűzoltók, a zenészek kapták meg raktárnak, próbate-
remnek. Jelenleg is a zeneegyesület használja a hátsó épület-
részt. A gyűjtés és az adományok most a kerítés rendbetételét
célozzák, ahová egy emléktáblát szándékoznak elhelyezni, ami
az egykori Községházára emlékeztetne. A két egyesület tovább-
ra is vár támogatást, számlaszámuk: 11742283 20030243 
Kérik, írják rá: Községháza
A gyűjtés eredményéről októberi számunkban számolunk be.
Köszönet a két egyesület tagjainak, szép este volt és nemes a fel-
ajánlás!

szalontai                                               Fotó: Kolonics Csaba

Minden hónap első péntekjén a vecsési Premier Italszaküzlet Vinotéka
tulajdonosa Fazekas József különleges borgasztronómiai utazásra várja Önt!
2014. október 3-án pénteken 19:00-tól, a Szekszárdi borvidék válogatott
boraiból tartunk kóstolót.

Kóstolható tételek:
• Gyöngyöző ( Muscat Ottonel ) Eszterbauer János
• Öröm Rosé Eszterbauer János
• Fuxli Hetényi János
• Kadarka Hetényi János
• Tüke ( Bikavér ) Eszterbauer János
• Hidaspetre ( Cabernet Franc reserve ) Mészáros Pál

A kóstoló ára személyenként 3000 HUF, mely tartalmazza a 6 borból
álló kóstolót, borfalatkákat! A kóstolónkon csak limitált számú vendég
fogadására vagyunk képesek, ezért részvételi szándékát kérem legkésőbb
2014. szeptember 29-ig legyen kedves jelezni a +36 30 255 3243 telefon-
számon, vagy az info@hkh.hu email címen. 

PREMIER Italszaküzlet, Vinotéka
2220. Vecsés, Ady Endre utca 18.

Tel: +36 30 255 3243, email: info@hkh.hu
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Életképek a Balla Péter Népdalkör 
legutóbbi idôszakából
Némi előzmény kívánkozik az erdélyi utunk beszámolója elé:
népdalkörünk 2013-ban ülte fennállásának 10. évfordulóját,
amelyet tavaly a Vecsési Népzenei Fesztivállal, a Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Országos minősítő hangver-
senyével ünnepeltük. A KÓTA produkciónkat már 5. alkalom-
mal Aranypáva-díjjal jutalmazta!
Viszont nem tudtuk kellőképpen kifejezni köszönetünket a kórus
tagjainak a már 12. éve- végzett lelkiismeretes és odaadó mun-
kájáért! Ezért felvettük a kapcsolatot erdélyi testvértelepülé-
sünkkel, Szárheggyel, ahonnan meghívást kaptunk községi
ünnepükre a polgármester úrtól, Gábor Lászlótól. Lázas tervezés
és számolás kezdődött, és a tetemes költségeket látva kérelmet
nyújtottunk be az Önkormányzathoz, ahol megkaptuk az utazási
költség csaknem teljes összegét. Innen is köszönetünket fejezzük
ki az Önkormányzatnak és elsősorban Szlahó Csaba polgármes-
ter úrnak! E nélkül nem tudtuk volna bevállalni az utazást! 
Augusztus 14-én hajnalban útnak indultunk, és dél körül meg-
tekintettük Csucsán az Ady emlékszobát és Octavian Goga,
román költő mauzóleumát. Ezután Kalotaszentkirályra érkez-
tünk, ahol a templomban Kalotaszegről és Ady helyi vonatko-
zásairól tartott tartalmas előadást Péter Mónika Mária magyar
tanárnő. (Ady Endre itt írta a Kalota partján című versét.) Egy
fiatal pár beöltözött a gyönyörű helyi népviseletbe, ami a legdí-
szesebb az összes erdélyi ruházat közül. Nagy élmény volt élő-
ben látni, megtapogatni ezt a csodálatos öltözéket!
Ez után már csak a vacsora és a szállás elfoglalása következett
Szárhegyen. Pénteken betértünk a környék legnagyobb templo-
mába, Ditróra, amelynek csodás rózsaablakai és monumentális
méretei nyűgöztek le bennünket. Majd kirándulást tettünk
Borszékre, ahol 16 féle borvíz forrás tör a felszínre, de van itt
mofetta és jeges, illetve medve barlang is! 
Visszafelé az előző napi hosszú útban megfáradt tagjainkat
Maroshévízen a 26 fokos vízben pihentettük, aztán a XVII.
Szárhegyi Napok rendezvényeit néztük meg. Vacsora után a
velünk utazó barátainkat, rokonainkat a másnapi műsor dalainak
eléneklésével és citera együttesünk játékával ajándékoztuk meg.
Akinek volt kedve, meg persze ereje, az este 11 órakor a Cika
zenekar táncházában tanulhatta, majd rophatta a térség táncait.
Szombaton 15 órára kértek fel bennünket a vásártéri színpadon
való szereplésre, ezért aznap kirándultunk el a közelben lévő
Békás-szorosba és a Gyilkos-tóhoz. Ezt a természeti csodát nem
hagyhatja ki senki, aki azon a környéken jár! Mi most jártunk
harmadszor Erdélyben, de minden alkalommal a hatása alá
kerülünk a hely varázsának! 3 órakor volt a fellépés, amelyen
idén is megtisztelt bennünket a hivatalos vecsési delegáció min-
den tagja: Saskáné Margitka képviselőasszony, Gál István tanár
úr és Tóth Erika a pénzügyi osztályról. Sajnos a vecsési evan-
gélikus egyházközség busza a szereplésünk után futott be, így
ők nem tudtak nekünk tapsolni. Danguly Ervin, a kultúrház
vezetője konferálta be csoportunkat. A műsort 8 tagú citera
zenekarunk kezdte, akik 3 tájegységből mutattak be népdal-
csokrot, amellyel nagy sikerük volt. Majd a népdalkör adott elő
több népdalcsokrot, nemzeti érzületű műdalt és erdélyi dalokat.
A hangulat fantasztikus volt a sajnálatosan kevés számú néző
ellenére. (Programunkat szerencsésebb lett volna későbbre
tenni, biztosan többen el tudtak volna jönni a faluból)!
A nap hátralevő részében a helyi rendezvényen nézelődtünk,
ahol a népviseletet is bemutatták, és megtudtuk, hogy a sokszí-
nű csíkozású rokolya és mellény színei és azok szélessége
milyen jelentést hordoztak eredetileg (zöld: erdő, barna: föld,

kék: vallás, stb.) de mára a tetszés bír a legnagyobb befolyással
a színek kiválasztásában. Fotó kiállítás is nyílt mementóul az itt
40 éven át működő alkotótáborokról és azok alapítóiról, mert
mióta visszakerült a család tulajdonába a Lázár kastély, azóta
nem használhatja a község ezt a gyönyörű épületegyüttest,
amely éppen a tábor felnövekedésével került felújításra és
berendezésre!? Szomorúan vettük tudomásul, hogy vendégeink
sem láthatják belülről ezt a különleges építményt! 
Néhányan felsétáltunk kívülről megnézni a Plébánia templomot
és a mellette lévő temetőt, valamint a Ferences-rendi kolostort
a szomszédos szoborparkkal. Este koncertek és tábortűzgyújtás
következett.

Vasárnap először a Madéfalvi veszedelem emlékművét koszorúz-
tuk meg, ahol a helyi Dalkör vezetője és 2 tagja énekelt nekünk
egy helyi népdalt. Aztán a Csíksomlyói kegytemplomban a
könnyező Szűz Mária szobornál tettünk rövid látogatást. Majd
következett a Gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet
Római Katolikus Líceum látogatása, ahol az alapító Berszán
Lajos atya -aki a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett- tartott rövid bemutatást az
intézményről. Az iskola folyamatosan fejlődik, az elején nagy
nehezen létesülő egyetlen épületből mára három lett, így idén
szeptemberben átadják az iskolaépülethez ragasztott tágas tor-
nacsarnokot is. 460 gyermeket oktatnak ebben a fantasztikus
iskolában, a humán és reál gimnáziumi osztályok mellett idén
indul az első szakiskolai évfolyam is. E mellett tagiskolái,
óvodái is működnek az intézménynek! Csodálatos hit, akarat
és emberi teljesítmény, ahogyan ez az ember és a körülötte
lévők csodát teremtettek a semmiből! 
Még tovább utazva elérkeztünk Gyimesbükkre, az ezeréves
határhoz, ahol a néhány éve felújított vasúti őrház megtekintése
után a csepergő eső dacára néhányan felmásztunk a Rákóczi-vár-
hoz, ahonnan gyönyörű panoráma terült a szemünk elé.
Visszaérkezés után aznap is folytatódtak a szárhegyi programok,
este Bojtorján koncert és látványos tűzijáték zárta az ünnepet. 
Hétfőn hazafelé megálltunk Korondon vásárolni, azután
Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron síremlékét és a tria-
noni emlékművet, majd Agyagfalva következett. Itt is szalagot
helyeztünk az agyagfalvi székely emlékműhöz, majd megnéz-
tük a templomot, ahol az atya ismertette a falu és a templom tör-
ténetét. Ezután meglátogattuk énekes társunk, Kovács Erzsike
édesanyját, aki itt lakik. Még Fehéregyháza mellett álltunk meg
a Petőfi emlékműnél, azután már csak szükség esetén. Egy
Nagyvárad előtti baleset miatt sajnos megakadtunk, ezért késő
éjjel érkeztünk Vecsésre. 
A sok fáradtság ellenére az 5 nap alatt nagyon jól éreztük
magunkat egymás társaságában, és mindannyian élményekkel
gazdagodva tértünk haza. 

Írás és fotó: Katonáné Gergely Tünde

A szárhegyi fellépés előtt



Vecsési Tájékoztató 2014 szeptember                                                                                               Kultúra 15

Könyvtár kiállítás PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Vecsés Város Önkormányzata a módosított 31/2000. (XII.27.)
Ök. rendelete alapján meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felső-
oktatási intézmények (egyetem, főiskola) nappali tagozatán
tanuló, hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására. Az ösz-
töndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente négy hallga-
tó részesülhet ösztöndíjban. Elnyerésére évente új pályázatot
kell benyújtani. Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra)
10.000.-Ft/fő/hó.

A kiírás alapján az pályázhat, aki:
állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali tago-
zatos hallgatója
és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,
legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
tanulmányi kötelezettségének eleget tesz és az előző tanévet
sikeresen – legalább
3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,
állandó vecsési lakos,
a vele közös háztartásban élő családtagjainak jövedelme az egy
főre eső havi 
30.000.- forintot nem haladja meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26.,
melyet az Oktatási Bizottság elnökének címezve kell leadni egy
példányban.
(Vecsési Polgármesteri Hivatal 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Dr. Lugosi Mária)

A pályázat részletesen elolvasható a vecses.hu és a vecsesita-
jekoztato.hu honlapon.

Diák Művészeti Csoport
Értesítelek benneteket, hogy megalakult Vecsésen a Diák
Művészeti Csoport. Ebbe a társaságba a színjátszást, képzőmű-
vészetet, irodalmat, zenét, táncot, egyéb művészeti ágakat ked-
velőket - és minden olyan 13-18 év közötti kamaszt, bakfist -
várunk, akit a színház, és tágabb értelemben a művészet érde-
kel. Aki szeretne részt venni ebben a tevékenységben, hagyja
meg a telefonszámát a Bálint Ágnes Kulturális Központ portá-
ján (350-279), vissza fogom hívni. A részvételért havi jelképes
tagdíjat (1000 forint) kell fizetni.

Varsa Mátyás

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

Balla Péter-emlékkiállítás
2014. szeptember 20.–2015. január 25.

A Néprajzi Múzeum tisztelettel meghívja Önt
A népdaloktól a genfi zsoltárokig
című kamarakiállítás megnyitójára
2014. szeptember 23-án 16.00 órára.

Köszöntőt mond:
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Dr. Kemecsi Lajos, a
Néprajzi Múzeum főigazgatója
A kiállítást megnyitja
Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkára
Közreműködők
Balla Péter Népdalkör Vecsés, a Szentendrei Református
Gimnázium diákjai, valamint Gaál Eszter népdalénekes

A kiállítás megtekinthető 2015. január 25-éig.
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Augusztus 20. Ezeréves államra emlékezünk

Augusztus 20-a ünnepeink sorában kiemelkedő, mert ekkor
nemzetünk államiságának több mint ezer évére emlékezünk,
ezért ez a nap az állami ünnep titulusát viseli. Az időjárás a reg-
geli órákban a szeplősebb orcáját mutatta, és sűrű esővel öntöz-
te meg a város utcáit. Amióta megvan a Kulturális Központ,
azóta egyszerűbb lett az ilyenkor adódó problémák megoldása.
A szervezők az új épület auláját rendezték be az ünnepség szá-
mára, így a VHZ Fúvószenekarának muzsikája már itt köszön-
tötte az érkezőket. Falvai Anett műsorvezető köszöntése és a
Himnusz közös eléneklése után a már öt Aranypáva-díjat nyert
Balla Péter Népdalkör előadásában „Bujdosik az árva madár”
című népdalcsokrot hallhattuk a névadó, Balla Péter gyűjtésé-
ből, majd a „Sárbogárd-Dombóvár” című dalt. A Népdalkör
Citera Együttese egy dunántúli népdalcsokorral ajándékozta
meg a közönséget. Ünnepi beszédet Saska Istvánné képviselő-
asszony mondott, amelyet teljes terjedelemben elolvashatnak.

„Tisztelt ünneplő vecsési közönség, kedves vendégeink!
Végigtekintve állami és nemzeti ünnepeinken, megállapíthat-
juk, hogy ez az egy ünnep az, amelyhez nem tapad erőszak. A
második világháború után megpróbálták elvenni történelmün-
ket, kicsinnyé tenni nemzeti nagyjainkat, hála Istennek, sikerte-
lenül. Persze történelmünk során nem ez az első eset, hisz meg-
próbálták mások is, de első nagy királyunk, Szent István emlé-
ke örökre beívódott a magyar nép lelkébe. Szent István napját a
rendszerváltás előtt elnevezték Alkotmány Napjává, Új kenyér
ünnepévé. Volt légi és vízi parádé, tűzijáték, de Szent István
emlékét nem tudták kitörölni a magyar nép emlékezetéből. Jól
tudták: mivel a magyarság tiszteli történelmi nagyjait, a legegy-
szerűbb, ha nem beszélnek róla. Ritkán került említésre az,
hogy a magyar nép meghatározó egyénisége, a magyarság büsz-
kesége, példaképe lehet. Visszatekintve a honfoglalás, vagy hon
visszafoglalása után időszakra, Árpád ivadékai: Taksony, Géza,
főleg az utóbbi, felismerte, hogy a magyarság csak úgy tud
fennmaradni az idegen népek tengerében, ha beilleszkedik az
európai népek családjába. Megkezdte államalapító tevékenysé-
gét, melyet halála után fia, ki pogánynak született, Vajknak hív-
ták, majd a keresztségben az István nevet kapta, folytatta apja
megkezdett munkáját és be is fejezte azt. Ha a mostanság diva-
tos szavakat használnánk, azt mondhatnánk: befejezte a rend-
szerváltást. Akárcsak napjainkban. Ha figyelmesen szemléljük,
tanulmányozzuk történelmünket, megállapíthatjuk, hogy törté-
nelmünk sorsfordító időszakában mindig születtek olyan nagy
egyéniségek, akik sikerrel oldották meg a soros történelmi fel-
adatot. Így volt ez ezer évvel ezelőtt, és így van napjainkban is. 
Népünk, nemzetünk történelmében Szent István volt az a kitű-
nő szellemi képességekkel rendelkező egyén, aki belátta, hogy
fennmaradásunk záloga a királyság megalapítása és vele együtt

a keresztség felvétele. Ennek érdekében koronát kért és kapott
a pápától, mellyel 1001. január l-jén megkoronázták. Ennek jelen-
tőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Véres csatákban legyőzte
ellenfeleit, a néppel elfogadtatta a keresztény vallást, rábírta népét,
hogy tisztelje a tulajdont, a földet, megkezdte és befejezte az álla-
mi intézményrendszer kiépítését. Szerzeteseket hívott be, templo-
mokat, kolostorokat építtetett. Megszervezte a püspökségeket,
szám szerint nyolcat, valamint két érsekséget. A kereszténységet
úgy vezette be, hogy közben megőrizte országa függetlenségét.
Senkinek nem vált hűbéresévé. Országa a korabeli Európa egyik
legéletképesebb országává vált. Mindenütt és mindenhol saját pél-
dájával járt elől. Megalkotta az ország törvényeit és a törvényeket
vasszigorral betartatta. Általában augusztusban Székesfehérvárott
törvénykezési napokat tartott. Fiához, Imre herceghez írott
Intelmeit nyugodtan tekinthetjük az alkotmányosság kezdetének.
Intelmeiben a következőkre szólította fiát:
1. A katolikus hit megőrzéséről ezt mondta: a katolikus hitet
akkora buzgalommal őrizd, hogy mindenkoron Istentől rendelt
alattvalóidnak mutass példát.
2. Az egyházi rendről. A királyi palotában a hit után az egyház
foglalja el a második helyet. Szólt a 3. főpapokról, 4. A főneme-
sek és a vitézek tiszteletéről, 5. Az igaz ítélet és türelem gyakor-
lásáról. A 6-ban A vendégek és jövevények gyámolításával kap-
csolatban írta: A vendégek és jövevények akkora hasznot hajta-
nak, hogy méltán állnak a királyi méltóság hatodik helyén.
Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy
magasztosultak fel és lettek dicsőségessé a római királyok,
mert, amikor különb-különb tájakról és tartományokból jönnek
a vendégek, úgy különb-különb példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot és az udvar fényét emeli, a kül-
földieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egy-
szokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancso-
lom neked fiam, hogy a jövevényeket gyámolítsad, és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem
másutt lakjanak. Szólt a 7. A tanács súlyáról, 8. A fiák kövessék
az elődöket, 9. Az imádság megtartásáról. 10. intelem a kegyes-
ségről, irgalmasságról, valamint a többi erényről. A 10. intelem
szerint „Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.
Légy irgalmas a szenvedőkhöz, légy türelmes mindenkihez,
légy alázatos, mértékletes, szelíd, becsületes és szemérmes.
Nagy király volt. Szigorú és következetes. Ennek a szigornak az
eredménye, hogy ma itt, a Kárpát-medencében magyarok élnek
és rá emlékeznek. Szent István hitt magában, hitt abban a mun-
kában, amit a magyarság érdekében végzett. Erősítsük mi is
hitünket, hogy le tudjuk győzni átmeneti nehézségeinket.
Higgyünk magunkban, mint a többi nép is, mert szükség van
nemzeti öntudatra, önbecsülésre. Fogadjuk meg, hogy összefo-
gással, becsülettel folytatjuk Szent királyunk munkáját. Ő
mondta: Imádkozzál és dolgozzál! Fogadjuk meg tanácsát, és
Magyarország olyan fényesen fog ragyogni Európa egén, mint
Szent királyunk idejében! Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Az ünnepi műsor második felében a Madách Színház fiatal
művészeinek 2 szoknya 1 nadrág című káprázatos operett elő-
adásából láthattak részletet Plásztán Anett, Bednai Beáta és
Czakó Ádám előadásában.

VT info                                               Fotó: Nagy István Elek

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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Elismerések
Hagyományosan ezen a napon adják át a Köszönő Oklevél
kitüntetést, mely azoknak adományozható, akik közalkalmazot-
ti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban legalább 20 éve
tevékenykednek a város intézményeiben, és magas színvonalú
munkásságukkal hozzájárulnak a város hírnevének öregbítésé-
hez. A köztisztviselői területen adományozható 
Köszönő Oklevél kitüntetést adományozott Csurgó Józsefné
Gyarmati Ildikó és Puplicsné Illés Erzsébet részére a képvise-
lő-testület. Mindketten 1993-ban kezdtek el dolgozni a Vecsési
Családi Irodában. Az iroda megszűnése után, 1999-től kerültek
át a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára. Ott rendez-
vényszervezéssel, protokoll, sport, köznevelési és közművelő-
dési, oktatási feladatokkal foglalkoztak a mai napig.
Munkájukat lelkiismeretesen, magas színvonalon, precízen
végzik. Az elismeréseket Szlahó Csaba polgármester és
Mohainé Jakab Anikó jegyző adta át.

Ökumenikus ima és az új kenyér megáldása 
Az ünnepre az új kenyeret a Bojtos ABC sütötte. A történelmi
egyházak képviseletében Dr. Huszka Mihály katolikus plébá-
nos és Dömötör Norbert református lelkész áldotta meg az új
kenyeret. Majd a polgármester úr, a jegyzőasszony és Pável
Béla alpolgármester úr megszegte a kenyeret. A kicsiny koc-
kákra felszeletelt kenyeret körbevitték, és mindenkinek lehető-

sége volt megkóstolni.
Az ünnepség a Szózat dallamaival ért véget. Szintén az elmúlt
évek hagyományainak megfelelően a Karamell Cukrászda az
idén is elkészítette az Ország Tortáját - az Önkormányzat finan-
szírozásában -, amit mindenki megízlelhetett.

VT info                                              Fotók: Nagy István Elek

Megújuló energiával az új tanévben

A megújuló energiaoktatás igen fontos tényező a hosszútávú
fenntarthatóság és a környezetvédelem fejlesztésében. Fontos,
hogy a gyerekek az iskolákban megismerkedjenek a megújuló
energia fogalmával, a fenntarthatóság alkalmazásával, és elsajá-
títsák az ezzel kapcsolatos gondolkodásmódot. 
Vecsés Város Önkormányzata több alkalommal működött együtt
ezen a területen a Budapest XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzattal több európai uniós projekt kere-
tében. Legutóbb április végén szerveztek közösen egy nemzet-
közi 270 fős geotermikus konferenciát a vecsési Bálint Ágnes
Kulturális Központban, az európai uniós GeoSEE projekt kere-
tében.  A rendezvényre Magyarország ismert geotermikus elő-
adói kaptak meghívást. A találkozón az Európai Geotermikus
Energia Tanács elnöke, Burkhard Sanner is megjelent. A geoter-
mikus konferenciára minden vecsési általános iskolából érkez-
tek diákok, de jöttek Budapest XVIII. kerületéből, Üllőről,
Ecserről és Maglódról is. A vecsési Petőfi Sándor Római
Katolikus és Német Nemzetiségi Gimnáziummal közösen, min-
tegy 130 diák vett részt a földhő rendezvényen. 
Az európai uniós projektek keretet adnak a résztvevő diákok szá-
mára a fenntartható környezetvédelmi és megújuló energia fel-
használásával kapcsolatos ismeretek megszerzésére, és igyekez-
nek felmérni a gyerekek igényeit, valamint ismeretterjesztő anya-
gokkal látják el őket (RETS, GeoSEE, RE-SEEties projekek). 
A GeoSEE projekt keretében rövid összefoglaló ismertető
anyag készül a XVIII. kerület megbízásából a geotermikus
energia felhasználásról, melyek a XVIII. kerület és Vecsés
város általános iskolái számára készülnek.
Vecsés város a megújuló energia felhasználásán túl egy másik
európai uniós projekten dolgozik közösen a XVIII. kerületi
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal. 
Az airLED projekt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér gazda-
sági környezetének a fejlesztésével foglalkozik, mely térséghez
Vecsés éppen úgy hozzátartozik, mint Budapest XVIII. kerüle-
te, vagy éppen Ecser. Több megbeszélésre került sor ebben a
témában két év óta a vecsési Bálint Ágnes Kulturális
Központban, a Budapest Airport Hotel Stáció szállodában, vala-
mint a XVIII. kerületi Önkormányzatnál. 
Ezen túl több felmérés is készült az elmúlt két évben az airLED
projekt résztvevői elképzeléseiről, azaz hogyan alakítsuk át
folyamatosan, egy fenntartható jövő érdekében a repülőtér köz-
vetlen térségét, és milyen gazdasági, pénzügyi és intellektuális
eszközökre van szükség, hogy kiemelt gazdasági fejlesztési
környezet, ún. „Airport City” alakuljon ki. 
Az ehhez tartozó regionális stratégia terv is kidolgozásra került,
és rendhagyóan a projekt zárókonferenciáján a repülőtér I.
Terminál épületében kerül majd bemutatásra 2014. szeptember
23-án. A rendezvényen részt vesznek Ughy Attila, XVIII. kerü-
let polgármestere, valamint Szlahó Csaba Vecsés város polgár-
mestere is. A találkozót dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő, a rendezvény fővédnöke nyitja meg és számol be a repülőtér
környezetének fejlődési perspektíváiról. A szakmai előadásokat
kerekasztal beszélgetés követi, ahol a hallgatóság részletesen is
megismerkedhet az airLED gazdasági fejlesztési koncepcióival. 

Práczki Péter 

Dr. Lugosi és Saska képviselőasszonyok mögött Csurgóné és
Puplicsné látható Falvai Anett műsorvezetővel
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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

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok
folyamatosan

nyelvvizsga felkészítés 
vizsgalehetőséggel

GYERMEK ANGOL nyelvtanfolyamok

Jelentkezz személyesen, vagy online!

nemzetközi nyelvvizsga
felkészítő és vizsgahely

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 .

Te l. :  2 9 / 3 5 2 - 9 6 7 ;  2 0 / 5 - 8 5 2 - 8 5 2
O v i :  2 0 / 9 - 1 5 7 - 1 5 8

Fk.ny.sz.13-0484-05



Gondolatok... A Szent Kereszt felmagasz-
talása ünnepére (2014. szept. 14.)
Szinte mottóként lehetne felírni Szent Ágoston egyházatya 
(354 - 430) mondatát - Stat Crux, dum volvitur Orbis.” /Forog a
világ, áll a Kereszt./ Szép gondolat. Főleg vészterhes korunkban,
így is írhatnánk: Forrong a világ... Hiszen nemcsak keleti határ-
unknál, de Közel-Keleten, Afrikában, sőt a Szentföldön is meg-
döbbentő híreket olvashatunk. Forog, forrong a világ, de a
Kereszt akkor is áll, és állni fog a világ végezetéig. Az a Kereszt
áll, amelyen Üdvösségünk függött, s ahonnan üdvösségünk ered.
A Szent Kereszt felmagasztalásakor van a vecsési búcsú.
Városunkban meg is ünnepeljük ezt színpompásan, rendezvé-
nyekkel, finomságokkal. De nem erről szeretnék pár gondolatot
közölni, - ott mindenképpen jól érezhetjük magunkat - hanem
az ünnep lényegéről, kialakulásának körülményeiről.
Köztudott, hogy a Szent Keresztet Nagy Konstantin császár
édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben a IV. sz. ele-
jén csodás körülmények között. Nagy Konstantin - akinek apja
is császár volt - megtérése után támogatta a kereszténységet.
Ásatásokat szervezett Jézus szent emlékhelyeinek felkutatására.
Édesanyja, Heléna (Ilona) zarándokúton járt Jeruzsálemben -
ahol éppen a Szent Sír-templom alapjait ásták - amikor a
Koponyák-hegye melletti szemétgödörben három keresztre
bukkantak. Szent Ilona jelenlétében a keresztekkel megérintet-
tek egy halálos betegségben szenvedő asszonyt, akit az Igazi
Kereszt meggyógyított azonnal, és ezzel fény derült annak szent
voltára. (Egyes hagyomány szerint Szent Ilonának angyal adta
hírül a Szent Kereszt megtalálásának helyét.)
A Szent Kereszt ereklyét ugyan a perzsák királya, Kosreos elra-
bolta, de Heraclius császár - miután legyőzte a perzsa királyt,
628-ban visszavitte diadalmasan Jeruzsálembe. Majd Rómába
vitték, ahol az erre a célra épült Sancta Croce bazilikába került.
A pápák és - főleg az első időkben - a római császárok is a Szent
Kereszt egy-egy szilánkját adományozták különleges alkalmak-
kor, kivételes személyeknek, közösségeknek. Különös ado-
mány, kegy volt, ha egy-egy templom - melyet a Szent Kereszt
tiszteletére szenteltek fel - birtokolhatta e kegyes ereklye egy
apró szilánkját. (A vecsési Falusi templomban is tisztelhetjük e
kivételes ereklyét. Ezért tartjuk a Falu búcsúnapját szeptember
14-én, a Szent Kereszt felmagasztalása napján.) A Szent Kereszt
Jeruzsálembe való ünnepélyes
visszavitele emlékére rendelte el
az Egyház a Szent Kereszt felma-
gasztalásának ünnepét szeptem-
ber 14-ére. „Ecce lignum Crucis,
in quo salus mundi pependit!
Venite adorémus!” (Íme, a
Kereszt fája, amelyen a világ
üdvössége függött! Jöjjetek,
imádjuk!) Tisztelete elterjedt az
egész világon.

De ki is volt tulajdonképpen
Heléna, vagyis Szent Ilona?
Alacsony sorból származott. A
hagyomány szerint a bithüniai
Drepanonban (a mai Törökország
észak-nyugati részén) - amelyet
később fia, Konstantin császár
Helenipolisszá keresztelt át anyja
iránti tiszteletből – született. Apja
fogadós volt. Férje, Constantinus

Chorus római hadvezér, elvált tőle, amikor Kr. u. 292-ben
Róma császára lett, de fiúk - a későbbi Nagy Konstantin császár
- nagy tiszteletben tartotta anyját.
Heléna már a hatvanas éveiben járt, amikor zarándokútra indult
Szentföldre. Ekkor már keresztény volt. Heléna nevezetes volt
nagylelkűségéről, támogatta a szegényeket, látogatta és kiváltot-
ta a foglyokat, Palesztinában és Rómában templomokat, kolos-
torokat alapított. A régészek patrónusának tartják (a Szent
Kereszttel kapcsolatos ásatások miatt). Emléknapja, ünnepnapja:
augusztus 18-án van. Atributumai, jelvényei: korona és kereszt.
Jelent-e nekünk valami lényegeset, meghatározót a Szent
Kereszt, - melyen a világ üdvössége függött -, vagy csak a kereszt
egy szokásos „dísz” a lakásban, vagy kis aranyláncon függő
„ékszer” a nyakunkban? Ugye, ennél többet jelent! Így legyen! 

Nagy István Elek              Fotó: Szent Ilona a Szent Kereszttel.

Élő rózsafüzér Vecsésért – immár hagyománnyá válik

Élő rózsafüzér – most már harmadik alkalommal. Sokfelé elha-
tározták már, hogy útra kelnek, és körbesétálják városukat
főként a rózsafüzért imádkozva. Bécs után, Budapest jött, és
jónéhány település már hazánkban és Vecsésen is! Vecsési
hívek: gyertek, imádkozzunk együtt szeretett városunkért, az itt
élőkért október 5-én, vasárnap délután! Ha csak egy-egy utca-
szakaszhoz csatlakozik valaki, már az is sokat jelent. Ha valaki
kitesz egy égő gyertyát az ablakába, ahol elhaladunk, egymást
erősítjük azzal is.
Az Irgalmas Jézus Plébánia és Óváros Plébánia hívei 15.45-től
gyülekeznek a Petőfi téri plébániatemplomban, és a két katoli-
kus egyházközség együtt kezdi meg az élő rózsafüzért, majd
kettéválik a két imádkozó csapat. 
Az Irgalmas Jézus Plébánia híveinek útvonala:
Jézus Szíve templom - Vörösmarty utca - Károly utca -
Berzsenyi utca - Vasúti átjáró – 16:15 Telepi úti kereszt - Bem
utca - Szabadkai utca - Lévai utca - Kikindai utca – 16:45
Klapka utcai kápolna – Klapka utca - Szabadkai utca - Táncsics
utca - Dózsa György út - Arany János utca – 17:20 Arany -
Bercsényi utca sarok - Bercsényi utca - Báthori utca – 17:45
Báthory utca és Deák Ferenc utca sarok - Deák Ferenc utca -
Erzsébet téri templom
Az Óváros Plébánia híveinek útvonala: 
Jézus Szíve templom – Vörösmarty u. – Károly u. – Telepi út –
16:25 Anna utcai játszótér - Telepi út – Jókai Mór u.- 17:00
Szent Kereszt templom - Iskola u. – Ady Endre u. – Szép u. -
Zrínyi u. - 17:30 Achim András u.– Deák Ferenc u. (17:50
Báthory u. sarok) – Erzsébet téri templom
18.00 szentmise a városban élő emberekért az Erzsébet téri
plébániatemplomban
A tervezett útvonalat (részletes térképpel) megtekinthetjük a
vecsési katolikus honlapon/élőrózsafüzér, vagyis:
www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/elorozsafuzer alatt, de ez még
itt-ott módosulhat is.

a város két plébánosa
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik felesége-
met, Bauer Lászlónét sz.Kiss Ilonát utolsó útjára elkísérték és
sírjára virágot helyeztek el.
Köszönöm az Alphavik 95 Kft. mindenre odafigyelő segítségét.
Bauer László



Látjuk a csodákat és hiszünk
Az evangélikusok nyári programjairól
Színes programok sokaságát valósította meg idén nyáron az
evangélikus egyház. A szokásos két gyerektáboron kívül ebben
az évben számos ifjúsági programot, kirándulást és egy erdélyi
utat is szerveztünk.
A júniusi napközis táborban a Biblia nőalakjait vettük sorra az
alsós gyerekekkel. Az ószövetségi és újszövetségi történeteken
keresztül Isten üzenetét kerestük, a gyerekek számára is érthe-
tő, feldolgozható módon. Ruth és Boáz történetében láttuk pél-
dául, hogy Isten hogyan gondoskodik a nehéz társadalmi hely-
zetbe került Ruth asszonyról; a házasságtörő asszony történeté-
ben pedig Jézus a megbocsátás útját mutatta meg nekünk.
Kézműves alkotásokkal vagy a bibliodráma segítségével dolgoz-
tuk fel a tanultakat. Luther Márton életének eseményeit is sorra
vettük: fogadalmát a viharban, küzdelmét a búcsúcédulák ellen,
elrablását az erdőben. De nemcsak az eszünket edzettük meg az
egy hetes tábor alatt! Rengeteget mozogtunk, énekeltünk (kisebb
zenekart is alkottunk a gyerekekkel), játszottunk, sőt a lovaglást
is kipróbálhatta mindenki. Táborunkban kiemelten odafigyel-
tünk rá, hogy a résztvevők megtapasztalják, hogy milyen az
emberséges, keresztényi viselkedés, és megtanuljanak szeretettel
fordulni egymás felé. A hét befejezéseképpen a szülők előtt is
bemutattuk, milyen kincsekkel gazdagodtunk: egy képzeletbeli
tévéműsor keretein belül adtuk elő a bibliai történeteket.
Elutazós ifjúsági táborunkat július végén – már szokásos
módon – Badacsonylábdihegyen tarthattuk a Halgas család
jóvoltából, akik az elszállásolás, az étkeztetés és az ellátás
oroszlánrészét magukra vállalják már évek óta. Délelőttönként
az építésről szóló bibliai igéket vettük sorra, az esti áhítatokon
pedig az emmausi tanítványok történetével foglalkoztunk, amit
mondatonként vizsgáltunk meg. Délelőttönként az emberi kap-
csolataink témájában merültünk el: elsőként az önmagunk
ismeretének fontosságáról, azután a családról, a barátságról és a
szerelmi kapcsolatról beszélgettünk. Kirándultunk is, csapatjá-
tékok és fürdőzés is színesítették napjainkat. 
Az ifitáborban összejött közösség az év folyamán a korosztályának
szánt programokon újra és újra találkozhat. Idén több ilyen ese-
mény valósulhatott meg az egyetemista Endreffy Zsoltnak köszön-
hetően, aki céltudatosan és lelkesen vesz részt az ifjúsági munka
szervezésében, idővel pedig szeretné a vecsési cserkészéletet is fel-
támasztani. Zsolt és a Róder Imre cserkészcsapat saját játékaikkal
teremtettek meleg hangulatot a szokásos éneklős, beszélgetős,
sütögetős júniusi tanévzáró tábortüzes esténken. Július közepén
sportdélutánra vártuk a fiatalokat: frizbifocit játszottunk, amely a
legsportszerűbb csapatjáték, hiszen nem egy bíró, hanem a játéko-
sok mondják be a szabálytalanságokat. Augusztus végén ismét
mozgásra buzdítottuk az ifjúságot: a soroksári Duna-ágon kenuba
szálltunk, és tizennégy kilométert eveztünk, ami – sokak számára
első alkalomként – szép teljesítménynek mondható. 
Énekkarunk, a Vecsernye (Vecsési Eredetű Nyekergések) az
éves munka lezárásaként méltán pihenhette ki magát. Vezetőnk,
Hommer Zsuzsa hívta meg a kórust családi nyaralójukba,
Pusztazámorra. A kis falu főterét és románkori alapokra épült
templomát is megnéztük. A basszus szólam főzte gulyásleves
pedig tökéletesen elnyerte a szoprán és az alt tetszését. Az ének-
kar szeptembertől folytatja munkáját, a próbákra szeretettel vár-
juk az újabb lelkes tagokat!
A nyár kiemelkedő eseménye az erdélyi kirándulás volt, ahova
nemcsak a gyülekezeti tagokat, hanem barátokat, vecsésieket is
magunkkal vittünk. A Parajd melletti Bucsin-tetőn volt a szállá-
sunk – öröm volt minden reggel a friss hegyi levegőbe szippanta-
ni! Székelyföld számos nevezetességét bejártuk. Nagy élmény

volt a sósvizű Medve-tóban fürdeni, és a Békás-szoros félelmetes
sziklái között sétálni. Vecsés testvérvárosában, Gyergyószár-
hegyen is jártunk, ahol örömmel fedeztük fel a Vecsés irányába
mutató utcatáblát. Itt ellátogattunk a Kájoni János
Gyermekotthonba, ahova elvittük adományainkat. Az intézmény
vezetője beszélt nekünk az otthon adottságairól, a bentlakók
körülményeiről, és találkozhattunk a gyerekekkel is. Izgalmas volt
a csíkszeredai, Mikó-várbeli múzeum, ahol középkori katonaruhát
ölthettünk; de nem fogjuk elfelejteni az erdei kirándulást sem,
ahol mindenki szorgalmasan gyűjtötte és tömte magába az áfo-
nyát. Reggelente a Lélek gyümölcseiről gondolkoztunk közösen a
Galatákhoz írt levél alapján: a szeretetről, az örömről, a türelem-
ről, a szívességről és a jóságról. Az esti áhítatokon – amelyeket
örömteli énekléssel kezdtünk – egy jézusi történetet, a kapernau-
mi tisztviselő fiának gyógyulási történetét vizsgáltuk meg mon-
datról mondatra. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek –
mondja Jézus ebben a szakaszban. Mi láttunk csodákat: nemcsak
az erdélyi természeti csodákra gondolok, hanem azokra a csodák-
ra, amiket egész nyáron tapasztaltunk: hogy vannak lelkesen szer-
vező fiatalok, hogy vannak újonnan kialakult barátságok, hogy
vannak gyerekek, akik kedvesen szólnak egymáshoz, hogy van-
nak idősek és betegek, akik el mernek indulni, mert hisznek
abban, hogy lesz, aki segítsen nekik. Látjuk a csodákat és hiszünk.

Koczor Kinga Dóra                                Fotó: Károly Katalin
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Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem! 
A család nagy örömére 2014. augusztus 29-
én megszületett Reibach Anna!
Hosszú, boldog, egészségben teljes életet
kívánunk!

VT info

MEGHÍVÓ REFORMÁTUS EVANGÉLIZÁCIÓS
ESTÉKRE

Nagy szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt evan-
gelizációs, hitmélyítő istentiszteleti sorozatunkra, melyre
október 13. és 17. között kerül sor, hétfőtől péntekig,
minden este 18 órától a református gyülekezeti házban
(Árpád u. 9.). Az esték folyamán református lelkipászto-
rok hirdetik nekünk Isten üzenetét, és hívő testvérek
bizonyságtételét is hallhatjuk majd élő kapcsolatukról
Jézussal. Mindenkit nagy szeretettel várunk, aki szeretne
mélyebben megismerkedni az élő Jézus Krisztus csodá-
latos személyével és szeretetével. Ez az alkalom nyitott
mindenki előtt felekezetre tekintet nélkül!
Szeretettel: a Vecsési Református Gyülekezet
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Kedves Vendégeink!
Sok év szünet után cukrászdánkat 2014. augusztus 20-án újra megnyitottuk a régi tulajdonossal, de új szemléletmódban.
Ezúton köszönjük a megtisztelő bizalmát a visszatérő régi Kedves Törzsvendégeknek, és örömmel tapasztaltuk, hogy sok
új vendég is betért hozzánk. Törekszünk arra, hogy Cukrászdánk üzeme a régi kiváló minőségben készítse el a hagyomá-
nyos, megszokott süteményeket, de igyekszünk folyamatosan újítani, bővíteni termékpalettánkat.
2014. szeptember 15-étől bevezettük a törzsvásárlói rendszerünket. Következő vásárlásakor üzletünkben igényeljen törzs-
vásárlói kódot, mellyel az aktuális akcióinkról azonnal értesülhet, és minden törzsvásárlónak külön kedvezményekkel ked-
veskedünk. 

Ajánljuk figyelmükbe a következő akciónkat: 

2014. szeptember 15-e és szeptember 30-a között az új törzsvásárlói kódot igénylők 
a Családi Somlói Galuska tálunkat /5 személyes/ 2250.-Ft helyett 1600.-Ft-ért vásárolhatják meg. 
Figyelmükben ajánljuk továbbá őszi nyitva tartásunkat.  

Cukrászdánk rendezvényekre, üzleti találkozókra, esküvőkre sütemény és tortarendelést felvesz személyesen az üzletünkben, 
illetve az alábbi telefonos elérhetőségeink egyikén: 2220 Vecsés, Róder Imre u. 10. 

Vezetékes telefon: 0629 353-438  Mobil: 0630 5351 801 és 0670 603 0647

Hétfő: Zárva
Kedd: 10.00-18.00

Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 7.30-18.00 – Piac nap

Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 7.30-18.00 – Piac nap Vasárnap: 10.00-18.00

Dr. Sashegyi Mária fogászati praxisát 
nyugdíjba vonulás miatt 
2014. szeptember 01-jétől a

Vecsési Szakrendelőben 
Dr. Sibalin Milán István vette át. 

Barátságos, nyugodt légkör, türelmes rendelői 
csapat, precíz ellátás a TB terhére. 

Időpont egyeztetés: 06/30 880-6503

Fonyóné Belkó Anikó
2225  Üllő, Medikus u. 1.
tel.: +36 20 983 1080, +36 (29) 267 959
e-mail: belkoaniko@gmail.com

Igényes női ruhák készítése különleges alkalmakra: 
bálokra, estélyekre, esküvőre, táncosoknak, stb.
Egyedi igényét megvalósítom rajz 
vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal, nagy gyakorlattal, 
magas szakmai színvonalon, különleges 
anyagokból is,- elkészítem gyönyörű ruháját!
Tiszteljen meg bizalmával, keressen: 

Egyedi, méretes női ruhák tervezése 
és kivitelezése Üllőn        
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EcoFórum Monoron, a KultPincében
MEGHÍVÓ

az EcoFact Könyvelőiroda ingyenes, nyitott rendezvényére 
cégvezetők, vállalkozók számára

Hogyan készüljünk a PTK változásaira, mennyiben befolyásolják a
változások cégünk életét? Milyen szükséges lépéseket kell

tegyünk, hogy a szabályoknak megfeleljünk? 
Milyen gazdaságfejlesztési pályázatokra számíthatunk 2014-ben?

Egy nyilvános kötetlen fórumra invitáljuk, ahol jogász, 
könyvvizsgáló és pályázatíró előadók tanácsaival segítjük Önt

abban, hogy áttekinthesse 2014-2015 évi kötelességeit 
és lehetőségeit vállalkozását érintően!

Időpont: 2014. szeptember 26. 10:00
Helyszín: KultPince - 2200 Monor, Strázsahegy, Kövidinka sor

További információk: 
http://ecofact.hu/hireink/ecoforum-monoron-a-kultpinceben

30/382-5942

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
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K A I S E R  A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K  R A K T Á R R Ó L

Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N Y E L !

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

kaiserautosbolt@gmail.com

Szűcs Hédi mesterfodrász
ELKÖLTÖZTEM!

Új helyen VECSÉSEN a 
Lótuszvirág Szépségszalonban

a Dózsa György és a Damjanich utca sarkán
modern frizurákkal, professzionális anyagokkal 

és hajkezelésekkel, alacsony árakkal,
igényes fiatalos környezetben várom 

kedves régi és új vendégeimet!

Bejelentkezés: 0670/94-39-301

S Z O L G Á LTATÁ S
Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők, 
benzinmotoros fűnyírók, 
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor 
0620 946 7302
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A postagalamb érti a gazdája-barátja nyelvét
Berényi Albert 1937. június
19-én született Kispesten.
Édesapja Fegyvernekről,
Édesanyja Karcagról szárma-
zott, testvére nem született.
Édesapja gazdálkodással,
földműveléssel foglalkozott,
majd később gyári munkás
lett, Édesanyja szövőnőként
dolgozott. A kis Albert 6 éves
korától szerette a postaga-
lambokat, mert a családjában az unokatestvérei is tenyésztették,
röptették őket, s Ő mindig gyönyörködött bennük.
Az általános iskola elvégzése után szeretett volna tovább tanul-
ni, de nem vették fel csak a borászati szakközépiskolába. Ott
elvégzett három évet, amikor szülei anyagi helyzete erősen
megromlott, így abba kellett hagynia a továbbtanulást, és szak-
munkásképzőbe került, ahol a textilipar számára készítettek
nyomóhengereket. Mindig vasipari munkás volt, egy idő után
átképezte magát karosszéria-lakatosnak, később a hegesztés
minden csínját-bínját kitanulta, és nemzetközi minősítéssel
vizsgázott…
Értelmes, mindenre nyitott tudásszomjjal megáldott fiatalember
volt, szerette a jó zenét, különösen a dzsesszt, ezért beiratkozott,
s elvégezte a zeneiskolát hegedű és bőgő szakon. Előbb egy
zenekarhoz szegődött, később még saját zenekara is volt, ami-
vel a Kispesti Mese Cukrászdába szerződött zenélni. Egy ilyen
zenés-táncos esten ismerte meg jelenlegi feleségét, Ágikát
1960-ban. Szerelem lett belőle, és rövid együtt járás, udvarlás
után feleségül is kérte. 1961 decemberében megtartották az
esküvőt, de akkor már Albert Vecsésen lakott albérletben.
1962-ben megszületett első gyermekük, a fiú, majd 1966-ban a
leányuk. Nagy volt a boldogság, a felesége a gyerekekkel itthon
maradt, ő pedig dolgozott. Abbahagyta a zenélést, még külön
munkákat is vállalt, hogy meg tudjanak élni, de a galambászko-
dást soha sem hagyta abba.
1948-tól tagja volt a Kispesti Postagalamb Tenyésztők
Klubjának, illetve itt versenyeztette galambjait. 1952-ben nyer-
te el az egyik komoly díjat, amit ma is büszkén mutat. Azóta
megszámlálhatatlan emléklap, dicsérő oklevél, serleg, trófea
jelzi a megszállott versenyző dicsőséges útját.
A galambászat iránti szerelem soha sem szűnt meg. Felesége is
szerette a galambokat, így nem volt probléma a „megosztott”
szerelem.
Az 1940-es évektől az 1980-as évek végéig postagalamb kísérő
volt, ami azt jelentette, hogy a versenyző galambokat begyűjtöt-
ték, vonatra rakták és elvitték a célállomásra. Legtöbbször több
száz kilométerre, sokszor külföldre, ahol kirakodták és elenged-
ték őket. Gumigyűrű volt a lábukra erősítve, amit hazaérkezés-
kor egy központi órába tettek, és leolvasták, hogy hány km-t,
mennyi idő alatt tett meg a versenyző galamb. 
Ma már nagyon modern, műholdas kísérő rendszer követi a
galambok útját. Minden versenyzőnek van egy számítógéppel
összeköthető órája, ami mindent mér, s mikor megérkezik a
versenyző galamb, akkor a lábán lévő gyűrűt regisztrálják,
hitelesítik, kinyomtatják, értékelik és jegyzőkönyvezik az
eredményeket. 
Pontosan tudják a versenyző adatait, mert ez az óra mindent
rögzít. A postagalambok nem irány, hanem célrepülők. Érthetet-
len számomra, hogy honnan tudják, hová kell érkezniük, erről
érdeklődtem, amire hosszas és bonyolult válaszokat kaptam…
Berényi úrral felmásztam a padlásra a galambok lakosztályába,

és csodákat láttam, ámultam szépségükön, kedvesen búgtak,
szeretettel fogadtak. Most éppen a versenyzői Magdeburgban
vannak, akiket a közeljövőben vár haza, onnan több mint 30 ezer
galamb fog megérkezni, amire a tenyésztők izgatottan várnak. 
Mikor nyugdíjba vonult, a galambászkodás mellett még vadá-
szott is, sőt nyugdíjas mezőőri beosztásban 16 évig tevékenyke-
dett Vecsésen. Mutatja a két kötetes Vadászati Almanachot, ahol
2001-ben név szerint jegyezve van a vadász társaság tagjaként.
Három szívinfarktuson van már túl, egészsége nem a régi, a
múlt emlegetése könnyet is csal a szemébe, de amikor a
galambjairól beszél, a tekintete csillogó lesz, és megfiatalodik,
mint egy ifjú szerelmes. Ha kiengedi őket repülni, köröznek a
házuk felett, s ha szól hozzájuk, értik, és azonnal lejjebb repül-
nek, vagy leszállnak a ház tetejére…
A padláson is nagy szeretettel szólt a galambokhoz, azok
hálásan válaszolgattak neki, hiszen ők barátok, értik egymás
nyelvét…
Kívánunk Bercinek még nagyon hosszú, egészségben gazdag
életet, hogy még sokáig lelje örömét galambjaiban és a verse-
nyeztetésben.

Írás és fotó: Benke Mária

Európai lakossági egészségfelmérés

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélye-
zett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötéven-
kénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács
1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai
számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adat-
felvétel Magyarországon 2014. szeptember 15-étől december
15-éig tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjá-
nak és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének
vizsgálata. Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási
kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egész-
ségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi
ellátórendszer minőségének javításához.
A válaszadó személyeket az ország 532 településéről össze-
sen 9479 főt véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvétel-
ben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a
KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az
adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal
rendelkeznek.
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai
célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan
használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság
számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre vár-
hatóan 2015 tavaszán kerül sor. Az együttműködők értékes
válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap: http://www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 06-1-487-4427 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

ksh info



Vecsési Tájékoztató 2014 szeptember                                                                                                Fórum  27
Egy újság szerkesztője örömmel vesz minden észrevételt, ami a
megjelent írásokkal kapcsolatos. Telefonon és emailen is sok
érkezik, amiben van „vállveregető”, de akad gyalázó is. Ezekkel
nem lehet mit kezdeni, ám, ha valaki írásba önti gondolatait, az
tiszteletet parancsol.
Dr. Fodor Etelka főorvosasszony a vecsési közélet jelentős sze-
mélyisége, gyakran fogalmaz meg olyan gondolatokat, amelyek
közérdeklődésre tartanak számot. Alábbi levelében leírt témák-
kal kapcsolatban még biztos, hogy sokat olvashatnak a VT
hasábjain a közeljövőben. 
„A VT júliusi számában Czeróczky József igen olvasmányosan
beszél a pozsonyi csatáról. Kérdésem: miért nem tanítják leg-
alább Vecsésen ezt a csatát, ahol még szép emlékműve is áll?
Megkérdeztem 12 éves gyermekeket, de nem tudták mire emlé-
keztet a hátra nyilazó lovas…
Ennek az emlékműnek a létrejöttét sokan támogatták, mi is.
Biztosan megvalósítható lenne a „700 éves Vecsés”-é is! 2018
hamar eljön, hozzá kell fogni (tervezés, engedélyezés, kivitelezés
stb.) Itt kapcsolódok Szalontai János írásához, aki hasonló témát
vett fel. A két templom romja (jelenleg betemetve) bizonyítja,
hogy létezett Vecsés 1318 előtt is. Birtokperekben szerepel
Vecsés neve a kutatások szerint. Ha pereskedtek a földesurak,
akkor földművesek is éltek. Török idők alatt a templomok elpusz-
tulhattak, de az állattenyésztő tanyák megmaradhattak. Abban az
időben 8-10 fős volt egy család, és ha csak 10-15 adózott, már az
is 150 főt jelenthetett, ami nem kis létszám volt abban az időben.
A harmadik írás Vecsés és Halomegyháza sorsáról ír. A két
templom két önálló települést bizonyít. Nagyon sok hivatalos
irat semmisült meg a háborúk során. Ha valami nincs meg, még
lehetett, csak elveszett. Nem is fontos már ez az írás. Jelenleg
nincs Halom sem, Halomegyháza sem. Feltárni viszont fontos
lenne a megtalált templomot és környékét, mely talán sok ese-
ményre adhat magyarázatot Vecsés múltjából.
A 700 éves emlékmű elkészítése és a templom feltárása sok
pénz. Talán pályázni is lehetne! A közadakozás is biztos, hogy
segítene. Elsőkét csatlakozom a leendő kezdeményezéshez,
amelyet már három éve is jeleztem telefonon.”
Az augusztusi számunkban két írásra érkezett reagálás is azt
bizonyítja, hogy érdemes régi vecsési emlékeket felidézni.
Az egyik a kertekaljai vasúti megállóhelyről, egy fecskepárról és
Vargyas Istvánról, a bakterház kezelőjéről szólt. Pár nap múlva
ez az email érkezett, „Születésnapi ajándék” megjelöléssel:
„Tisztelt Szerkesztő Úr! Szeretném nagyon szépen megköszön-
ni a kertekaljai fecskepárról, és nagypapámról, Vargyas Istvánról
szóló cikket a Vecsési újságban. Tudom, az csak egy véletlen
egybeesés, hogy pont a születésnapom után 1 nappal kaptuk kéz-
hez az újságot, és a reggeli kávé mellett olvastam éppen a cikket.
Talán az egyik legemlékezetesebb ajándék marad számomra,
még ha nem is annak szánták. Az, hogy meghatódtam, nem kife-
jezés. Másnak ez egy kedves olvasmány, de nekem a gyermek-
korom. 6 éves voltam, mikor számomra oly hirtelen egymás-
utánban hunyt el az én imádott Nagymamám és Nagypapám. Ma
sem tudok érzelmek nélkül elmenni arra, hiszen millió szép
emlék köt oda. Még egyszer: köszönöm a megemlékezést!
A kedves hölgynek elmondtam, hogy a dicséret Fekete József kol-
légánkat illeti, és mindketten örülünk, hogy örömöt szereztünk.
Ugyanebben a számban tisztelegtünk - Orosz Károly tollából -
Lenci bácsi előtt, a kereskedőn, aki olyan kereskedő volt, amilyen
ma ritka, mint a fehér holló. Erre reflektál Gáspás Csaba olvasónk:
„Tisztelt Főszerkesztő úr! Örömmel olvastam és a szerzőnek
ezúton is megköszönöm a Burst /Bors/ Lőrincről, Lenci bácsi-
ról írott nagyon hiteles cikkét. Az írás reálisan mutatta be Lenci
bácsi életét, munkásságát a Bem utcai boltban és a katolikus
közösségünkben, az embereknek Krisztus akarata szerint vég-

zett szolgálatát. Néhány dolgot én is szeretnék hozzáfűzni.
Lenci bácsi a háború alatt szanitész volt, vagyis a sebesült és
beteg katonák mentésével, ápolásával foglalkozott. Istentől gaz-
dag lelki ajándékokat kapott ehhez a szolgálatához is. Nagyon
szerette Róza feleségét, aki hosszas betegség után a közelmúlt-
ban, négy hónappal a 100. születésnapja előtt hunyt el.
Nem utolsósorban szeretném megemlíteni, hogy én is 12 éves
korom óta Lenci bácsinál gyakoroltam, tőle tanultam meg a keres-
kedői mesterséget. Tanította a betérő emberek tiszteletét, szolgálatá-
nak fontosságát. A kereskedői szakmát én is 45 évig gyakoroltam.
Mindezt Lenci bácsinak is köszönhetem. Legyen áldott az
emléke!”
A következő levélben is kereskedőről lesz szó, talán egy fehér
hollóról, hogy ennyiben kapcsolódjunk Lenci bácsi személyé-
hez. Gyökeres Gábor olvasónk valamiért fontosnak gondolta
ennek megörökítését. Gyanítom, hogy nem az egy csomag szó-
dabikarbóna miatt…
„Augusztusban betértem a nagy CBA-ba néhány dolgot venni.
Nagyon igyekeztem és ideges voltam, mert beteg feleségemet
felügyelet nélkül hagytam. Már csak egy csomag szódabikarbó-
na hiányzott, amit nem találtam, úgy döntöttem, nem keresgé-
lek tovább. A pénztárnál azonban elmondtam problémámat,
mire a nagyon kedves ifjú hölgy felajánlotta segítségét, ha egy
kicsit várni tudok. Már nagyon siettem, ezért köszönettel visz-
szautasítottam, de utánam szólt: „Ha sikerül visszajönnie a
zárásig, itt lesz a pénztárnál.”
Így is lett! Nagyon jó érzés fogott el. Mi, akik ebben a rohanó világ-
ban utazunk, vásárolunk, ügyintézünk, közlekedünk sokkal inkább
a közönyösséghez, a hűvös megjegyzésekhez szoktunk. Vegyük
észre a jót, becsüljük meg, és ha tehetjük, gyakoroljuk magunk is. 
Közben sikerült megtudnom a kedves pénztárosnő nevét.
Köszönöm Ildikó!”

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

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

0630-6002139, 0629-737644

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
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A bagoly mánia továbbra is hódít, így kedves társ lehet lakás-
unkban. Zsenília drót lába lehetővé teszi, hogy bárhol megka-
paszkodjon. Tehetjük egy szobanövény ágára, asztali lámpa
szárára vagy akár egy bögre fülére. Mindenhol jól érzi magát.
Csendes, és mindig figyel ránk. Elkészítése is örömteli perceket
hoz majd nekünk. Jó munkát kívánok házzá!

Szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív
Hobbyban) hungarocell tojás,
sárga, türkiz dekorgumi, sárga
zsenília drót, toll, üveg vagy
műanyag szem, mogyoró,
fekete és menta akrilfesték

Segédanyagok:
olló, ragasztó, ecset, fogpisz-
káló, filctoll, ceruza

Elkészítés menete:
A hungarocell tojáson rajzol-
junk előre egy ovális hasat a
bagolynak. Ezután fessük le
mogyoró barnára, az ovál for-
mát kihagyva. Az ovál belsejé-
be menta színű akrilfestékkel
fessünk kis sávokat. Majd
fekete festékkel pöttyözzük
meg a kontúrvonalát.
Amíg szárad a test, készítsük el

a szemeket. A türkiz
dekorgumiból vágjunk
ki 2 akkora kört, ami
körülbelül fél centivel
nagyobb az üvegszem-
nél. Filctollal csíkozzuk
körbe a korongokat.
Ragasszuk rá a szeme-
ket, majd a sárga dekor-
gumiból vágjunk kis
egy kis háromszöget
csőrnek.
Ha a test megszáradt, a
tojás csúcsos végébe
szúrjunk 2 lyukat. A
zsenília drótból vág-
junk 2 kb. 5cm-es dara-
bot, az egyik végénél ragasztózzuk be, és szúrjuk a lyukakba.
Ragasszuk fel szemeket és a csőrt is.

Ezután már csak a két tollas fület kell felragasztani, és már
készen is vagyunk. Már csak a legjobb helyet kell megtalálnunk
neki, ahol mindent figyelhet.

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

Üdvözöljük kedves vendégeinket a Club Café nevében!
A kávézó Vecsés központjában a Piac téren található az új Bálint Ágnes Kulturális Központban. Üzletünket az igényesség és
a fiatalosság jellemzi, ez vonatkozik a harmonikus színvilágra és a berendezésre. 
Kávézónkban nemcsak a hagyományos „feketét” szolgáljuk fel, hanem a kávé számos elkészítési módját is bemutatjuk vendége-
inknek. Nemcsak a kávé területén törekszünk igényességre, hanem különféle koktélokkal, minőségi borokkal, röviditalokkal, 
üveges és csapolt sörrel, széles italválasztékkal várjuk vendégeinket. Amennyiben az édesszájúak a kávé, illetve capuccino mellé
szívesen fogyasztanának valamit, úgy készséggel állunk rendelkezésükre a naponta megújuló, fenséges, helyben sütött rétes
választékunkkal! Ha valakit gyötör az éhség, ám mégsem édességre vágyik, az kóstolja meg ételválasztékunk valamelyikét. 
A hozzánk betérő vendégeinknek széles sávú internetezési lehetőséget is biztosítunk. Kávézónk kiválóan alkalmas kisebb meg-
beszélések, összejövetelek, találkozók lebonyolítására. Baráti társaságoknak ideális hely laza, kötetlen beszélgetésre.
Amennyiben üzletünk felkeltette érdeklődését, kérjük látogasson el hozzánk! Legyen a vendégünk egy finom kávéra! 
Az igényes kávézóban és a színházteremben szívesen segítünk családi és üzleti rendezvények, fogadások megbeszélések
teljes körű szervezésében. Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek családi és céges rendezvények, valamint esküvők
lebonyolításában. Profi csapatunk gondoskodik arról, hogy életük legfontosabb napján minden tökéletes legyen.

Ön megálmodja, mi megvalósítjuk!
Október elejétől házhoz szállítjuk a napi menüt (890 Ft), a pizzát (1190-1290 Ft) és a helyben sütött rétest (280Ft).

Látogasson el a honlapunkra: clubcafevecses.hu vagy érdeklődjön telefonon.

Club Café
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 43. Telefon: 06 29 350 279 (300-as mellék) Mobil: 06 30 326 9162 E-mail: clubcafe@vecses.hu

V i d á m  k i s  b a g o l y
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Gyerünk fiúk, ez eddig egészen jó...
Augusztus közepén kezdődött el a pontvadászat. A felkészülés
jól sikerült a vezetés megítélése szerint, a meccsek is biztatóak
voltak, de nagy kérdés volt, mire lesz elég ez a bajnokságban,
hiszen nem tudható, hogy ellenfeleink játékereje milyen?
Mennyire lesznek partnerek a játékosok az edző fanatikus men-
talitásához, ami éppen a válogatott botrányos nyitánya után lát-
ható, hogy csak ez lehet az üdvözítő. 

Tápiószecső FC - Vecsési FC 0-3 (0-2)
Gólszerzők: Molnár Dániel (5’), Ádám Erik (18’, 85’)

Vecsési FC - Pilisszentiván SE 2-1 (0-0)
Gólszerzők: Segesdi Attila (62’), Petruska Cs.(72’)

VSE Biatorbágy - Vecsési FC 0-1 (0-0)
Gólszerző: Király András

Vecsési FC – Hévízgyörki SC 8-1 (3-0)
Gólszerzők: Ádám E.(11’), Segesdi A.(27’), Radnai Gy.(45’),
Petruska Cs.(72’), Szabó S.(77’), Tóth P,(81’ öngól), Piros
G.(85’), Zalaegerszegi R.(91’)  

Négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel, imponáló 14-2-
es gólkülönbséggel a VFC a tabella 2. helyét foglalja el Tura
mögött, Érd és Nagykőrös előtt. Ez a négy együttes eddig minden
mérkőzését megnyerte.
Góllövőlista:
3: Ádám Erik, 2-2: Segesdi Attila, Petruska Csaba, 1-1: Radnai
György, Szabó Sándor, Piros Gábor, Zalaegerszegi Roland,
Molnár Dániel, Király András, öngól

Czibolya Zoltán elnök:
- Sokat változott a csapat mentalitása, és előnyére. Úgy látom
mindenki belátta, hogy csak sok munkával, fegyelmezett felfo-
gással lehet eredményt elérni, akár egyéni akár csapat szinten.
Egységesnek látom a gárdát. Urbán Flóri komoly szakmai mun-
kát végez velük, messze a megyei szint fölött teljesítenek, ami
meg is látszik az eddigi teljesítményen. Remélem, hogy a sérü-
lési hullámnak lassan vége lesz. A támadósorból Király Milán
nagyon hiányzik. Talán a csapat hozzáállása, akarása miatt, de
örvendetesen nőtt a nézőszám, és sokan látogatják a honlapun-
kat is. Ennek a bizalomnak sok munkával – sok győzelemmel
kell megfelelni.

Magyar Kupa 2. forduló
Vecsés - FTC 1-6 (0-0)
Biztonsági okok miatt a fővárosban a REAC pályán került sor
a találkozóra. (Korábban ugyanitt játszottunk bajnokit is a
Fradival. Csapatunk az első félidőben nagyon jól helytállt.
Fordulás után a Fradi beleerősített, egyre jobban kijött az
erőnléti és gyorsasági fölény, ami idővel összpontosításban is
jelentkezett. Az utolsó percekben már kedvére alakította ki a
helyzeteket az FTC, jókor jött a sípszó. A Sport TV nyilvá-
nossága előtt az együttesünk szimpatikus csapat benyomását
keltette a nézőben, Petruska gólja kifejezetten látványos volt.
Gratulálunk srácok, nekünk a bajnokságban kellenek a
győzelmek!

VT info

Nyolcvan és negyven 
- Trasszer Lajosra emlékezünk

Míg a sportrajongó világ figyelme a brazíliai labdarúgó VB felé
fordult az elmúlt hetekben, nekünk, vecsésieknek a színpompás
dél-amerikai közvetítések mellett, talán többször és többféle
gondolat, emlék villant elő abból a múltból, abból a gazdag
örökségből, ami Vecsés „focis történelmét” idézi. Mert immár
történelmi távlatokban tekinthetünk vissza arra, a főként idő-
sebb generáció számára még saját emlékként létező nagy kor-
szakra, melyben a vecsési labdarúgás igazi társadalmi esemény
volt. Kicsik és nagyok, családok és barátok egyként lelkesítették
hétről hétre az „aranylábúakat”.
Idén szeptemberben lenne 80 éves Trasszer Lajos, minden idők
egyik legnagyobb vecsési labdarúgója. Éppen 40 éve, hogy a
közönség és a csapattársak szeretetétől övezve elbúcsúzott az
aktív játéktól. Az 1974. évi eseményről Fekete Gizella újságíró
akkori tudósítása alapján számolhatunk be.

„A vecsésiek kedvence,
Trasszer Lajos már hosszú
évek óta az „aranytartalék”
rangos jelzőt viseli. Nem
hiába, hisz nem minden lab-
darúgó mögött áll huszonhét
évi aktív játék. A mezőny leg-
jobbjai között számon tartott
játékos az utánpótlás példaké-
pe is lehet, sportszerű élet és
határtalan sportszeretet a leg-
főbb jellemzője.

Az őszi forduló első bajnoki mérkőzése hazai pályán. Piros-
fehér mezt ölt magára a vecsési 11. A csapat üdvöskéje az
„öregfiú” Trasszer Lajos búcsújátékára is ez alkalommal kerül
sor. Vele együtt búcsúzik Makovecz János is. Hogy a nagy pil-
lanat ünnepélyességét érezzük, vissza kell pillantanunk a kez-
detre, amikor 1947-ben, az akkori „VSE” színeiben induló fia-
tal játékos, Trasszer Lajos el kezdte kergetni a bőrlabdát. Végig
hazai színekben játszott. 1965-re emlékeznek még a vecsésiek:
Trasszer, Makovecz, Bogár megyei válogatottak voltak.
Lengyel, csehszlovák portyán jártak, és Trasszer volt a csapat-
kapitány. Az 1965-ös évben megnyerték a Szabad Föld Kupát.
Ünneplés a Népstadionban, ország-világ előtt, a televíziós
kamerák reflektorfényében...
- Sokszor elhatároztam, szegre akasztom a stopliscipőt, aztán
közbejött valami...
A szenvedélyes sportszeretet, az egyesülethez való hűség miatt
1971-ben ismét csatasorba állt. Mélypontok is vannak, nemcsak
fényes magasságok, de soha nem hagyta cserben csapatát. Az
NB III-ban az utolsó helyről a 11. helyre kerültek.
A felemelkedésben is hisz Trasszer Lajos, aki oly szerencsés
napon búcsúzott a csapattól, mikor ismét a góllövő cipő volt a
fiúkon. Az első félidő 40. percében a közönség ünneplése köze-
pette futott le a pálya zöld gyepéről Trasszer, néhány perc
múlva Makovecz is követte. Elköszöntek. A sportkör ajándékát
adták át a sportvezetők a játékosoknak.
- A cipőt szegre akasztom, de az utánpótlás neveléséből ki aka-
rom venni a részem - mondta az örökifjú rokonszenves játékos.”

Eddig az idézet, a búcsúzás felelevenítése. Lajos haláláig a foci-
nak, a klubnak élt. Fél életét a pályán, a csapatok körül töltötte.
2002-ben, 68 éves korában hunyt el a vecsési foci nagy alakja.

Kép és szöveg: Fekete József archívumából 

Trasszer Lajosnak Török Vince, a vecsési
sportkör elnöke mond köszönetet, mellette
a szintén búcsúzó Makovecz János látható.

Újra GARÁZSVÁSÁR minden szombaton és vasárnap
Vecsésen a Fő utca 89. szám előtt. 0670 513 4155
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Indul a kézilabda szezon!

Az NB1/B-s férfi kézilabda bajnokság szeptember 13-án 15:30-
kor rajtol a Vecsés Se számára, idegenben a Százhalombatta
ellen kezd a junior együttes, majd 17:30-kor a felnőtt gárdák
mérik össze erejüket.
A nagy csapatba folyamatosan érkeznek az új játékosok, ebből
is látszik, hogy a vezetőség felkészült arra, hogy megerősödik
az egész NB1/B nyugati csoport.
A már említett újak mellé – Dóczi Dávid, Dr. Kiss István és
Varga Ádám – érkeztek még ketten, Csontos Máté és Tóth Patrik
személyében. A felkészülés egyelőre azt mutatja, hogy a hangu-
lat kiváló, a kérdés ugyanaz, mint a lányoknál, hogy a javarészt
átalakult Vecsés SE mire lesz képes az idei bajnokságban?

Vecsés SE játékos kerete:
Gálli Krisztián, Hegedűs Zoltán, Bujdos Dávid, Martin Gábor,
Szilágyi Péter, Szabados Péter, Kovacsevics Attila, Kovács
Ádám, Varasdi Szilárd, Gazdag Máté, Balogh Márton, Wieszt
Zsolt, Tóth Ervin Vince, Dóczi Dávid, Dr. Kiss István, Nagy
Martin Adrián, Róth Ádám Gábor, Varga Ádám, Csontos Máté,
Tóth Patrik

Mérkőzések:
2014/09/13 Százhalombattai KE - Vecsés SE – 17:30 
(junior – 15:30)
2014/09/20 Vecsés SE - Pécs VSE – 18:00 (junior –16:00)
2014/09/27 Várpalotai BSK - Vecsés SE – 18:00 
(junior – 16:00)
2014/10/04 Vecsés SE - SZESE Győr – 18:00 (junior – 16:00)
2014/10/12 MKB MVM Veszprém U23 - Vecsés SE 17:30
(NINCS junior)
2014/10/18 Vecsés SE - Váci KSE 18:00 (junior –16:00)

NB.II. Déli csoport - Nôk
A női szakágban a férfiaknál is jobban megváltoztak a dolgok,
hiszen a juniorba érkeztek újak, de távoztak is, bár ők nem túl
messze mentek, hiszen csatlakoztak a felnőtt együtteshez, mely
teljesen új formát ölt idén. Ennél fogva Csenki Csillának, aki a
nagy csapat mellett a fiatalokat is edzi, nincs olyan elvárása a
juniorokkal szemben, hogy megismételjék a tavalyi bajnoki cím
megszerzését, bár természetesen örülne, ha sikerülne.
Idén a felnőtt együttesen lesz a hangsúly, hiszen, majdhogynem
teljesen új csapatot kellett kovácsolni, mely úgy tűnik, jó irány-
ba halad, hiszen a fiatalabb és idősebb játékosok viszonya kife-
jezetten jó. Ettől függetlenül még nem lehet tudni, hogy az újjá-
alakult együttes mire lesz képes a bajnokságban. A cél a bajnok-
ság kezdete előtt a bennmaradás, s az, hogy évről évre erősöd-
jön a felnőtt gárda a juniorok segítségével, hogy majd aztán 
3 – 4 év távlatában komolyabb célokról is lehessen beszélni.
Az első mérkőzéseket a Vecsés Kombi Express nem tudja meg-
szokott hazai körülmények között játszani, így egy idegenbeli
meccsel kezdenek, majd az Üllői Sportcsarnokban folytatják
„hazai” körülmények között.

Vecsés Kombi Express játékos kerete:
Kovács O. Zsófia, Tóth Enikő, Ladics Enikő, S. Tóth Anna,
Pusztai Szilvia, Nagy Zsófia, Tumpech Nikolett, Paczári Ágnes,
Jeschek Bea, Sirály Csenki Judit, Ronyecz Viktória, Panyik
Renáta, Németh Tímea, Uray Borbála, Nagy Alexandra, Czudor
Alexandra, Vitinger Rita, Erdélyi Dorina, Tóth Eszter, Szabó
Tímea

Mérkőzések:

2014/9/21 Szigetszentmiklósi NKSE - Vecsés 13:00 
(Junior 11:00)
2014/9/28 Vecsés - Gyömrő VSK 14:00 (Junior 12:00)
2014/10/4 Ceglédi Kék Cápák - Vecsés 16:00 (Junior 14:00)
2014/10/19 Vecsés - Dunavarsány 18:00 (Junior 16:00)

Beszélgetés egy bajnokkal 

Tóth Enikő, a Vecsés Kombi Express junior és felnőtt csapatá-
nak kapusa. Bajnokok lettetek a junior csapattal. Mesélj arról,
hogy milyen volt a lányokkal játszani, milyen volt ez az idény?
Szerintem nagyon jó volt ez a szezon. Ez az eredmény csapat-
munka volt!
A bajnokságot vereséggel kezdtétek a legnagyobb riválisotok
ellen, de ezután egyre inkább uraltátok a mezőnyt, s 19 mérkő-
zésből 19-et megnyertetek! Van e még fejlődési lehetőség az
NB II juniorban?
Őszintén megmondom, nincs lehetőség fejlődni.
Felülkerekedtünk az egész NB II-n és fel kellene jutnunk
NB1/B-be, de ez a felnőtt csapaton múlik. Szerintem nagy vál-
tozás volna, ha feljebb jutnánk egy osztállyal, mert több riváli-
sunk is lenne. 
Nem játszottál túl sokat a felnőtt keretben, amíg Győrffy Sándor
volt az edző, de amikor Csenki Csilla átvette a csapatot, több
szerephez jutottál, ám hullámzó formát nyújtottál. Miért nem
sikerült olyan magabiztosan teljesítened, mint a juniorban?
Azért az más mezőny, a felnőtt is egy új csapat. Cserélődtek
a játékosok, nem tudtunk sokat együtt játszani. Nem ismer-
tem teljesen őket és nem tudtam maximálisan koncentrálni.
Szerintem jövőre nagyon összeszedjük magunkat, és megle-
het akár az NB1/B- is. Fő az önbizalom, a küzdés és a csa-
patmunka.
A junior együttesben meghatározó szereped volt minden mérkő-
zésen. Ennek köszönhetően megnyerted az idény junior játéko-
sa címet, ahogy tavaly is. Mit gondolsz, ezt jövőre a felnőttben
is elérheted?
Ez lesz a célom! Próbálom a legeslegtöbbet mutatni magamból,
hogy a csapatomért mindent megtegyek. Persze, az egyéni tel-
jesítmény mellett csapatmunka kell a győzelemhez.
Mik a terveid a jövőben?
Szeretném magasabb szinten is kipróbálni magam, a munkám-
ba mindent beleadok. A csapattal szeretnék feljebb jutni, és nem
egyénileg.

Molnár Péter
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Fogatsport - Világbajnokság
Szeptember első hétvégéjén a franciaországi Normandiában, Caen
városában rendezték meg a 2014- i Lovas Világjátékokat. A lovas-
sportok teljes palettája mellett a fogathajtás is előkelő helyet kapott, és
a királyi szám, a négyes fogatok versenyét itt tartották meg. A magyar
válogatott színeiben két vecsési, Dobrovitz József és fia, Dobrovitz
József Jr. indult el. A csapat harmadik tagja Lázár Zoltán volt.
Hagyományosan díjhajtással kezdődött a verseny. Ez a verse-
nyek legszubjektívabb része, mert itt a bírók pontozása dönt.
Kétségtelen, hogy számít a versenyző tudása, de a már befutott
hajtó jelentős pontelőnnyel bír. Megelőzve a végeredményt: az
ausztrál Boyd minden tekintetben a világ legjobbja, ő a kedvező
pontozás ellenére is megnyerte volna ezt a világbajnokságot. Az
összetett 2. helyezett amerikai Weber ellenben csak a 9. lett
volna, ha csak a maratont és az akadályt vették volna számítás-
ba. A díjhajtás kedvező pontozása jó szelet adott az összetett 3.
Timmermannak is. A mieink esetében nincs nagy különbség,
ami azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott versenyzők, és ha ők kap-
nának jó pontozást, akkor egyéniben dobogón is végezhetnének.

Díjhajtás
Az előző gondolatmenetet bizonyítja, hogy itt Weber, Boyd,
Timmermann volt a sorrend. Három szám után csak annyi tör-
tént, hogy Boyd és Exell helyet cserélt, de az itt szerzett előnyü-
ket – ebben a roppant kiegyensúlyozott mezőnyben – meg tud-
ták tartani a többiekkel szemben. Dobrovitz a 6., Lázár a 8. és
ifjabb Dobrovitz a 23. helyen végzett.
Csapatban a nagy rivális Hollandia már itt jelentős előnyt szer-
zett. Második USA lett, elsősorban Weber kissé meghökkentő-
en jó pontozása miatt. A mieink foglalták el a 3. helyet a végső
győzelemre is esélyes Németország előtt.

Maratonhajtás
A németek taroltak, és itt szereztek velük szemben annyi előnyt,
ami aztán csapatban kamatozott. A számot Sandmann nyerte
von Stein és Exell előtt. Dobrovitz 7., Dobrovitz Jr. a 14. és
Lázár a 17. helyet szerezte meg. Két szám után Exell előzte
Webert, de utánuk tömör mezőny kerekedett a hollandokból, a
németekből és a mi Dobronkból.
A csapatok versenyében a németek nagy fölénnyel nyertek és
feljöttek az összetett 2. helyére. A hollandok másodikok lettek,
amivel megőrizték az élen előnyük javát. Mieink mind a hajtás-
ban, mind az összesítésben magabiztosan őrizték a 3. helyet.

Akadályhajtás
A magas színvonalra, a kiváló hajtók nagy számára mi sem jel-
lemzőbb, mint az, hogy kilencen hajtottak hiba nélkül, de egy
hiba és pici időtúllépés (3-4 pont), az csak a 20-25. helyet jelen-
tette. A hajtást nagy meglepetésre a francia Coudry nyerte a
még nagyobb meglepetést jelentő brit Bowley-Ripley előtt. A
holland Timmermann lett 3., a mieinknél Dobrovitz Jr. 9. lett,
hibátlan hajtással ő volt a magyar csapat legjobbja!, Dobrovitz
23. és Lázár 25. helyet foglalta el a 46 fős mezőnyben.
A hollandok két hibátlan hajtással még csak esélyt sem adtak a
német vagy a magyar válogatottnak, hogy megközelítsék őket.
Fantasztikus fölénnyel nyertek. A számban a további sorrend: 2.
Franciország, 3, Svédország. A mieink hoztak pár pontot a
németeken, de ez nem volt elég az ezüstéremhez. 
Egyéni összetett:
1. Exell Boyd (ausztrál) – 125,83
2. Chester Weber (USA) – 128,60
3. Theo Timmermann (holland) – 133,80
A további sorrend: Chardon (holland), Sandmann (német), de
Ronde (holland) 

7. Dobrovitz József (magyar) – 142,74
12. Lázár Zoltán (magyar) – 150,39
14. Dobrovitz József Jr. – 153,81

Az ausztrál fiú bebizonyította, hogy ő a legjobb a világon,
mögötte Weber teljesítményében jelentős PR munka is benne
van. Boydnak a három holland és a három német az igazi rivá-
lisa a mögöttük lévő óriási lovas kultúra miatt is. És nagyon
reméljük, hogy a magyarok - köztük a két vecsésivel – felzár-
kóznak a világ legjobbjainak versengéséhez.

Csapat összetett:
1. Hollandia – 263.19
2. Németország – 283,56
3. Magyarország – 287,29

Ami a három hajtásban és egyéniben látszik, nyilván az látható a
csapatversenyben is. Ez a három nemzet tudott 3-3 versenyzőt
bejuttatni a legjobb 15 közé! A mieink – főleg a vecsésiek! – a világ
élvonalát jelentik, mert a csapatversenyben számba vehető hat -
hajtásonként legjobb két eredményből - öt a vecsési fiúké volt. 
Köszönjük az ország nevében is!

VT összeállítás

Akire büszkék vagyunk…
Harcsa Viktória, a H2O Synchro
SE 8. osztályos versenyzője a fel-
vételi mellett a Magyar
Szinkronúszó válogatott tagja is
lett. Tavasszal még a H2O tagja-
ként duóval megvédték utánpót-
lás korosztályban országos baj-
noki címüket, valamint junior
korosztályban szintén 
duóval a 2. helyen végeztek tár-
sával, Fodor Adéllal. 
Nagy örömükre ismét megkapta a
„Magyarország Jó tanulója – Jó
Sportolója” állami címet az Emberi Erőforrások Minisztériumától.
Iskolájában a 8. év végén a kitűnő bizonyítványa mellé átvehette az
iskola legmagasabb díját, a „Pannónia Díjat” is. 
Válogatottként napi 8-9 órás edzéseket követően 14 évesen, mint
legfiatalabb bekerült a Junior VB-re utazó keretbe. Itt csapatban
a 17. és kombinációs kűrben a 13. helyezést érte el. Helsinkiből
hazaérkezve a nyár második fele is kemény edzésekkel telt el,
mert készültek a saját korosztályos utánpótlás versenyre, a
„Comen”-ra, ahol szintén szép eredményeket gyűjtött be.
Reméljük a jövő is hasonló vagy még jobb eredményeket hoz
számára mind tanulásban, mind a sportban.

VT info

Hűtőgépek, fagyasztók javítása 
helyszínen – garanciával

0630 8984 913

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett
családtagunkat, Vigh Józsefnét (sz. Csákvári Piroska) utol-
só útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak és együttérzésük-
kel enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család
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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.  
Szent Ferenc – szept. 22-ével, 
Halmy – szept. 29-ével,
Hanga – okt. 6-ával,
Borókás – okt. 13-ával,
Fekete Gyopár – okt. 20-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!

Közvetlen telefonszám a rendőrjárőrhöz

Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti
megállapodás alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont
biztosít a rendőrség részére, hogy a járőr éjjel-nappal elérhe-
tő legyen. Mobilszám: 06-30-948-1438
A telefonszámot a lakosság minden olyan esetben hívhatja, ami-
kor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek. 

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

DABASI JÁNOS (3. vk.)

H I R D E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását 2014.október 12. napjára tűzte ki.
A Nemzeti Választási Bizottság Elnöke ugyanezen napra
tűzte ki Vecsés városban az alábbi nemzetiségi önkormányza-
ti képviselők választását: 

német – roma
A Helyi Választási Bizottság (HVB):
Osztertágné dr. Dobrovitz Magdolna elnök, dr. Szakács Rita
elnökhelyettes, Vadászi Istvánné tag, Siry Lászlóné póttag,
Doróné Zemmel Katalin póttag
A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: Mohainé Jakab Anikó
HVB, HVI hivatali helyiségének címe:
2220 Vecsés, Szent István tér 1.   telefon: 06/29-555-211
e-mail: titkarsag@vecses.hu fax: 06/29-352-009
Vecsés, 2014. augusztus 15. 
Mohainé Jakab Anikó HVI vezető


