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Nemzeti Összetartozás Napja
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 2015. június 4-én,
16:00-kor megemlékezést tart a Megmaradás
téren. Ünnepi műsor és két újabb szobor fölava-
tása a Nemzeti Összetartozás Napján.

Fogathajtás
Vecsés Kupa – 2015. június 4-7.
A világ egyik legnagyobb fogathajtó versenye
a Dobrovitz Lovasparkban!
Program a www.fogatsport.hu honlapon.

Vecsés Városi Ünnep
Vecsés Újratelepítési Évfordulója
Szent István tér 2015. június 14. 17 óra
Emlékezés a szorgalmas elődeinkre – városi
kitüntetések átadása

QUAESTOR tájékoztató – 3. oldal
Hulladékgazdálkodásról – 13. oldal

Népdalköri találkozó – 16. oldal

Fúvósaink ismét a döntőben – 17. oldal
Elbúcsúzott a plébános – 21. oldal

Lóti-futi – 28. oldal
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Polgármesteri beszámoló 
A testületi ülés elején Szlahó Csaba polgármester a legutóbbi ülés óta tör-
tént fontosabb eseményekről számolt be. Elmondta, hogy 2015. április 15-
én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. munkatársai a Halmi Telepi Általános Iskola épületenergeti-
kai korszerűsítésének projektzáró helyszíni ellenőrzését végezték el.
Említésre méltó hiányosságot nem tapasztaltak. 
2015. április 24-én a ProRégió Nonprofit Kft. munkatársai is egy régebbi
projektet ellenőriztek. A városközpont projekt dokumentumaiba betekint-
ve megállapították, hogy a létesítmények rendeltetésszerűen funkcionál-
nak, és nem kerültek elidegenítésre. 
A tanév végén megkezdődhet a Petőfi iskola műfüves pályájának az építé-
se, ugyanis erről a város megkapta az MLSZ-től az értesítést. A polgármes-
ter elmondta, hogy a kivitelezést az a cég nyerte, amelyik az Epresben lévő
pályát is építette (Isaszegi Cornuskert Kft. - szerk.). A kivitelezési költség ez
alkalommal is kevesebb a tervezettnél, így az önkormányzati önrészben
több millió forintos megtakarítást könyvelhet el a város.
Április elején jó híreket kapott a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. A
Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtott egyedi támogatási kérelmüket
pozitívan bírálták el, ezért 23 millió 395 ezer Ft működési támogatást kaphatnak. 
A Pest Megyei Közgyűlés alelnökével folytatott beszélgetés eredménye-
képpen Vecsés főépítésze által elkészített ipari park koncepciót beküldték
a megyéhez, bízva abban, hogy a közös pályázat eredményes lesz. Az
ipari parkot az önkormányzat tulajdonában lévő bányaterületeken
(Széchenyi út) szeretnék megvalósítani. 
Április 20-án tárgyaltak a CPI Property Group képviselőivel (A cég az átala-
kított Ablon jogutódja, ahol nemzetközileg elismert ingatlanfejlesztések-
kel és beruházásokkal foglalkoznak), akik a volt orosz laktanya fejlesztését
irányítják. Elképzeléseik alapján újabb csarnokbővítést szeretnének meg-

valósítani, azonban a településrendezési szerződésben vállalt útépítési,
vízelvezetési kötelezettségüket szeretnék átütemezni.
Ugyanezen a napon látogatást tett a BA Zrt. környezetvédelmi igazgatója,
Szarvas Gábor úr is a Városházán, aki kollégájával a reptér legújabb fejlesz-
tési elképzeléséről tájékoztatta a város vezetését. Ezek új elemet nem tar-
talmaztak, a régieket elevenítették fel, illetve alakították át.
Szlahó Csaba tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a Sport Bizottság és
a Gazdasági Bizottság elnökével sokat dolgoztak a sportpálya fejlesztési
koncepciójának a kialakításán. Vázlattervek készültek egy új székház és öltö-
zőépület megvalósításáért, valamint egy sportcsarnok megépítéséért, ami
több sportág mellett a labdarúgó és a kézilabda szakosztályok növekvő igé-
nyeit elégíthetné ki. A vázlatok elkészítése azért sürgős, mert elképzelhető,
hogy központi TAO támogatást is kaphatna Vecsés a tervek megvalósításához. 
A beszámolóban számos rendezvényt említett a polgármester, kiemelte a
Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Grassalkovich Általános Iskola nemzetiségi
délutánjait, a Rosmarein Tánccsoport fennállásának 15. évfordulóját, a
nemzetiségi fúvószenekarok északi régiójának minősítő versenyét. Április
25-én, szombaton Héjhalmon a CBA támogatásával országos böllérfeszti-
vált rendeztek, ahol a 27 meghívott közül a vecsési „Stiller és barátai” csa-
pat érdemelte ki a fődíjat.
Quaestor botrány kapcsán az országos sajtó továbbra is negatív előjellel
említi azokat az önkormányzatokat - köztük Vecsést is - , amelyek a csődbe
jutott pénzintézetnél kötötték le a pénzüket. Ezért Szlahó Csaba ismételten
kihangsúlyozta, hogy az önkormányzatokat törvény kötelezi az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötésére. Vecsés régi ügyfele volt a Quaestor
Csoportnak, és 2006 óta 250 millió forint kamatnyereséget sikerült reali-
zálni a pénzintézeten keresztül. A félreértelmezések elkerülése végett az
önkormányzat külön tájékoztatóban tette közzé az üggyel kapcsolatos
intézkedéseit. (lásd 3. oldal).

Enyhén emelkedett a bűncselekmények
száma a 2013. évi adatokhoz képest
A Vecsési Rendőrőrs beszámolóját Baár Pál rend-
őrezredes, a Monori Rendőrkapitányság megbízott
vezetője egészítette ki. A beszámolóból kiderült,
hogy Vecsésen 2014-ben a csökkenés ellenére a
betöréses és az alkalmi lopás volt a jellemző. Ezeknél
a bűncselekményekből használati tárgyakat,
fémeszközöket vagy hulladékvasat tulajdonítottak
el. Sajnálatos, hogy nagyobb számban történtek
lakásbetörések, illetve gépkocsi feltörések. A rablá-
sok száma a 2013-as évhez képest csökkenést mutat
(-50%-os). Viszont a lopások számában a tavalyi
évhez képest jelentős emelkedés tapasztalható.

Megállapodás az Önkormányzat és a
Hulladékkommandó között 
A megállapodás szerint az önkormányzat 2015.
április1-jétől december 31-éig terjedő időszakra
500.000,- Ft támogatást biztosít a százhalombat-
tai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszol-
gálatnak. Ettől az intézkedéstől azt reméli az
önkormányzat, hogy jelentősen csökkenthető az az

összeg, amit az illegális hulladéklerakás következté-
ben keletkezett szemét elszállítására fordítottak. Az
előterjesztésből kiderült, hogy Vecsésen nincs olyan
csoport vagy egyesület, akikkel együttműködve
ilyen feladatot el lehetne kezdeni.

Egyhangúlag elfogadták a Gazdasági
Bizottság 2014. évi beszámolóját
A beszámolóban a bizottság elnöke, Alattyányi
István leírta, hogy a bizottság 2014-ben össze-
sen 15 alkalommal tartott ülést, ahol 143 hatá-
rozatot hoztak. Az önkormányzat távlati fejlesz-
tési terveinek, a Településszerkezeti Terv módo-
sításának elősegítése érdekében tavaly több
magántulajdonú ingatlan megvásárlását kezde-
ményezték. A város Önkormányzatának vagyona
az elmúlt években folyamatosan gyarapodott.
Jelenleg 14 mrd 740 mFt.

Pályázati úton még 146 gyermek nyári
gyermekétkeztetését tudjuk biztosítani 
A gyermekszegénység elleni program keretében
lehetőség nyílik arra, hogy a nyári étkeztetés biz-

tosítására támogatást igényeljen a város. Ebben
az évben azok a pályázók igényelhetnek támoga-
tást, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban
folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 mun-
kanapon keresztül biztosítják a napi egyszeri
meleg étkeztetést a rászoruló gyermekeknek.
Vecsés, önerő nélkül, csak a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesített gyermekek
30 százaléka után pályázhat, ami nem kevés,
összesen 146 fő. (Gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülő gyermekek száma Vecsésen 487 fő,
melynek 30%-a 146 fő.) Egy rászoruló gyermek-
re 440 Ft támogatás igényelhető. 
A testületi ülés végén zárt ülésen döntöttek a
városi elismerő címek, valamint a helyi kitünte-
tések odaítéléséről. Szintén zárt ülésen hirdették
ki a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú „Vecsési
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című
projekthez kapcsolódó hulladékgazdálkodási
eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás eredményét. (Írásunk a 13. oldalon)

Polgár Gyula

Te s t ü l e t i  ü l é s r ő l  j e l e n t j ü k
A képviselő-testület április 28-án tartotta meg a soron következő rendes ülését, ahol tizenhét napirendi pontot tárgyaltak. Ezen az ülésen szá-
molt be a Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrse az előző év szakmai munkájáról, elfogadták a Gazdasági Bizottság 2014-es beszámo-
lóját, megszavazták a nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvételt és zárt ülésen döntöttek a helyi kitüntetések odaítéléséről.
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TÁ J É KO Z TATÓ  
a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési  Zrt.-nél
kialakult helyzet miatti önkormányzati intézkedésekről
1. 2015. március 12-én írásos megkereséssel fordultunk a fel-
ügyeleti biztoshoz, hogy a QUAESTOR Zrt. közreműködésé-
vel vásárolt 200.000.000,- Ft értékű 19.374 db államkötvény
transzferálásához járuljon hozzá az ellenérték utalása helyett.
2. 2015. március 19-én a Belügyminisztérium Önkormányzati állam-
titkára részére elküldtük a kért információkat, melyeket az esetleges
kormányzati intézkedések előkészítése érdekében gyűjtött össze.
3. 2015. április 7-én kézhez kaptuk a felügyeleti biztos vála-
szát, hogy 
- tudomása szerint nem történt változás az érintett alszámlákon
jóváírt értékpapírok állományát illetően, de a nyilvántartásaik
még nem validált adatokat tartalmaznak, 
- amennyiben kérjük és megküldjük az érintett tranzakció ada-
tait, megvizsgálja és visszaigazolja az értékpapírok állományát,
- MNB állásfoglalását kérte, hogy a korlátozó végzés alapján
jogosult-e teljesíteni a repóügyletek lezárását jelentő KELER
értékpapírtranszfereket és pénzátutalásokat.
4. 2015. április 7-én – a szükséges iratok megküldésével – kér-
tük a 2015. január 6-ai tranzakciónk vizsgálatát, és az Önkor-
mányzat értékpapírállományának visszaigazolását. 
5. 2015. április 15-én kaptunk a felügyeleti biztostól a QUAES-
TOR Zrt. ügyfelei részére készített tájékoztatót április 8-i dátumú
számlakivonattal, melyen 201.367.554,- Ft szerepelt. (Az állam-
kötvények vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 2015. janu-
ár 6. napjától április 6. napjáig szólt, a számlán szereplő összeg az
adásvételi szerződésnek megfelelő, kamattal növelt összeg.)
6. 2015. április 15-én a Belügyminisztérium az államkötvény
vásárlásra vonatkozó tranzakció valamennyi dokumentumát
bekérte, melyet e-mailen és levélben is megküldtünk. 
7. 2015. április 22-étől a QUAESTOR Zrt. felszámolás alatt áll,
április 24-én a felszámolótól – valamennyi irat egyidejű megkül-
désével – kértük tájékoztatását, hogy a 201.367.554,- Ft valóban
a számlánkon van, és kértük intézkedését a pénzeszközök kiadá-
sáról, mivel jogszabály alapján az államkötvények, illetve annak
ellenértéke nem képezi a felszámolási vagyon részét.
8. A felszámoló még aznap elektronikus úton válaszolt, hogy pil-
lanatnyilag nem tud intézkedni sem pénzeszköz, sem értékpapír
kiadásáról, mivel a QUAESTOR Zrt. vagyona (a saját vagyon és
az általa kezelt ügyfélvagyon is) bűnügyi zár alatt van. A zár eset-
leges feloldása után a felszámolás megindulásával nyílik meg a
kiadási kötelezettség egyezőségi vizsgálatot követően. 
9. Vecsés Város Önkormányzata 2015. május 7-én kézhez
kapta dr. Piller Zsuzsa, a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és
Befektetési Zrt. felszámolóbiztosának egyenlegközlő levelét,
melyben a felszámoló írásban igazolta, hogy a Quaestor Érték-
papírkereskedelmi és Befektetési Zrt. „fa” nyilvántartási rend-
szerében az önkormányzat 201.367.554 HUF összeggel ren-
delkezik. Ez az összeg egyezik a felügyeleti biztos által koráb-
ban közölt egyenleggel és a mi követelésünkkel is.
A sajtóban megjelent hírek ellentmondásosak, és az Önkor-
mányzatokat, köztük Vecsés Város Önkormányzatát is sok
esetben igen rossz színben tűntetik fel. A Képviselő-testület és
a Polgármesteri Hivatal nevében fontosnak tartjuk megerősíte-
ni, hogy Vecsés Város Önkormányzata a jogszabályoknak
megfelelően 200 millió Ft átmenetileg szabad pénzeszközt
kötött le (3 hónapra) ÁLLAMKÖTVÉNYEK formájában a
QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél. 
Továbbra is várjuk a felszámolóbiztos tájékoztatását, mikor
juthatunk hozzá a fenti összeghez.
Vecsés Város Önkormányzata

JOBB AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG!
Ezúton is szeretnénk felhívni a tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a lezárt autóikban még akkor se hagyjanak látható helyen
semmit (főleg táskát és értéket ne), ha csupán rövidebb időt
töltenek az adott helyen! A környező településeken és
Vecsésen is megjelentek a temető mellett parkoló autókat meg-
figyelő, majd azokat feltörő és kifosztó bűnbandák! Kérjük, ha
gyanús személyt, személyeket vagy gépjárművet látnak, hív-
ják a rendőrjárőr mobilszámát (06-30-948-1438), vagy a rend-
őrséget a 112-es telefonszámon!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Április 1-jétől kérhető az 
ú t d í j f i z e t é s i  ko m p e n z á c i ó

Április 1-jétől a járási hivatalnál és kirendeltségein, valamint a
kormányablakban, az okmányirodában és az ügysegédeknél
kérhetik a nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozottak az
utólagos útdíjfizetési kompenzációt! 
Az útdíjfizetési kompenzációra az jogosult, aki a D2 díjkategó-
riába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, és
a) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személynek,
b) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel
egy lakcímen élő hozzátartozójának,
c) mozgásában korlátozott személynek vagy
d) mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzá-
tartozójának minősül.
Az útdíjfizetési kompenzációt 2016. január 31-éig - a 2015.
január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati
jogosultság tekintetében - lehet kérelmezni a járási hivatalnál
és kirendeltségein, valamint a kormányablaknál, az okmány-
irodánál vagy az ügysegédeknél.
A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást és érvényességet
nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát.
Mobiltelefon útján - rövid szöveges üzenettel - történő vásár-
lás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján kitöltött for-
manyomtatványon kell nyilatkozni.
A kérelmet a jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal (Pest megyei lakosok esetében Pest
Megyei Kormányhivatala) bírálja el, és utalja vissza a kérel-
mező által kérelemben megjelölt módon.
A jogosult azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után,
és csak a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személy-
gépkocsira vehet igénybe útdíjfizetési kompenzációt.
Amennyiben Ön is jogosult az útdíj kompenzációra, kérjük,
forduljon bizalommal a Vecsési Kormányablak, valamint a
Vecsési Járási Hivatal munkatársaihoz!

Vecsési Járási Hivatal

Jelzést kérünk!
Tömeges visszajelzést kaptunk áprilisban, hogy nem kapták meg az
újságunkat, de olyan is volt, hogy május elején kapták kézhez. 
A Postának három munkanap alatt kell a VT terjesztését elvégeznie.
Reméljük, hogy a jövőben ilyen gond nem merül fel. Kérjük jelez-
zék, ha még áprilisi számhoz szeretnének jutni. Ugyanígy jelezzék,
ha májusban is hasonló probléma merülne fel: 0620 466 5950,
0629 737487
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Már négy gyertya ég a tortán

Idén május 10-én ismét megtelt élettel a vecsési Tájház. Kicsik
és nagyok együtt ünnepelték a ház 4. születésnapját.
A 15 órától kezdődő műsorban fellépett a Mosolyország Óvoda
tánccsoportja (felkészítőik: Vasadi Annamária, Tóth Vivien), a
Falusi Nemzetiségi Óvoda Kücken tánccsoportja (felkészítő:
Füzesi Józsefné), a Grassalkovich iskola tánccsoportja (felké-
szítőik: Füzesi Józsefné, Gombosné Simon Amanda). Volt egy
meglepetésvendégünk is, az Edelweiβ tánccsoport. Ez a legfia-
talabb német nemzetiségi csoport Vecsésen, februárban alakí-
totta meg a Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete. Sok
sikert és örömet kívánunk táncos életükhöz! Köszönjük a fel-
készítő pedagógusok munkáját!

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület a tőlük már megszokott
színvonalas produkciókkal szórakoztatta egész délután a közönsé-
get. Köszönjük a zenekarnak, hogy ismét jó hangulatot teremtettek
és zenei élménnyel ajándékozták meg a hallgatóságot!
A borkedvelőket a Vecsési Borbarátok invitálták ingyenes bor-
kóstolóra az udvaron. Köszönjük a Petz család és Várszegi
György munkáját! A közönség 55000 Ft adományt ajánlott fel
a finom borok kóstolásakor, melyet a Vecsési Borbarátok a
Vecsési Tájházért Alapítványnak adományoztak. Köszönjük a
nagylelkű támogatást!
A lovas fogat is nagy élményt jelentett a családok számára.
Frühwirth Tamás Dollár és Tündér nevű lovával fáradhatatlanul
rótta a köröket a „faluban”. A nagy sikerre való tekintettel jövő-

re is visszavárjuk őket és köszönjük az élményt a vendégek
nevében is!
A gyermekekről sem feledkeztünk meg, a diófa alatti kis aszta-
lon fókák, hörcsögök és egérkék készültek tűnemezeléssel. A
kicsiket Deri Tímea vezette be az érdekes kézműves technika
rejtelmeibe. Köszönjük!
17 órakor a pincébe húzódtak a vendégek, szerencsére nem az
eső elől, hanem a Pince-mozira voltak kíváncsiak Frühwirth Misi
bácsi válogatott gyűjteményéből. A régi vecsési felvételeken
sokan örömmel ismerték fel magukat vagy ismerőseiket!
Végül pedig engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak
az embereknek, akik munkájukkal járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. Tavasszal néhányan kitakarítottuk a Tájházat, muskát-
lit ültettünk, hiszen a vendégeket tiszta házban illik fogadni. A
vendéglátásról sem feledkeztünk meg, hűtött italokkal és hely-
ben sütött lángossal vártunk mindenkit a születésnap alkalmából.
Nagyon jó és megnyugtató érzés számomra, hogy mindig van-
nak olyan emberek, akikre számíthatunk, akik önzetlenül jönnek
és tesznek nemzetiségünk fennmaradásáért. Hiszen ezek a ren-
dezvények is a vecsési sváb közösség összetartozását erősítik, és
bepillantást engednek kultúránkba az érdeklődők számára.

Frühwirthné Halász Melinda
Fotók: Német Nemzetiségi Önkormányzat

(A riporthoz bővebb képgaléria és videó riportok a 
www.vecsesitajekoztato.hu honlapon találhatóak.)

Munkájára igényes, kert szerető személyt keresünk
budapesti XVIII. ker. családi házunk kert ápolására,

heti 1-2 alkalomra.
Önéletrajzát küldje matyesztosz@citromail.hu címre.

Igazi házi tepertő, füstölt kolbász, 
szalámi, sonka, szalonna, hurka, 

disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742
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Német Nemzetiségi Délután

Ismét egy vidám, zenés-táncos délutánt tölthettünk el a
Grassalkovich iskola aulájában. A Falusi Nemzetiségi Óvoda
14. alkalommal rendezte meg Német Nemzetiségi Délutánját.
Öt település képviseltette magát ovis csoportjaival, tánccsoport-
jaival: Budaörs, Dunaharaszti, Iklad, Taksony és a házigazda,
Vecsés két nemzetiségi óvodája. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Ritter Imre német nemzetiségi szószóló, az
ÉMNÖSZ elnöke. Az aula zsúfolásig telt a kísérőkkel, vendé-
gekkel. Egy-egy ovis gyermekcsoport táncát mindenki öröm-
mel figyeli, ha pedig ezt még gyönyörű német nemzetiségi vise-
letben adják elő, az különösen szívet melengető. 
Köszönet illeti a Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelőtestületét,
hogy ilyen színvonalasan rendezték meg a délutánt. A színpad
rendkívül ízléses és dekoratív volt, gondoskodtak a gyermekek
elhelyezéséről, vendéglátásukról, még ajándékot is készítettek
minden résztvevő számára.
A műsor utolsó fellépője az Edelweiβ Tánccsoport volt. Ha nem
ismerős a név, ne csodálkozzanak, ugyanis ezt a csoportot a
Falusi Nemzetiségi Óvoda dolgozói alakították még februárban,
és teljes titoktartás mellett próbáltak, készültek erre a délutánra.
Óriási sikert arattak! 

Az óvoda nevében szeretnék köszönetet mondani a rendezvény
támogatóinak:
ÉMNÖSZ (anyagi támogatással), Falusi Óvoda szülői közössé-
ge (üdítőkkel, süteményekkel), Früh-Ker Kft. (savanyúságok-
kal), Grassalkovich Általános Iskola (helyet biztosította),
Kispatak cukrászda (süteményekkel), Lá Mártin csemege
(szendvicsekkel), Ligeti Katalin (hidegtálakkal), NNÖK (anya-
gi támogatással), Silvana virágüzlet (virágokkal).
Köszönjük a felajánlásokat!

Frühwirthné Halász Melinda                  Fotó: Kolonics Csaba

Kórusminősítő Mözsön

Iskolánk német énekkarosai nagy izgalommal készültek az idei
nagy megmérettetésre, ugyanis beneveztünk a Landesrat által
három évente megrendezésre kerülő magyarországi német ifjú-
sági kórusok minősítő versenyére. A 2015. évi VI. Országos
Fesztivált április 11-én rendezték meg a Tolna megyei Mözsön. 
Számos magyarországi német településről és nemzetiségi isko-
lából érkeztek a lelkes énekesek, kórusok: Baja, Bonyhád,
Szekszárd, Dorog, Veszprém, a budapesti Német Nemzetiségi
Gimnázium, Zebegény, Nagymányok, Véménd és a vecsési
Grassalkovich Iskola produkciói között szépen megálltuk a
helyünket, és „kiemelt arany” minősítést szereztünk. 

Dicséret illeti énekes lányainkat ezért a kiemelkedő teljesítmé-
nyért. A 7.b osztályból Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka,
Nagy Vanessza, Palkovics Vivien, a 9. nyelvi osztályból Nagy
Tamara szereztek iskolánknak büszkeséget és örömet.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik valamilyen módon
hozzájárultak ehhez a sikerhez. De mindenekelőtt iskolánk
vezetőségének, valamint Hídvégi Zoltánnak a színvonalas har-
monika-kíséretért.

Osikoviczné Csendesi Mária felkészítő tanár
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium Fotó: iskola

Országszerte kormányablakká alakulnak az okmányirodák: 
megújult külső és még több ügyintézési lehetőség 
Megkezdődött a főváros Vecsési Járással szomszédos peremke-
rületeiben az okmányirodák kormányablakokká való ütemezett
átalakítása. Az átalakítási munkálatok kezdete óta a Market
Centralban működő Vecsési Kormányablak ügyfélforgalma
megnövekedett, emiatt hosszabb várakozási időre, illetve idő-
szakosan a sorszámosztás szünetelésére is számítani lehet.
Kérjük, hogy ügyintézésüket a délelőtti órákra időzítsék, illet-
ve amennyiben ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek, fog-
laljanak időpontot a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/ oldalon.
Kérjük, hogy vegyék igénybe a környező okmányirodák
ügyfélszolgálatait is. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy lakcím ügyekben az átalakítá-
sok ideje alatt is csak a lakóhely szerint illetékes okmányirodák-
ban/kormányablakokban tudják ügyeiket intézni, mert ezen
ügytípusokban az ügyfélszolgálatok illetékessége nem országos.
Átalakítási munkálatok előreláthatólag a nyári hónapokban is
zajlanak majd. A Kormányablak hálózat bővítésével járó kel-
lemetlenségekért megértésüket kérjük! Köszönjük türelmüket!

Pest Megyei Kormányhivatal - Vecsési Járási Hivatala 

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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Városi Matematika Verseny 

Az évente megrendezésre kerülő versenynek ezúttal a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola adott otthont 2015. április 23-án.
Eredmények:
1. Filipszki Gábor - Grassalkovich iskola
felkészítő tanára: Dutkayné Demetrovics Ágnes
2. Pongó Nikolett - Andrássy iskola
felkészítő tanára: Stiller Judit Anna
3. Halgas Anna Eszter- Petőfi iskola
felkészítő tanára: Kocsis Nóra
4. Vághy Levente - Andrássy iskola
felkészítő tanára: Simon Gyöngyi

Balról: Halgas Anna Eszter (Petőfi), Filipszki Gábor
(Grassalkovich), Pongó Nikolett (Andrássy), Vághy Levente
(Andrássy)

Írás és fotó: Grassalkovich iskola

Városi Magyar Verseny 

A verseny házigazdája idén is a Vecsési Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola volt, amely 2015. április 21-én került megrendezés-
re. A verseny három részből állt: helyesírás, magyar nyelvi fel-
adatsor, magyar irodalom feladatsor megoldásából.
Eredmények:
1. Pongó Nikolett - Andrássy iskola
felkészítő tanára: Veszprémi Klára
2. Hacskó Viktória – Andrássy iskola
felkészítő tanára: Veszprémi Klára
3. Kiss Teodóra Virág – Grassalkovich iskola
felkészítő tanára: Cs. Németh Orsolya
4. Gyöngyösi Árpád – Andrássy iskola
felkészítő tanára: Veszprémi Klára

A képen a győztes Andrássy iskola diákjai láthatóak, balról:
Pongó Nikolett, Hacskó Viktória, Bihal Sára és Gyöngyösi
Árpád 8.a osztályos tanulók. Középen tanáruk, Veszprémi Klára.

Szabóné Mayländer Nóra                       Fotó: Andrássy iskola

Történelem verseny Egerben

A tanév kezdetén tájékoztató érkezett az egri Eszterházy Károly
Főiskola Történelemtudományi Intézete és Történelemtudományi
Doktori Iskolája által szervezett országos történelem csapatver-
senyről. A 12. nyelvi osztály három diákja nagy lelkesedéssel
jelentkezett a megmérettetésre. A csapatot Gyarmati Gergő, Hepp
Krisztián és Uszkay Zsolt alkotta. A négyfordulós verseny témá-
jának „A nagyhatalmak koncertje” – A Szent Szövetség kora
Európában (1814-1848) került megjelölésre. Az első három
levelezős forduló eredményei alapján - miután a megszerezhető
300 pontból 293 pontot értünk el – holtversenyben az ötödik
helyen jutottunk be a nyolccsoportos döntőbe.
A döntőre 2015. április 18-án került sor Egerben, a főiskola dísz-
termében. A verseny során a legkülönfélébb, a megadott nem
csekély olvasmánylistán alapuló feladatokat kapták a versengő
csapatok. Diákjaink kellő hidegvérről és racionalizmusról tettek
tanúbizonyságot. Egyaránt megállták a helyüket a térképes, az
egyéni szóbeli beszámolós és az ügyességi feladatok során. A
vetélkedő felénél, kiélezett versenyben csapatunk a negyedik
helyen állt. Az utolsó két feladatot azonban csaknem hibátlanul
teljesítették. Ennek köszönhetően végül a második helyezést
értük el. Ez igen nagy siker a diákok és az iskolánk számára is,

különösen, hogy a versenyen összesen 109 középiskola indult.
Az eredményen felbuzdulva mindhárman kijelentették, hogy
jövőre mindenképpen újra szeretnének indulni a versenyen,
azzal az egyértelmű célkitűzéssel, hogy megnyerjék azt.
Remélem egy év múlva egy újabb sikerről számolhatok be.
Gratulálok a csapatnak!

Kaposi Gábor, a csapat felkészítő tanára

Vecsésen kiadó-eladó családi  házat ,  
vagy lakást   keresek,  lehet  fe lúj í tandó is .  

Hívását  e lőre  is  köszönöm. 
Tel. :  06-20 3974 055

ASZTALOS SZAKEMBERT KERESEK!
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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Tovább gazdagodik a szoborpark a Megmaradás Emlékműnél
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjainknak emléket állító szoborparkot kíván felállítani a Megmaradás
Emlékműnél a városi önkormányzat képviselő-testületének teljes támogatásával. Az első szobor felállítása 2014. június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján megtörtént, és Attila nagykirályunk dicsőségét hirdeti. Idén két szobrot szeretnének fölszentelni.
A székelység mitikus védelmezője, Csaba királyfi, és a hon visszaszerző Árpád fejedelem mellszobrának fölavatásával bővítik az
emlékhelyet. A 2015. június 4-én 16 órakor kezdődő műsorban fellép Laczó András, az Operaház magánénekese, Sztankovics
Béla gitárművész, a Labdarózsa Népdalkör, Orbán Éva és Hrachovina András. Ünnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő mond. A két szobor ökumenikus imádság mellett kerül fölavatásra. 
A kör közadakozásból gyűjti össze a szobrok felállítási költségét, ami tavaly teljes sikerre vezetett: Pátria Takarékszövetkezet
(Vecsés Telepi úti fiókja), a száma: 65100091-11382573. Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. 
Minden támogató neve fölkerül arra a réztáblára, amit a szobor talapzatán helyeznek el. A két talapzat elkészítéséhez vállalkozók
felajánlását várják. 

VT info

Tegyünk Együtt Egymásért,
avagy: Egészségből ötös!
Csapatunk már egy éve alakult abból a célból, hogy segíteni
tudjuk a sorstársainkon, akik akár valamilyen ételallergiában
szenvednek (glutén- vagy laktózérzékenység), cukorbetegek,
fogyni szeretnének, vagy egyszerűen egy egészségesebb élet a
céljuk. Az átállás sajnos nem könnyű, ezt mindannyian a saját
bőrünkön tapasztaltuk meg. A kezdet nehéz és sokszor elkese-
rítő, de mindenre van megoldás: itt vagyunk és segítünk,
legyen az akár egy nehezen elkészíthető gluténmentes kenyér,
paleo édesség, vagy csak egy kis lelki támogatás. A találkozó-
kon a tanácsaink mellett igyekszünk különleges finomságok-
kal kedveskedni a vendégeinknek: gluténmentes, laktózmen-
tes, cukormentes, paleo és szénhidrát, csökkentett sós és édes
süteményekkel várjuk az érdeklődőket. A találkozók mindig
vidám hangulatban telnek, mert pozitív szemléletű csapat
vagyunk, akiktől nem áll távol a nevetés. Egyéni tapasztala-
tokkal, trükkökkel és praktikákkal igyekszünk személyessé
tenni ezeket az alkalmakat, ebben persze nagy szerepe van a
sok finomságnak is, amiket közben falatozhatunk.
Ha bármilyen ilyen jellegű problémád vagy terved van, nyu-
godtan fordulj hozzánk. Találkozzunk június 6-án 11 órától 16
óráig Vecsésen, a Fő utca 112-ben. 
Ne feledjék, a jelszó: egészségből ötös!

Kiss Mónika - Tegyünk Együtt Egymásért

Felajánlás nemes célokra
A FIDESZ-KDNP vecsési szervezete április 25-én jótékonysá-
gi bált rendezett, azzal a szándékkal, hogy a tiszta nyereséget
két célra ajánlják fel. Az egyenleg megvonása után a két párt
60-60 ezer forintot ajánlott fel a Megmaradás szoborpark bőví-
tésére és a régi Községháza helyén (a Rendőrség melletti tel-
ken) a kerítés helyreállítására. 

VT info

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 20 250 7004

www.peszika.hu

Honvédelmi és
Hagyományőrző nap
2015. április 25-én a Városi Nemzeti Szövetség Honvédelmi
és Hagyományőrző napot szervezett az Epresben. A rendez-
vényre látogatók számtalan ingyenes program közül válogat-
hattak: a kicsik kézműveskedhettek a Gammel-kör művésze-
inek vezetésével, íjászkodhattak, ezen felül ugrálóvár, mászó-
fal és körhinta színesítette a programot. A nagyobbak kipróbál-
hattak különböző fegyvereket, hadi relikviákat. A nap folya-
mán kétszer hadibemutatóra került sor a Tetei Őrezred szerve-
zésében, mely során egy elrablást-szabadítást és közelharcot
imitálták. Délután csikós bemutatóra is sor került. 
Egyesületünk babgulyással kedveskedett a látogatóknak.
A rendezvény nagy része önerőből valósult meg, kiemelt
támogatónk Vecsés Város Önkormányzata és a Tetei
Helyőrség volt. Ezen felül: A2 Professional Kft., Ackermann-
vill Kft., Arditti Pékség, Consent Hungary, Hotel Stáció,
Kerekes Árpád, Kombi Expressz, Mester Center, Pepi Söröző,
Resti Söröző, Szabó Művek, Tímár Vasker Kft., Union Reptéri
Parkoló és a Válóczi Gumiszerviz Kft. támogatott bennünket.
Ezúton is köszönjük nekik!

Zoltán László                                                      Fotó: VNSZ.
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Gyalogolni jó.
2015. április 25-én, szombaton teljesít-
ménytúrát szerveztünk diákjainknak. A
kisebb táv 6640 méter, a nagyobb 10 000
méter volt. Kiindulópontunk és célpon-
tunk az Andrássy iskola, ahol négy kivá-
ló szülői segítségünk zsíros kenyérrel és
teával várta a beérkezőket.
Az eseményen 180 résztvevő indult el,
minden gyerekcsoporttal haladtak felnőtt
kísérők. A csoportok 8 és 10 óra között
különböző időpontokban vágtak neki a
távnak. A menetlevélen egy térkép, útle-
írás és kilenc állomás szerepelt, itt aláírá-
sokat és kétjegyű számokat kellett gyűjt-
senek az indulók. A kétjegyű számok
megtalálását kis versikék is segítették.

Az első állomás a Bálint Ágnes
Emlékház volt, itt a 22-es számot kellett
megkeresni. A számot a kapu melletti
címen lévő irányítószám rejtette. „A szá-
mot megleled, ha az ajtó felé keresed.”
(1922-Bálint Ágnes születési éve.)
A következő megálló a Présház volt. Itt
egy 67-est találhattak a résztvevők a
homokba karcolva. 1967-ben indult a taní-
tás a Halmi iskolában, és helyhiány miatt a
tanulók egy része kijárt ide tanulni. Ezután
a focipálya következett a 31-es számmal,
amely a Halmi-telep parcellázását jelölte.
(1931) A Kispatak hídja a Budai Nagy
Antal úton a 46-os számot adta, pontosab-
ban ezt a számot fedezhették fel csoportja-
ink az orchideákról szóló tanösvényes táb-
lán. (1846-ban fejezték be a Kanális építé-
sét.) Az ötödik állomás a Kispatak másik
hídja volt a Kakucsi úton. Itt aszfalt-rajzk-
rétával egy 96-os lett rajzolva a híd alá.

1996-ban erre azonosították be Vecsés
középkori templomának helyét.
A túra ezután átlépte a vasutat, a falusi
templom következett a 63-as számmal, az
újjáépítés dátumával. 1786 nagy dátum
településünk életében, tulajdonképpen szü-
letési dátum, a 86-os számot a tájháznál
kellett megkeresni. Az utolsó előtti megál-
ló, a Bálint Ágnes Kulturális Központ a
falióra mutatóival adta az 53-as számot,
mikor is a régi művelődési ház megnyitott.
(1953. A művelődési ház megnyitása.)
Lépcső alá rajzolt 47-est rejtett a vashíd, az
1847-es vasútvonal-átadásra utalva.

Az iskolába visszatérő túrázók fáradtan
és kipirulva vehették át emléklapjaikat,
de az utolsó rejtély még megfejtésre várt.
A kilenc összegyűjtött szám ugyanis
kilenc oldalt jelzett a zöld „Vecsés törté-
nete” könyvben. Ha az adott oldalra
lapoztak kódfejtő turistáink, akkor kilenc

bekarikázott szóra akadhattak. A kilenc
szó helyes sorrendbe rakva egy mondatot
adott ki a legendás telepítési oklevélből:
„A káposzta földek a nádas között levő
tisztáson kimérettek minden gazdára.”
Nádas és káposzta, a mai Andrássy-tele-
pünk északkeleti része a betelepítéskor!
(Na meg kender és pusztatemplom…)
A gyerekek már ma újra indulnának egy
hasonló túrára, úgyhogy biztos, hogy foly-
tatása következik. Addig is: üdvözlet Krak
Ildi néninek és kis halmis csoportjának,
akik eljöttek hozzánk, és teljesítették a kört! 
És igen, lesz ismétlés!
Jövőre újra, új útvonalon, új feladatokkal!
(Egy híres magyar regény nyomában…)

Külön köszönet: Kissné Fehér Judit, Juci
néni (szervező tanár és „oldalborda”),
Csorba Erika néni (szervező tanár)!
Köszönet a szülőknek: Bihal Andris,
Czeglédi Icu, Csürke Szilvi, Jania Ildi,
Laczi Móni, Lengyel Hajni, Mező Melitta,
Pichlerné Kriszti és Weiszháb Dóri!
Köszönet a polgárőrségtől Suskovics
Zoltánnak! 
Köszönet volt diákjainknak: Bogdán
Barbi, Erdei Adri, Hegedűs Dia, Kányi
Niki, Karczolák Evi, Oláh Bence,
Szilágyi Balázs, Várszegi Dani! 
Kösz Viki néni! 
Köszi mostani diákjaink: Bencze Mendi
(4.a), Bencze Viki (7.b), Bihal Sára (8.a),
Csordás Vera (7.b), Kányi Vikica (7.b) és
Takács Kata (8.a)! 
Köszönet minden tanártársunknak és szü-
lőnknek, akik gyerekcsoportot kísértek!
Bocs, ha elfáradtatok…ne feledjétek:
jövőre újra kezdjük!

Gyalogolni jó!

Írás és fotó:Kiss Gábor főszervező

A z  1 .  A n d rá s s y - t ú ra
Az Andrássy iskola a telepítési oklevél nyomában

A Kakucsi-hídnál

A Kanális-parton



Vecsési Tájékoztató 2015 május                                                                                                          Kultúra  11

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Sallay Gyula: A TANYÁN

A nyüzsgő világból ugyan minek jöttél:
nosztalgiából, a múlt időn merengjél?
Felidézed a lovas patkók zaját,
juhász torkot, ha kutyának kiált.
Csak fény zizzen itt a hűs akolban,
a múlt bégetése hallik a sarokban.
Az idő megállt itt vagy harminc éve,
ablaktalan ház néz a messzeségbe.
Ámulva nézed a kibelezett csendet,
a sárba ragadt keréknyom keresztet.
Nem mozog itt sem levél, sem hangya,
nádtetők közül a szél is elszaladna.
Meghasadt a föld, minden növény halott,
tört ablakokban rongyfüggöny kanyarog.
Kong az itató, kiszáradt a fája,
délceg háznak megroggyant a nádja.
A csend süvölt, a penész megrepedt,
senki nem dajkál itt már gyereket.
Az idő vasmarka, kőzúzó szája,
megvakult házzal bámul a pusztába.

Kelemen Bata Mária: MÁJUS

Érkezését jelzik az orgonák.
Ünneplőbe öltöznek fel a fák. 
Patyolatfehéren, sötétlilán,
Büszkén, frissen, feszítenek a fán.

Mint menyasszonyok a hófehérek,
sötétlilák pedig: vőlegények. 
Szorgos méhek lakomához gyűlnek,
szirmok között lassan elvegyülnek.  

Környék orgona illatban úszik,
néhány nap majd aztán elbúcsúzik.  
Orgonalakodalom véget ér,
A méhkasban készül a lépes méz.

Észrevétlen átöltözött a kert.
Fa ágaira zöld lombsátrat vert.
A legmélye madárka fészket rejt,
füttyös dalukra a szél táncot lejt. 

Gyakran küld áldást a mennyei ég,
aranyat ér most a bő csapadék.
Magába szívja minden zöld növény,
táplálja, mint, mást egy falat kenyér. 

Virágok helyén termés gyarapszik,
május végén cseresznye piroslik.
Sok rózsabimbó látomást feslik,
virágoskertet színesre festik.

Kalász lengedez gabona szárán,
Nap sugara jár a búzatáblán. 
Hőereje egyre erősödik,
hamarosan június érkezik! 

Benke Mária: AZ OTTHON VARÁZSA

Az otthonomat szeretem,
a nyugalmamat meglelem.
Otthon béke, nyugalom vár,
hazaérek s a fáradság elszáll…

Jól érzem otthon magam,
a kertemnek varázsa van,
ezernyi tulipán nyílik,
merengeni vágyom itt…

Virág szeretnék lenni!
Pompásan nyílni, tenni,
Illatozni, öntöztetni,
a környezetem öltöztetni.

Ha én virág lehetnék,
rám szállnának a lepkék,
virágporom gyűjtögetnék,
hasznomat ők így vehetnék…

Május a legszebb hónap,
vége van már fagynak, hónak,
ezer ágra süt az éltető Nap,
bársonyos melege megsimogat…

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Varjasi Béla: IHATÓ VÍZ

Nem rejtőzik benne szag, íz,
de  éltető a tiszta víz.
ha nem is egészen tiszta,
a tengerbe kerül  vissza.

Létünk egyik fő eleme,
könnyelműen bánunk vele!
Ahogy a levegőt szívjuk,
a vizet is úgy használjuk.

Pedig isteni ajándék, 
nem vegetációs játék:
mint  a színek dús varázsa,
oly érték a tisztasága.

Íz, illatvilág kellemes,
víz nélkül élni nem lehet:
velük csodás az életünk,
a Teremtő adta nékünk.

Schubert Kati: LELKEM OTTHONA

Lelkem otthonában figyelek a bentre,
Mi történik most velem, mi zajlik bennem?
Látok e bánatot, örömöt legbelül?
Biztosan érzem, hogy nem vagyok egyedül.

Lelkem otthonában rám talált a béke,
Nyugalom, szeretet lakik itt bennem,
Minden elsimult és befogad a szívem,
Lelkem otthonában átölel az Isten.

Filipszki László: VIHAR

Sűrű, súlyos homály.
Csend.
Csöpp. Kopp. Csöpp.
Felordít a szél.
Csipp-csöppm kipp-kopp.
Csipp-kopp-kipp-csöpp,
Csöp-kop, csöp-kop, csöp-kop.
Dörmög már az ég.
Közeledő orkán!

Pöffen, durran, billen,
zörren, csattan, minden.
Vakít.
Zakatoló, eső eső.
Vaku.
Pöfög, durrog, billeg,
zörög, csattog, fityeg
Minden, minden, minden.

Száll a szürke,
száll a szél,
száll a dühe
szerteszét.

Suhog, recseg, liheg,
zuhog, berreg, rideg
Víz, víz, víz!
Tűz, tűz, tűz!

Ázik a pajta,
ázik a macska,
ázik a tábor,
ázik az álom,
ázik az élet,
ázik a lényeg,
ázik a rendőr,
ázik a felhő…
Ömlik az eső.

Repít, süvít, zúz, tör,
Nyerít, ürít, húz, dől.
Viharverte táj.
Elönti az ár.
Villám!

Giliszta kúszik,
Ladik elúszik,
Tojás törik,
Marit döfik,

Gyerek fél,
Itt a jég!
Harang
Nagy hang
Bim
Bam
Bom
Huss
Kopp
Csupp.

Eső szántja a vidéket,
Ő a kaszás, ő az élet.
Áll a víz.
Áll a lég.
Áll az eső.
Áll a dermedt kis család.
Eláll az eső.

Kipp-kopp, csipp-csöpp.
Ülepszik a szél.
Csöpp, kopp. Csöpp.
Csend.
Sűrű, súlyos, torz nyár.
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Lomtalanítás, veszélyes hulladékok leadása – tapasztalataink:

A lomtalanítással (és a gallybegyűjtéssel, újrainduló zöldhulladék-
begyűjtéssel) kapcsolatos információkról szóló 2 oldalas szóróla-
punkat a közmunkások minden háztartásba eljuttatták és megjelent
a Vecsési Tájékoztatóban is. Ennek volt is eredménye, mert
viszonylag kevés problémát okozott a lakosok információhiánya.
Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy nem mindenki olvasta el figyel-
mesen a tájékoztatónkat. A veszélyes hulladékok begyűjtésével
kapcsolatban például az alábbi jelenségekkel szembesültünk:
- Többen olyan hulladékot hoztak be a telephelyre, amit ki lehe-
tett volna rakni a ház elé, például műanyag lavórt, más használa-
ti tárgyakat. Ez nekik felesleges fáradtság volt, nekünk pedig
azért jelentett problémát, mert a veszélyes hulladékok szigorú
előírásoknak megfelelő elkülönített gyűjtésére készültünk föl 15-
féle külön nyilvántartással és tárolóval, nem a lomok fogadására.
- Mások nagy mennyiségű üveget hoztak, amit a szelektív szi-
geteken kellett volna leadniuk. (Itt is kihangsúlyozzuk, hogy
üveget semmiképpen nem lehet lomtalanításkor a ház elé kiten-
ni, mert balesetveszélyes!) Ez azért volt probléma, mind nekik,
mind nekünk, mert az éves mennyiségű üveggel pillanatok alatt
megteltek a szelektív konténerek, s onnantól kezdve nem volt
hová tenni. Azt kérjük, hogy az üveget folyamatosan – mondjuk
havonta egyszer, kisebb mennyiségekben adják le az üveggyűj-
tő szigetek valamelyikén.
- A legnagyobb problémát az okozta, amikor olyasmit hoztak be
vecsési lakosok, amit se kitenni, se leadni a Városgondnok telep-
helyén nem lehet, mert az átvétele, kezelése a jelenlegi jogsza-
bályi feltételek mellett nem megoldott Vecsésen. Példaként emlí-
tem a zsáknyi mennyiségű sittet. Ezt kukába rakni tilos, nem
veszélyes hulladék és lomtalanításkor sem rakható ki. A konté-
nerbe gyűjtött nagy mennyiségű lakossági építési hulladék, sitt
átvétele ugyanakkor megoldott a Városgondnok részéről. 
A lomtalanítás sajnos együtt jár a lomizók megjelenésével és a
közbiztonság időleges csökkenésével. Az idei évben az önkor-
mányzat kérésére azt kértük a lakosoktól, hogy csak péntek
este 18 óra után kezdjék meg a kipakolást, hogy minél keve-
sebb ideig álljanak az utcán a lomok, rövidebb ideig kelljen
megerősített járőrözést folytatni az utcákon. Köszönjük mind-
azoknak, akik igazodtak ehhez a kéréshez. Sajnos nem min-
denki vette figyelembe, ezért volt ez a közterület-felügyelők
tapasztalata: „az emberek egy része még mindig nem érti, hogy
elsősorban a bűnmegelőzés miatt fontos, hogy betartsák a
kipakolásra vonatkozó előírást, hiszen minél hamarabb kipa-
kolnak, annál előbb megjelennek a nemkívánatos lomizók!” Az
esti kipakolás ugyanakkor csak csökkentette a problémát, de
megoldást nem jelentett. A lomizók késő estig itt „portyáztak”
Vecsésen. Ezt csak azzal lehetett volna kiküszöbölni, ha csak
reggel lehetett volna kipakolni, ami valószínűleg komoly
lakossági ellenállást váltott volna ki. A probléma kezelésére a
Városgondnok megvizsgálja a sokak által megemlített házhoz
menő lomtalanítás lehetőségét.

A lomok mennyisége: megdöbbentő növekedés!
Április 18-19-én a vasúttól északra eső területről 98 tonna lomot
vittünk el a lerakóra, melyhez 28-szor fordultak a kukásautók.
Április 25-26-án 153 tonnát 44 fordulóval oldottunk meg.
(Ebből 130 tonnát sikerült 37 fordulóval szombat-vasárnap begyűj-
teni, és 7 forduló, 23 tonna maradt hétfő-keddre, amikor a szoká-
sos munkáink mellett végeztük a maradék lom összegyűjtését.)
Az összmennyiség 251 tonna! Összehasonlításképpen 2014-ben
157 tonna lomot gyűjtöttünk be Vecsés teljes területéről, amit

31 fordulóval vittek ki a kukásautók a gyáli lerakóra. A számok
alapján a tavalyihoz képest majdnem másfélszer annyi lomhul-
ladék kezelését kellett megoldanunk!
Az is meglepő, hogy a déli részeken mennyivel több lomot rak-
tak ki a lakosok, de a legmegdöbbentőbb a hulladék mennyiségé-
nek növekedése a tavalyi évhez képest. Szeretnénk újra kihang-
súlyozni, hogy a lomtalanítás a normál életvitel mellett, háztartá-
si mennyiségben 1 év alatt összegyűlt lomok elszállítására vonat-
kozó szolgáltatás. Kérjük egyéb esetekben, vagy ha az egy év
alatt több hulladék keletkezik, rendeljenek konténert, és úgy old-
ják meg a nagy mennyiségben keletkező lomok elszállíttatását.

Megváltoztak a szelektív körzetek!
Május 4-től megváltozott a szelektív körzetek beosztása, mely a
vecsési háztartások felét érinti! Erről külön szórólapon tájékoz-
tattuk a lakosságot április 22-24. között. Ebben a tájékoztatóban
összefoglaltuk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos eddi-
gi tapasztalatainkat is, s ami talán a legfontosabb, megköszön-
jük Önöknek tisztelt Vecsési Lakosok a begyűjtött szelektív
hulladék összetételét és kiváló tisztaságát.
A Városgondnok megbízása alapján a közmunkások feladata
volt, hogy minden háztartás postaládájába bedobják a tájékozta-
tónkat. Az első tapasztalatok szerint mégis sok háztartás nem
tudott róla vagy nem vette figyelembe a körzetváltozást és a
régi rend szerint rakta ki a szelektív zsákokat.
Kérjük Önöket, hogy a tájékoztatóban lévő térkép, az ügyfél-
szolgálatunk vagy a honlapunk (www.v-varosgondnok.hu) segít-
ségével tájékozódjanak róla, hogy melyik körzethez tartoznak, s
ha Önöket is érinti a változás, akkor az új körzetüknek megfele-
lő begyűjtési napokon tegyék ki reggel 7 óráig a szelektív gyűj-
tőzsákot a postaládájuk közelébe az ingatlan elé. Ha több posta-
láda is tartozik az ingatlanhoz, akkor kérjük, hogy jelezzék a zsá-
kon, hogy kollégánk melyik postaládába dobja a cserezsákot. 
Kérjük, hogy arra is figyeljenek oda, hogy várható nagy szél ese-
tén lehetőleg szélvédett zugba tegyék le a zsákot. Ha a szél elfúj-
ta a zsákot, akkor a begyűjtést végző munkatársunk sajnos nem
tudja kitalálni, hogy melyik postaládába tegye a cserezsákot.

Helyesbítés: ügyfélszolgálat szerdán 18-ig!
Az ügyfélszolgálat szerdai nyitva tartása sajnos rosszul szerepel
a VT legutóbbi számában és a házhoz menő szelektív gyűjtéses
tájékoztatón. Szerdánként meghosszabbított nyitva tartással
este 6-ig várjuk Önöket.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
info@v-varosgondnok.hu és a 06/29-350-563 telefon.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 7.00-16.00, Kedd: 8.00-16.00, 
Szerda: 8.00-18.00, Csütörtök: ZÁRVA, Péntek: 8.00-12.00
A Városgondnok honlapja, ahol ezentúl megjelentetjük a leg-
frissebb információkat: www.v-varosgondnok.hu

Pályázati fejlesztések
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a városi szelektív gyűjtés
korszerűsítésére íródott 2013-as pályázatunk nyert és így támo-
gatást nyertünk ezen fejlesztésre. A pályázat célja, hogy minél
több hulladékot eltérítsünk a lerakóról, azaz a szerves anyagok
lehetőleg helyben a komposztra kerüljenek, ha ez nem megold-
ható, akkor a minél nagyobb részük a zöldhulladék begyűjtése
révén kerüljön komposztálásra; valamint az újrahasznosítható
anyagok a házhoz menő szelektív gyűjtés illetve az iskolai
papírgyűjtés révén újrahasznosításra kerüljenek. (13. oldal)

Összeállították a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. dolgozói

A Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i
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Sajtóközlemény

Vecsés Város 2013 nyarán pályázatot nyújtott be a KEOP-
1.1.1/C/13 kódszámon meghirdetett „Települési szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra. A felhí-
vás alapján EU támogatások felhasználásával, kiemelkedően
magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), lehe-
tőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fej-
lesztésére. A pályázat elbírálása során, a magas részvételből
adódó forráshiány miatt a város pályázata tartaléklistára került.
Ezért érte a város vezetését 2014. december 31-én váratlanul a
hír, hogy a pályázatot visszaemelték és támogatásban részesí-
tették. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú pályázat segítsé-
gével a város olyan rendszert valósíthat meg, ami biztosítja a
lakossági vegyes kommunális hulladék szelektíven történő
gyűjtését, valamint edényzet biztosításával lehetőséget ad a
zöld hulladék komposztálására. Mindehhez olyan informatikai
rendszer társul, ami költséghatékony működtetést biztosít. 

A projekt célja olyan eszközök beszerzése, amelyek a városi hul-
ladékgyűjtést korszerűbbé, környezettudatosabbá teszik, a lakos-
sági és közületi hulladékgyűjtési rendszert modernizálják. Ennek
érdekében beszerzésre kerül egy utánfutós ágaprító gép, ami azért
hasznos, mert Vecsésen a kertvárosias jelleg miatt sok a közterü-
leten lévő fa, valamint az elmúlt években a faültetési programok
keretében több ezer fát ültettek a város több pontján, ami megnö-
veli a fák gondozásával járó feladatokat. Ezen kívül egy bálázó
gép is, amely a szelektíven gyűjtött hulladékok (PET palack,
papír) helytakarékos szállítását segíti elő, hiszen az átvevők job-
ban szeretik, ha már külön gyűjtve kerül hozzájuk a hulladék.
A meglévő, elavult hulladékgazdálkodási infrastruktúra egyre
kevésbé alkalmas a házhoz menő gyűjtés teljes körű lebonyolí-
tására, és az ehhez szükséges begyűjtő-szállító kapacitások
nem állnak rendelkezésre. Amint arról a lakosság már korábban
tájékozódhatott januárban egy másik pályázat keretében besze-
reztek egy hulladékszállító gépjárművet, amivel jelenleg a sze-
lektív hulladékgyűjtés folyik város szerte. A mostani pályázat
keretében ezt a géppark frissítést kívánja az önkormányzat
tovább folytatni azzal, hogy beszereznek még további két hul-
ladékszállító gépjárművet, amivel kiválthatják a régi kukásau-
tókat. Emellett egy kisebb, platós autó is segíti majd a munkát,
aminek elsődleges feladata lesz az ágaprító vontatása. 
A projekt során a fentieken kívül főként a közületek hatéko-
nyabb kiszolgálása érdekében beszereznek 5 db. nyitott és 3 db.
zárt 4 m3-es fém konténert, valamint 150 db. 1100 literes
műanyag szelektív hulladékgyűjtő konténert. 
Az évente elszállítandó nagymennyiségű zöldhulladék és a
háztartási, szerves hulladék csökkentése érdekében a város
támogatja a házi komposztálás népszerűsítését, ezért lakossági
használatra 1630 db. 400 literes műanyag komposztálóedényt
szereznek be. A zöldhulladék ilyen módon történő hasznosítá-
sának két előnye is van: egyrészt csökken a begyűjtendő hulla-
dék mennyisége, másrészt a komposzt értékes tápanyag-után-
pótlást biztosít a kiskertekben.
A projekt egy informatikai fejlesztést is tartalmaz, ami két rész-
ből áll. Az új rendszerek a már meglévő új és a beszerzendő 2
új kukásautók feladatait, illetve a hulladékbegyűjtés hatéko-
nyabbá tételét segítik elő. Az egyik rendszer az ún. RFID rend-
szer lesz, amely a hulladékszállító gépjárművekre szerelt
kamerával is ellátott jelolvasóból és a lakossági hulladékgyűjtő
edényekre felszerelt chipekből áll. Ez átláthatóbbá teszi a

lakossági hulladékürítést és segíti a kukák azonosítását.
A másik rendszer egy GPS alapú gyűjtés- és járatoptimalizáló,
fuvarszervező térinformatikai rendszer lesz, ami hatékonyabbá
teszi a hulladékbegyűjtés és szállítás megszervezését, a gépjár-
művek gazdaságos működését.
A beszerzett eszközök a városi hulladékgazdálkodási feladato-
kat ellátó Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben működnek majd.
A projekt célja még a lakossági tájékoztatás és szemléletformálás
is, így a tervek szerint a 2015. május 30-31-én megrendezendő III.
Bálint Ágnes Mesefesztiválon a Vecsési Városgondnok Nonprofit
Kft. sátránál tájékozódhatnak a lakosok a városi hulladékgazdál-
kodási fejlesztésekről, a projektről és a jövőbeni tervekről.
A teljes projekt megvalósításának határideje 2015. október 01.
A projekt megvalósítási összköltsége nettó 175 143 054
forint, amely összegből az önrész 8 757 153 forint, 
az igényelt támogatás mértéke 95%-os támogatási intenzi-
tás mellett 166 385 901 forint. 
A projekt az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Megkezdődött a „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt megvalósítása

Képviselői vélemény a lomtalanításról
Szabó Attila – JOBBIK:
A háztartásokban évről évre felhalmozódnak olyan tárgyak,
eszközök, melyek használaton kívülre kerülnek, így megszaba-
dulnánk tőlük. Erre jött létre a köznyelvben lomtalanításnak
nevezett folyamat, mely során a Vecsési Városgondnok Kft.
idén is 251 tonna lomot vitt el, két részletben. A begyűjtési idő
a hatalmas mennyiség miatt napokkal elhúzódott. Ez és maga
a lomtalanítás híre a környező települések cigány lakosságát a
városba összpontosította. Tapasztalhatta mindenki, hogy sza-
bályszerűen megszállták az utcákat, kisebb-nagyobb autókkal
zavarták a forgalmat, köpködve, morogva, mikor mi, vecsési-
ek igyekeztünk elhaladni mellettük. Sokszor, amíg a szülők
felderítették a terepet, kisgyermeküket ott hagyták egy
nagyobb kupac előtt, hogy védelmezze azt, amíg vissza nem
érnek. Ezek a hordák agresszív módon csöngettek és nyomul-
tak be a házak kertjeibe, kályha, vascső és különböző számuk-
ra hasznos eszközök után kérdezgetve, majd mikor nem kaptak
semmit, gyalázatos káromkodás kíséretében odébbálltak.
Ennek főképp nem a „vasszerzés” volt a lényege, hanem, hogy
megfigyelhették a házakat, kerteket, akár jövőbeni betöréseket
tervezve.
Ez így tovább nem mehet.
Javasolni fogom a képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül a
lomtalanítás rendszerét. A Jobbik álláspontja a struktúra átala-
kítása oly módon, hogy ne az utcára kelljen kipakolni a már
nem használatos bútorokat, lomokat, hanem a Városgondok
Kft. járművei kvázi házhoz menjenek, nem két, hanem sokkal
több ütemben, akár utcára lebontott időpontok kialakításával,
elejét véve a cigányok által okozott nem kívánt zaklatásoknak,
fennakadásoknak, hangos kiabálásoknak.

Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. (VVFT)
Tel/Fax: +36 29/357-645 
E-mail: palyazat@vvft.hu
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Április 20-24. között rendeztük meg iskolánkban a tavaszi
témahetet a „Fény hete” címmel. Témaheteink célja, hogy vala-
milyen környezeti tényezőre vagy problémára felhívjuk tanuló-
ink figyelmét, és ezzel bolygónk fenntarthatóságát szolgáljuk. 
Az alsó tagozatosok projektjében megtekinthettük a fény hatá-
sát az állatvilágra, míg a felsősök a fény, mint energiaforrás fel-
használási lehetőségeit mutatták be. 
Az egyhetes program megnyitó ünnepségén nemcsak közösen
énekeltünk, hanem népdalcsoportunk dalcsokrát is meghallgat-
hattuk, mellyel a területi énekversenyen harmadik helyezést
értek el.  A Föld napja jegyében rendeztük meg a szemétszedést,
növényültetést, valamint az árkok, az udvar és a játszótér rend-
betételét. Tanulóink nagy lelkesedéssel vágtak neki a feladat-
nak, otthonról hoztak kerti szerszámokat, melyek segíttették
munkánkat. 
A fény felhasználási lehetőségeiről, fénykard készítéséről isme-
retterjesztő filmet nézhettek tanulóink. A Madarak és fák napján
akadályversenyt rendeztünk az osztályok számára. A feladatok
között szerepelt „ürgeöntés”, síelés, mocsárjárás, „lézerhálón
átjutás”, „madárfiókák etetése”, stb. 
Csütörtöki napunkat nagy előkészület előzte meg. Ezen a napon
ugyanis a tanárok órákat „kínálnak” a tanulóknak, melyekből a
gyerekek maguk állíthatják össze órarendjüket. A vegyes kor-
osztálynak tartott órák újabb és újabb lehetőséget teremtenek
korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására. A tanórák
között szerepelt pl. technika, ahol árnyjátékkal történetek
elmondása és rajzolása fejlesztette a kreativitást, vagy dobozból
„fényképezőgép” készítése, amely alkalmas volt a szem műkö-
désének tanulmányozására is. (képünkön)
Rajzórán a színek és a látás összefüggéseiről hallhattak a tanu-
lók, míg illemtan órán az érem két oldalát vizsgálhatták, a
fényest és az árnyékost. A tanórák után az osztályfőnökök
vezényletével a gyerekek madáritatót és fészekanyagot készítet-
tek, illetve helyeztek ki az udvarra, felkészülve ezzel a tavaszi
madárvédelmi feladatokra. 

Pénteken a már hagyománnyá vált vetélkedőn mérte össze
tudását a 13 osztály. Bevezetésként minden osztály elkészített
egy év élőlény szobrot az újrahasznosítás jegyében. Ezt a szob-
rot kellett néhány mondatban bemutatni, de voltak, akik verset,
csatakiáltást írtak róla, és egy osztály még dalban is megénekel-
te művét. Az év élőlényei közül bemutatták a kocsányos tölgyet,
a búbos bankát, a dunai tarajosgőtét, illetve a kecsegét. A zsűri
értékelése szerint az alsósok közül az 1.b tölgyfája, a felsősök
közül a 6.a búbos bankája sikerült a legjobban. 
A továbbiakban képfelismerés, teszt, LOTTÓ, puzzle és ügyes-
ségi feladatokat  kellett leküzdeniük a tanulóknak ahhoz, hogy
versenyben maradjanak az Öko-osztály címért. A vetélkedőn
első helyezést ért el a 4.a és a 8.a osztály. Gratulálunk nekik!
Az öko-osztály cím kiosztása még várat magára, hiszen a ver-
seny egész tanévben folytatódik, és a témahét ennek csak egy
kis állomása. 
Reméljük, hogy a fenntarthatóság érdekében végzett törekvése-
ink meghozzák eredményüket, és bolygónk élhetőbbé válik
még sok-sok nemzedék számára!

Bosznayné Waldner Erika igazgatóhelyettes          Fotó: iskola

Bálint ovisok a tulipános kertben…
A Bálint Ágnes Óvoda „Cicamica” csoportja és két kedves mosoly-
gós óvó nénije tavaszi sétára indultak és megcsodálták Benke
Győző virágszőnyegét, a tulipánrengeteget az Achim utcában. 

Írás és fotó: Benke Mária

Fény vagy te is…
Témahét a Halmiban

Középiskolai tanár matematika és fizika 
korrepetálást vállal általános és középiskolai

tanulóknak. 0630-6002139, 0629-737644
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Április 18-án ünnepelte 15 éves jubileumát a Petőfi iskola
Rosmarein Néptáncegyüttese. A már-már felnőttkorba érkező
tánccsoport és kicsik, az utánpótlás magas színvonalú műsor-
ban mutatták be tudásukat Doróné Zemmel Kati vezetése mel-
lett. Másnap volt a Labdarózsa Népdalkör szervezésében
Népdalkörök találkozását (Írás a 16. oldalon). A két rendezvény
óriási sikerét jól jellemzi ez a pár e-mailen érkezett sor, amit
Orosz Károly kollégánk írt a két kulturális eseményről, a szá-
mára okozott élményről:

„Áldjon meg titeket a Teremtő Isten gazdagon, hogy a szombati
Hochzeit és vasárnapi népdalköri találkozó meghívóját postán és
e-mailen elküldtétek a mi családunknak is. Óriási siker volt és
nagyon magas színvonal, amit több száz vecsésivel megtekinthet-
tünk. Még most is köszönetet zeng a lelkem, hogy a meghívókat
elküldtétek. Szombaton volt 15 éves a katolikus gimnázium
Rosmarein táncegyüttese, s a sok polka, gyermek és felnőtt tán-
cosok és egy lengyelországi szudétanémet együttes műsora mel-
lett Doróné Zemmel Kati új, vecsési sváb lakodalmas (Hochzeit)
koreográfiájának örülhettünk. Vasárnap pedig a magyar népdal-
körök és táncosok, gyermek és felnőtt citerások, bőrdudások,
református iskolások csodás műsorának, a magyar kultúra nagy-
szerű értékeinek tapsolhattunk, és valóban érezhettük a kivetített
idézetet: Magyarnak lenni öröm és nagyszerű gyönyörűség. 
Minden tekintetben pazar hétvége volt, amely a jó szervezettsé-
gével a Magyar Televízió műsorára illett volna, hiszen a Kiss

István vecsési színjátszóról
elnevezett színházteremben
a műsorok színvonalukban
aligha maradtak el a Repülj
Pávától. Nagy öröm volt
bennünk, hogy Vecsés ilyen
rendezvényeknek lehet a
gazdája, amelyhez az új
Bálint Ágnes Kulturális
Központ méltó környezetet
biztosított, és sok tehetséges
fiatal táncának, dalainak,
játékának tapsolhattunk. Ez
a két rendezvény messzire
elvitte Vecsés, és a kerek, csip-
kés levelű vecsési káposzta
hírnevét Inárcstól Ásványráró-
ig, Kerepestarcsától Bugyiig,
a lengyelországi Torkau-ig. 
Dicsőség Istennek, no, és a
magyar és sváb énekeseknek,
táncosoknak, Doró Katinak
és Pavella Krisztinának ezért
a jól szervezett, a szemünk
előtt megvalósult csodáért!”

Vt infó Fotók: Kolonics Csaba

Jobbágy Dezső 
festő- és zeneművész kiállítása
Jobbágy Dezső a hetvenes évek óta foglalkozik alkotó művé-
szettel. A festés mellett magas szinten műveli a dobolás művé-
szetét is, az Old Boys dobosaként. A megnyitón közreműkö-
dött Szalai Szabolcs, az Old Boys zenésze. A tárlatot megnyi-
totta Nagy Gyula esztéta.

VT info  Fotó: Katona Csaba

Előadói est
A magyar költészet napja alkalmából április 10-én Varsa
Mátyás tartott előadói estet a Róder Imre Városi Könyvtárban.
„A szerelem (h)arcai” címmel gyönyörű verseket és prózákat
hallhattunk többek között Ady, Baudelaire, Móricz, Petőfi,
Szép Ernő, Simon István, Vörösmarty munkásságából. A
könyvtárban kialakított „pódium-színház” színültig megtelt, a
produkciót a közönség vastapssal honorálta.

Írás és fotó: Balogh Barbara

M a g y a r  é s  n e m z e t i s é g i  k u l t ú ra  fe l s ő fo ko n

Rosmarein együttes

Az utánpótlás

Doróné Zemmel Kati
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A Labdarózsa Népdalkör 2015. április 19-én a Bálint Ágnes
Kulturális Központban második alkalommal rendezte meg a
„Kerek a káposzta, csipkés a levele” Népdalkörök
Találkozóját. 
A találkozón olyan fellépők vettek részt, akikkel évtizedes a
kapcsolatunk, és olyan népdal és citera zenekarok, néptánc cso-
portok, akik először fogadták el meghívásunkat. Nagy örömmel
mondhatjuk, hogy ezen a délutánon több mint 160 fő népdalos,
néptáncos, citerás, dudás és szólista énekelte és táncolta gyö-
nyörű magyar népzenénk lelket melengető dalait.

Tábori Ferenc alpolgármester úr köszöntötte a megjelent vendé-
geket, aki elmondta, hogy az előző év sikeres próbálkozása után
a népdalkör ismét megszervezte ezt a programot, aminek a
címében is benne van Vecsés városa, hiszen a káposzta híresí-
tette el a világban a települést. Az önkormányzat szívesen támo-
gat ilyen rendezvényeket, hiszen a káposztán kívül lehetősé-
günk van egy másik kulturális értékünket felmutatni, ami egy
nagyon lelkes közösség munkájának köszönhető. Ezt követően
Pavella Krisztina művészeti vezetőnk felemelő bevezetőjét
hallhattuk. Műsorunkat a Labdarózsa népdalkör Bihari csokra
nyitotta meg. Pék Zsuzsanna duda és Zelei Bence citera zené-
vel, majd a Szigetközből érkező Ásványrárói Pávakör, a Bugyi
Népdalkör és a Gyáli népdalkör következett, akik már több
alkalommal megtiszteltek fellépésükkel. Csodálatos népdalok-
kal kápráztatták el a közönséget. A Légrády leányok, Noémi és
Eszter - ők a népdalkör örökös tagjai -, előadásukkal, mint min-
dig, könnyeket csaltak a nézők szemébe. Pavella Krisztina és
Parlagi Renáta kétszólamú előadása különleges élményt jelen-
tett. Simon László, doromb muzsikával lepte meg a közönséget
és bennünket is, mivel először halottuk önálló műsorral. Ezúton
is gratulálunk neki!

Először lépett fel Vecsésen az Inárcsi Férfi Népdalkör és citera
együttes, előadásukban nagysikerű betyár- és katonadalokat
hallhattunk. A szintén Inárcsról érkezett, fiatalokból álló
Tremoló citera együttes elsöprő erejű, színvonalas műsort adott
a közönség nagy tetszésére.
Elfogadta meghívásunkat a Pestszentimrei Szenczi Molnár
Albert Református Általános Iskola néptánc együttese, Plugor
Judit felkészítésével „vidám lakodalmas” előadásukkal hatal-
mas sikert arattak. Első alkalommal lépett fel nálunk a Kerepesi
Hagyományőrző Pávakör és a Kistarcsai Pannónia
Hagyományőrző Együttes, akik fergeteges hangulatú néptánc
műsorral ajándékoztak meg bennünket. A kerepesi csoportot
elkísérte a település polgármestere, Franka Tibor is, aki dicsér-
te a műsor színvonalát és külön kihangsúlyozta, itt mindenki
érezhette, hogy milyen jó magyarnak lenni. Reméljük, hogy
velük is jó kapcsolat alakul ki a továbbiakban, és népdalkörünk
is bemutathatja népdal csokrait az Ő településükön.
Bízunk abban, hogy a fellépő együttesekkel megkezdett együtt-
működés és jó kapcsolat a jövőben is folytatódik, s a magyar
népdal- és népzene kincseit egymás településein is bemutathat-
juk, megismertethetjük. 
Természetesen, mint az előző évben is, az előadás végén a
Labdarózsa Népdalkör meleg étellel, süteménnyel, megterített asz-
tallal várta kedves vendégeit, melyet szép magyar mulatság követett.  

A „Kerek a káposzta, csipkés a levele…” Népdalkörök
Találkozóját Vecsés Város Önkormányzata nagylelkű támogatá-
sával rendeztük meg, melyet ezúton is köszönünk. Köszönet és
hála a BÁKK összes lelkes segítőjének, akik mindent megtettek
a műsor színvonalas lebonyolításáért. Köszönjük a
„Megmaradunk  Alapítvány támogatását és a Labdarózsa
Népdalkör minden egyes tagjának lelkes munkáját. 
Hisszük, hogy ezen a délutánon az előadók és vendégek szívé-
be, lelkébe vésődtek Sajó Sándor sorai: „MAGYARNAK
LENNI BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG”!

Labdarózsa Népdalkör                            Fotók: Nagy Mátyás
(A riporthoz bővebb képgaléria és videó riportok 

a www.vecsesitajekoztato.hu honlapon találhatóak.)

„Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség”
Népdalkörök találkozója Vecsésen

Munkájára igényes, leinformálható bejárónőt
keresünk budapesti XVIII. ker. családi 

házunkba, heti 1 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje 

matyesztosz@citromail.hu címre.

Ásványrárói Pávakör

Református gyermek táncosok

A Labdarózsások
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Április 25-én a Grassalkovich iskolában rendezte meg a
Magyarországi Német Ének Zene és Tánckarok Országos
Tanácsa (Landesrat) a Magyarországi Német Fúvószenekarok
északi régiójának minősítő versenyét! A szervezést a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület oldotta meg – mindenki meg-
elégedésére.
A program a sportcsarnokban az ünnepélyes megnyitóval, pol-
gármesteri köszöntővel kezdődött el délelőtt. Már a megnyitó is
kuriózum volt, hiszen közel háromszáz muzsikus közös előadá-
sában hallhattuk nemzeti és nemzetiségi himnuszainkat, melye-
ket Liszt díjas, Csokonai díjas karnagyok vezényeltek! 
A versenyprogramot a zenekarok az aulában mutatták be. Hét
kiváló zenekar jelentkezett a megmérettetésre, melyek kimagas-
ló eredményességgel ápolják a magyarországi német fúvósze-
nei hagyományokat. A résztvevő zenekarok három kategóriában
indulhattak el. 
Dorfmusik (Falusizene) kategória: Grossturwaller Musikanten
– Törökbálinti Zenészek
Blasmusik (Fúvószene) kategória: Schaumarer Musikanten –
Solymári Zenészek, Tscholnoker Blaskapelle – Csolnoki
Fúvószenekar, Pußtawamer D.Nat. Blaskapelle – Pusztavámi
Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Werischwarer Blaskapelle –
Pilisvörösvári Fúvószenekar, Musikverein Wetschesch –
Vecsési Zeneegyesület Fúvószenekara
Künstlerstufe (Művészi fokozatú kategória): „Kis-duna”
Blasmusik aus Harast – „Kis-Duna” Fúvószene
Dunaharasztiból. Ebben a kategóriában azok indulhattak, ahol a
zenészek több mint 40 %-a professzionális (főállású) zenész. 

A zsűri elnöke Dohos László, a Magyar Honvédség nyugalma-
zott főkarmestere, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
kitüntetett Liszt- díjas karnagya volt. Zsűri tag volt még: Hoffer
Tibor karnagy, a Tatai Klapka György Lövészdandár katonaze-
nekar alapító karmestere, nyugállományú alezredes és
Markovics Gábor, a Tamási Koncert- Fúvószenekar Karmestere-
művészeti vezetője, Csokonai–díjas karnagy. 
A 15 perces versenyprogram kötelező eleme, amit minden zene-
karnak be kellett mutatni, a Lencsi polka volt. Előírás volt még,
hogy a program 70%-a magyarországi német nemzetiségi zenei
hagyományt kellett reprezentálnia.

Ebéd után a gálaprogramban a zenekarok szabadon választott
műsorát élvezhette a közönség. 
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület, Musikverein
Wetschesch Koncert fúvószenekara műsorában ősbemutatót tar-
tott. A nagyközönség most először hallhatta Fazekas József zenei
vezető új szerzeményét, a most januárban befejezett Éva Polkát!

A gála után következett az ünnepélyes eredményhirdetés!
A díjakat Kreisz László, a  Landesrat elnöke adta át.
Kiemelt aranyérem minősítést kapott, és ezzel országos döntő-
be jutott: Grossturwaller Musikanten – Törökbálinti Zenészek,
Werischwarer Blaskapelle – Pilisvörösvári Fúvószenekar,
Musikverein Wetschesch – Vecsési Zeneegyesület
Fúvószenekara (bal oldali képen Szabó Imre karnagy veszi át az
oklevelet) és a „Kis-Duna” Blasmusik aus Harast –„Kis-Duna”
Fúvószene Dunaharasztiból
Az egész napos program látogatása ingyenes volt, a rendezvény
befejeztével a táncos lábúak számára táncház volt a legjobb
zenekarok közreműködésével.

szalontai                                              Fotók: Kolonics Csaba

A köszönet!
Szeretett VHZ MW család!

Óriási köszönetemet szeretném kifejezni MINDENKINEK!
Külön köszönet jár valamennyi zenészünknek, karmesterünk-
nek, Iminek mind a felkészülésért, mind a tegnapi produkcióért,
valamint a fegyelmezett, korrekt, házigazdához méltó példamu-
tató magatartásért! 
Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel szeretném megköszönni
mindazt az óriási munkát, amit a szervezés és kiszolgálás kapcsán
családtagjaink, fiataljaink végeztek! Nem mindennapi feladat 300
embert koordinálni, ennyi ember étkezését, ellátását megszervez-
ni, kivitelezni! Hálásan köszönöm név szerint is Liebe Marikának,
Szabó Erzsikének, Bagolyné Inci néninek, Kovács Erikának és
Jeszenszki Karcsinak, Bekő Katinak, Antal Eszternek és
Tamásnak, Szabó Katinak, Stadler Berninek, Bálint Szilárdnak,
Prokop Gábornak, Reményi Rékának, Falvai Anettnek, Fazekas
Józsefné Évinek, Manfred Mayrhofernek és Ledényi
Zsuzsannának az önzetlen segítőkész tegnapi munkáját! Nélkülük
nem tudtuk volna megvalósítani ilyen sikeresen a Landesrat Zenei
Szekciójának északi régióhoz tartozó minősítőjét!
Ezúton szeretném még megköszönni az ifjúsági zenekar felké-
szülését és fellépését, a türelmes várakozást, a kiváló produkci-
ót! Bízom benne, hogy a közös munka öröme további összefo-
gásra, és ebből fakadó sikerekre fogja vezetni fiataljainkat is!

Hálás köszönettel!
Fazekas József VHZ elnök

Landesrat minősítő Vecsésen

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 .  
V í z - ,  g á z -  é s  k ö z p o n t i  f ű t é s s z e 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

Az induló zenekarok karnagyai
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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

Fülbelövés

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő. 
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott) 
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
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

Új Rendelési és nyitvatartási idő: 
Rendelés: hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
Ezen idő alatt kutya-, macska tápok, konzervek,
vitaminok,  gyógyszerek, pet-shop termékek, bolha-, 

kullancs ellenes szerek , egyéb
készítmények kiszolgálása.

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

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



Május 22 - Casciai Szent Rita Ünnepe 
Rita Umbria tartományában Cascia kör-
nyékén született 1381 körül. Szülei már
nem voltak fiatalok, amikor hosszú vára-
kozás, reménykedés és sok imádság után
kapták Istentől ajándékba. Egyszerűségben
és istenfélelemben nevelték. Rita gyermek-
és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedel-
messég, a szorgalmas napi munka jelle-
mezte. Közben szívében Isten iránti sze-
retetből apáca akart lenni. Azonban szülei
- valószínűleg kényszerhelyzetben - oda
ígérték kezét egy helybeli ifjúnak. Rita -
szülei akaratának engedelmeskedve -
hozzáment a férfihez. Boldogtalanul élte
éveit férjének vadsága, erőszakossága és
hűtlensége miatt. Férje rossz természetét
hősies türelemmel viselte, nem panasz-
kodott senkinek. Rita kitartóan azért
imádkozott, hogy férje megtérjen.
Szelídségével és jóságával elérte, hogy
megtért. Megtérésének Ritával együtt
örült az egész falu, Roccapolena is. Ritát
nagy gyász érte, meghaltak szülei. Aztán
szülei halála után meghalt férje (aki
akkor már tisztelte és szerette öt), egy
régi ellensége gyilkolta meg bosszúból.
Fiai bosszút esküdtek haláláért. Ezért
Rita azért imádkozott, hogy az Úr inkább
vegye el őket, mielőtt még atyjuk halála

miatti bosszú beszennyezné lelküket.
Miután sok fájdalom árán földi kötelékei
eloldódtak (meghaltak idős szülei, meg-
halt férje és fiai is), a megözvegyült Rita
hozzáfogott régi vágyának beteljesítésé-
hez, felvételét kérte a casciai Ágostonrendi
zárdába. Kérelmét kétszer is elutasították.
A kitartó kérésnek harmadszorra eredmé-
nye lett, csodálatos módon felvételét nyer-
te. A nővérek közül engedelmességével és
türelmével tűnt ki. Külön feladatának tar-
totta a betegek ápolását és tanácsadást a
kolostoron kívüli embereknek is.  Különös
tisztelettel elmélkedett Jézus szenvedésé-
ről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a
megfeszített Krisztus kínjaiban.
Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt
és vágya beteljesülését kérte, érezte,
hogy a töviskorona egy tövise a homlo-

kába fúródik. Stigmát kapott. A mély seb
később elmérgesedett. Fájdalmai, a böj-
tölések és a sok munka felemésztették
erejét, utolsó éveit ágyhoz kötve töltötte.
1447. május 22-én hívta át Isten az Örök bol-
dogságba, „átköltözését” egy emberi kézzel
nem érintett harang szava hirdette meg.
Különleges kiváltságként Rita testét nem
temették el, mert csodálatos módon nem
látott romlást. Sértetlen maradt a tűzvész-
ben is, melyben néhány évvel halála után
a cédrusfából készült koporsója porrá
égett. Az új koporsót a szent nagy tiszte-
lője, Cesco Bárban casciai asztalos készí-
tette el, aki súlyos betegségből gyógyult
meg közbenjárására.
Ritát már halála előtt szentnek tartották
és tisztelték.
Az Egyház hivatalos boldoggá avatását
1626-ban, szentté avatását 1900-ban
fejezték be. XII. Leó pápa „Umbria
gyöngyének” nevezte őt. Testét
Casciában, az 1937-47 között épült Szent
Rita templomban őrzik. A kétségbeejtő
helyzetben lévők, szülők védőszentje.
Jelvénye (atributuma) a töviskorona,
homlokán stigma. Ünnepe: május 22.

Írás és fotó: Nagy István Elek
A felvétel a Felsőtelepi templomban készült.

Mi az a Vecsernye?
Az embereknek vannak álmaik. És ezek az álmok néha meg is
valósulnak. A vecsési evangélikus lelkész, Heinemann Ildikó pél-
dául gyakran mondogatja, hogy neki két nagy álma volt a gyüleke-
zetével kapcsolatban: az egyik, hogy a templomot kibővíthesse egy
kicsit nagyobbra, hogy legyen benne többek között mosdó és kony-
ha is – a másik, hogy a gyülekezetben alakuljon egy gospel kórus. 
Az első álom megvalósulása sajnos még várat magára, a máso-
dik azonban, nagy örömünkre és büszkeségünkre, megtörtént.
Az evangélikus gyülekezetben hétről hétre összegyűlik egy vidám,
énekelni szerető kis társaság, akik egy leheletnyi önkritikával a
Vecsési Eredetű Nyekergések, röviden Vecsernye nevet adták
maguknak. Természetesen a szó eredeti jelentése – esti áhítat vagy
imádság – is fontos, hiszen az egyébként ökumenikus kórusban a
tagokat az éneklés szeretetén kívül az köti össze, hogy mindnyájan
fontosnak tartjuk, hogy énekes-zenés szolgálatunkkal Isten dicső-
ségét hirdessük. Persze nem „nyekeregve” – fennállásának két éve
alatt a kórus sokat fejlődött, repertoárja bővült, s a tagság létszáma
is örvendetesen növekedett. Félig-meddig gospel kórusként reper-
toárunkban elsősorban keresztyén ifjúsági énekek és spirituálék

szerepelnek, de éneklünk taizé-i énekeket és korál feldolgozásokat
is. Rendszeresen részt veszünk az istentiszteleteken, a vecsési öku-
menikus imaheti alkalmakon, ezen kívül idén már másodszorra
léptünk fel a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye kórus-
fesztiválján, ahol műsorunk nagy sikert aratott. Azt tervezzük,
hogy a nyár folyamán – a pontos dátumról az újság következő szá-
mából tájékozódhatnak majd – egy nyilvános koncertet is adunk a
Károly utcai evangélikus templomban, amelyre szeretettel várjuk a
zeneszerető vecsésieket, hogy megismerjenek bennünket.
Reméljük, hogy idővel nemcsak a gyülekezetnek, hanem az egész
város zenei életének aktív részeseivé tudunk válni!

Írás és fotó: Bekkerné Fenyő Ágnes
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G o n d o l a t o k . . .  Ca s c i a i  S z e n t  R i t á r ó l  ( 2 0 1 5 .  m á j u s )

Evangélikus Gyülekezet programjai
Május 24-án Pünkösd ünnepe 10 óra istentisztelet - úrvacsora
Május 25-én 10 órakor Konfirmációi ünnepély
Május 30. szombat kirándulás Komáromba   
Június 7. 10 óra Tanévzáró istentisztelet a Vecsernye kórus
szolgálatával 
Június 12. 6 óra Tanévzáró tábortűz
Június 19. Vecsés- Egyházmegyei Missziói nap  

NYÁRI TÁBOROK

Június 15-16-19. Napközis Tábor a Parókia udvarán és gyüle-
kezeti termeiben 
Ára: naponta 2000Ft 
Július 6 - július 11. –Tábor Badacsonylábdihegyen. 
Korhatár: 6-18 év. Ára: 17.000Ft
A táborokba jelentkezni a gyülekezet lelkészénél lehet:
Heinemann Ildikó 0620 7700 442.
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A külföldi magyarok püspöke, dr. Cserháti Ferenc nemrég az
egyik püspökkari konferencián kérte a többi püspök atyát, hogy
segítsék magyar lelkészekkel az idegenben élő magyarokat
identitásuk és vallásuk megtartásában. Ehhez jó tudnunk: A
magyarság mai lélekszáma kb. 14,5 millió fő. Ebből kevesebb,
mint 10 millióan élnek Magyarországon, kb. 2,5 millióan a
Magyarországgal szomszédos országokban, és kb. 2 millióan
szerte a világban. Jelenleg a világ 5 földrészén 66 magyar misz-
szió tevékenykedik. A magyarországi egyházmegyékből most
28 pap teljesít ilyen szolgálatot (és még ezen felül Erdélyből és
több szerzetesrendből).

Február végétől nincs magyar lelkésze a németországi augsbur-
gi egyházmegye magyar missziójának, és vagy megszűnik,
vagy új lelkészt kapnak. 5600 magyar családdal kell kapcsola-
tot tartani, kis részük pedig rendszeresen igényli a magyar hité-
letet (sőt pl. hétvégi óvoda és egy kicsi iskola is van). A kiala-
kult szükséghelyzet miatt a Cserháti püspök úr, dr. Beer Miklós
püspök atyától is segítséget vár, és mivel már mintegy 20 éve
ismer engem Cserháti püspök, engem kért erre a szolgálatra,
ráadásul az ottani német püspök is egy stabil megoldást sürge-
tett az eddigi rossz tapasztalataik miatt. Ezért már márciusban
oda kellett utaznom, hogy a német püspökségen meggyőződje-
nek arról, hogy valóban olyan lelkészt küldenek-e hozzájuk, aki
a hívek lelki életét szívügynek tekinti. Megtisztelő volt szá-
momra, hogy mind szóban, mind írásban kifejezték, hogy
örömmel fogadnak. Az ilyen szolgálatok általában (három év
után meghosszabbítással) 6 éves kiküldetést jelentenek.
Miklós püspök atya a paphiány miatt már sok éve kénytelen
volt azt tervezni, hogy egy plébános látja el a vecsési katoli-
kus hívek lelki életét több segítővel együtt (akolitusok, esetleg
később diákónus). Úgy látja, hogy most kell cselekednie, mivel
egyszerre két ügy is előre halad azzal, ha engem átad külföldi
szolgálatra: egyrészt a két plébánia egysége sokkal jobban meg-
valósul, másrészt segítséget nyújtunk a szükségben. Bár írásban
is jeleztem megyéspüspökömnek, hogy nagyon szeretek itt
lenni, szeretnék maradni, de megértem mindkét fontos okot és
így beleegyeztem. 
Az ügy sürgős megoldása érdekében pünkösd ünnepét már
Németországban kell ünnepelnem az ottani hívekkel. Azt is fon-
tos tudni az európai magyar lelkészekről, hogy a befogadó
országok püspökei elvárják azt is, hogy az ott lévő lelkészek
mintegy félállásban egy ottani plébánián is szolgálatot teljesít-
senek. Tehát számomra is az első feladaton túl egy német plé-
bánia-szövetségben is lesznek feladataim (ahol 4 plébánia 4
templomában is segítek majd egy ottani német plébánosnak).
Első feladatom természetesen a szétszórtságban élő magyarok
felé szól, akikkel az augsburgi magyar misszión kívül még két

városban külön egyházközségeket alkotva éljük meg a hitünket.  
Szeretnék személyesen szavakat is mondani: Fájó szívvel
búcsúzom az Irgalmas Jézus Plébániától, mivel volt okom meg-
szeretni ezt a közösséget: sok halló szívű embert találtam, és jól
esett, hogy sokkal többen gyakorolják vallásukat, mint koráb-
ban, mert hajlandóak voltak egy közös közösségépítésre. Nem
sajnáltam azokat, akik úgy maradoztak el, hogy addig sem akar-
tak semmit hozzátenni a közösségi élethez. 20 éves papi szolgá-
latom alatt ez volt az 5. hely, ahol szolgálhattam, és mindenütt
jól éreztem magam, mindenütt jó embereket találtam.  Ezalatt
14 település egyházközségét ismertem meg mélyebben, de ilyen
jó közösséget sehol nem találtam, ahol a létszámhoz képest
ilyen magas százalékban vannak rugalmas, tenni vágyó és szív-
ből Istent és embert szeretni akaró emberek. Azt kívánom nekik,
hogy bízzanak az Istenben, folytassák Isten országának építését,
védjék meg magukat a külső nehézségektől; a városnak pedig
azt kívánom, hogy a település legnagyszerűbb emberi közössé-
ge egyre nagyobb áldássá váljon számukra. 
Nem tudok már sokat tenni a most megalapított és az összefo-
gásokat meghirdető Testi-Lelki Segítség Alapítványért, de
remélem, hogy a település felismeri az ebben a lehetőségben
rejlő erőt. Munkatársaim szívesen folytatják ezt a munkát, mint
azt az országos missziót, amit innen Vecsésről indíthattunk el: a
Krisztusfüzér-missziót. 
Mindig szeretetettel fogok az egész városra gondolni, és kívá-
nom, hogy minél több ember felismerje és meggyőződéssé vál-
jék, hogy nem attól lesz jó a város, ha megszépülnek az utak és
házak, és nagy hangú vállalkozások töltik be, hanem attól, ha
szerető, segítőszívű, közösségépítő és hívő emberek lakják!
Isten áldja a vecsésieket!

Varga Péter plébános
www.krisztusfuzer.hu, www.eljvele.hu, www.eljvele.hu/alapitvany

Búcsúzom, de nem önszántamból

Látogatás a Rákóczi zarándokvonat avatóján
Az Andrássy iskola maroknyi csapata Varga Misi bácsi segít-
ségével és (szervezésében) és igazgató úr kíséretében részt vett
a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére feldíszített mozdony avatóján
a Nyugati pályaudvaron, április 27-én. A híres TRAXX moz-
dony nemcsak új, gyönyörű külseje miatt különleges, hanem
azért is, mert idén ez a mozdony viszi a csíksomlyói pünkösdi
búcsúba induló Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz zarán-
dokvonatot. 
A kis csapatnak hatalmas élmény volt az ottlét, de ezt bizonyít-
sák inkább szavak helyett a fotók, amelyek a rendezvényen
készültek. 

Horváthné Gy. Erika                                           Fotó: iskola

Varga Péter atya a városért tartott rózsafüzér meneten
Fotó: Koncsik Sándor
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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

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion

és személyautó mosóba 
járműtakarítókat, jó kereseti lehetősséggel,

azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375

telefonszámon lehet.
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Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu

GENERALI Biztosító

CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika 

Hétköznap: 8-12 és 15-20h.         
Szombat: 9-12h.

Báthory u. 16. sz. 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL
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Zempléni Józsefre emlékezünk
(1939. dec. 9. – 2015. ápr. 4.)

Életének 76. évében hosszas betegség után elhunyt Zempléni
József. Évtizedes közéleti tevékenysége alatt mindenki csak
Ceminek hívta, így ismerte. 
1949-ben gyermekként kezdett el postagalambokkal foglalkoz-
ni. Élete nagy szerelme kezdődött el ezzel. Később
Németországból hozott be galambokat, saját elgondolása sze-
rint kereszteztette őket, amellyel páratlan képességű galambál-
lományra tett szert. Hosszú éveken át saját tenyésztésű galamb-
jainak sikereitől volt hangos a postagalamb sport. Betegsége

miatt 2001-től folyamatosan csökkentette állományát, és keve-
sebb versenyen indult el. 2005-ben a versenyzésből visszalé-
pett egészségügyi állapota miatt. Országos és nemzetközi ered-
ményei alapján 2008-ban a Nemzet Postagalambásza címet
kapta, ami örökös, ugyanúgy csak 10 van belőle az országban,
mint a Nemzet Sportolójából. Halála nemcsak a vecsési A-48
Sportgalamb Szakosztály, hanem az egyetemes magyar
Galambsport nagy vesztesége is.
Másik nagy szerelme a labdarúgás volt. A hatvanas évek köze-
pén ő alapozta meg a vecsési foci egyik aranykorát.
Ismeretségével hazacsábította a vecsésieket, és egy sereg kivá-
ló focistát hozott ide játszani. A játékosok és a szakmai vezetők
mellett döntően az ő érdeme volt az NB II-ig való menetelés.
Abban a korban nem mindennapi vállalkozás volt „menedzsel-
ni” egy csapatot. Nagy érdeme volt abban is, hogy 1967-68-ban
elkészülhetett új füves pálya.
Húsvét nagyszombatján szerettei körében érte a halál.
Nyugodjon békében!

Szalontai János  Fotó: Zempléni család
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Nicsak, ki beszél?
A megkésett beszédfejlődés problémaköre

Megérkezik a várva várt gyermek a csa-
ládba. A szülők, a nagyszülők lelkesen
figyelik a kis jövevény minden megnyi-
latkozását, az első mosolyt, a felállást, az
első lépéseket. Nincs szebb pillanat egy
szülő számára, mint mikor gyermeke
kimondja az első szót, elkezd beszélni.
De mi történik akkor, amikor hiába
várunk az első szóbeli megnyilatkozásra?
Meddig várjunk türelmesen? Mikor for-
duljunk szakemberhez, és addig is mit
tegyünk?

Az azonos korú gyermekek beszédfejlő-
désében igen nagyok lehetnek az eltéré-
sek. Általánosságban elmondhatjuk, ha a
kislány másfél, a kisfiú két éves korában
nem beszél, ideje szakemberhez fordulni!
Mielőtt felkeressük a logopédust, első
körben ajánlatos egy hallásvizsgálatot
elvégeztetni, és már ennek a birtokában
felkeresni a szakembert. A közösségbe
járó gyermeknél gyakran előfordul a
felső légúti megbetegedés, és ennek
következményeként a középfülgyulladás,
amely halláscsökkenést okozhat. Ezzel
időt takaríthatunk meg, hiszen a hallás-
csökkenést minden esetben ki kell zárni a
logopédiai vizsgálat, illetve diagnózis
felállítása előtt. Amennyiben a gyermek
értelme- és hallása ép, és beszédfejlődése

10-12 hónapos elmaradást mutat, megké-
sett, az ennél nagyobb lemaradást súlyo-
san megkésett beszédfejlődésként érté-
keljük.
A szakember kompetenciája, hogy feltár-
ja, mi áll a fejlődésbeli elmaradás
mögött. Sokszor genetikai ok áll a háttér-
ben. Ilyen esetben a szülőkkel történő
beszélgetés során előkerül egy rokon,
általában apai ágon, aki szintén későn
kezdett el beszélni. Amennyiben örökle-
tes tényező okozza a beszédfejlődés
késését, és a többi területen (korai adap-
táció, mozgás stb.) harmonikus a fejlő-
dés, nincs különösebb teendő.
Fel kell tárni a terhességgel, szüléssel
kapcsolatos információkat is. A beszéd-
fejlődési zavarral küzdő gyermekek köré-
ben gyakoriak a koraszülöttek, mivel az
éretlen, kis súlyú csecsemők sérüléke-
nyebbek szülés közben és azt követően. 
A leggyakoribb oka a megkésett beszéd-
fejlődésnek az idegrendszeri éretlenség.
Ezért is tapasztalható az, hogy a kisfiúk
körében gyakrabban fordul elő, hiszen ők
kicsit éretlenebb idegrendszerrel szület-
nek, mint a kislányok. Ebben az esetben
komplex terápia segít a fejlődésbeli
lemaradás leküzdésében. A terápia első és
egyik legfontosabb feladata a beszédkedv
felkeltése játékos formában. A komplex
terápia azokat a részképességeket fejlesz-
ti, amelyek felelősek a beszéd egészséges
fejlődéséért (mozgás-, figyelem-, gondol-

kodás-, figyelem stb. fejlesztése).
Végül, de nem utolsósorban, beszédfejlő-
dési lemaradást okozhat, ha a családban
hiányzik, vagy kevés az „élő” beszéd. Az
a tapasztalat, hogy a családi beszélgetést
háttérbe szorítja a tévézés, a számítógép
használata, a zenehallgatás, rádiózás.
Egyre kevesebbet vesszük ölbe a kicsi
gyermeket, és mondunk lovagoltató, hin-
táztató versikéket. Pedig nagyon fontos,
hogy már újszülött kortól folyamatosan
beszéljünk gyermekünkhöz, kommentál-
juk a közös tevékenységet („anya felöl-
töztet, feladom a nadrágodat, stb.), éne-
keljünk, mondókázzunk!  Teremtsünk
egy vidám, szeretetteljes, kommunikatív
légkört!
Az esetek nagy részében a későn beszélő
gyermek behozza lemaradását, és kortár-
saival megegyező módon fejlődik. 
Mindenesetben azt tanácsolom, hogy ha a
szülő gyermeke fejlődésében elmaradást
feltételez, forduljon a Pestmegyei
Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintéz-
ményének munkatársaihoz! Munkatársaink
konzultációs lehetőséget, tanácsadást biz-
tosítanak a szülők számára, ahol a legtöbb
esetben megnyugtató megoldás születik a
gyermek problémájára.
Elérhetőség:
e-mail: pmpsz.ullo@upcmail.hu, telefon-
számok: 0629-321 904, 0630 684 7972

József Éva mester logopédus

Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindazoknak, akik Édesapánkat, Férjemet,
Zempléni Józsefet (Cemit) elkísérték utolsó útjára, osztoztak
fájdalmunkban és sírjára virágot helyeztek.
Köszönet a Galambász Egyesületnek és a Futball Clubnak a
megemlékezésért.
A gyászoló Zempléni-család
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Segítség Kárpátaljára!
Kisdobrony és Zápszony, két kárpátaljai település az ukrán-
magyar határon, ahol szinte csak magyar emberek élnek. Ez a
két falu otthont ad egy-egy magyar baptista gyülekezetnek, aki-
ket a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet már évek óta támogat
partnerként a missziójukban, terveikben, növekedésükben és
anyagilag egyaránt.

A mostani kritikus helyzet sürgető lépéseket kívánt. Az ukrán-
orosz háború ugyan az ország másik felében zajlik, mégis
súlyos válsággal sújtja az egész országot. Aki csak teheti a fér-
fiak közül, külföldre menekül a katonai behívó elől, így a csa-
ládok megélhetése még  bizonytalanabbá vált. Ezzel együtt az
ukrán hrivnya rengeteget vesztett az értékéből, az árak pár
hónap alatt megsokszorozódtak, ami humanitárius katasztrófá-
val fenyeget. Egy átlagos nyugdíj vagy minimálbér hozzávető-
leg 8-10.000 forintot ér (!) hasonló árak mellett, mint itthon.
Sokaknak gondot okoz már az alapvető élelmiszerek megvásár-
lása, a közműdíjak kifizetése is. 
Ebben a kilátástalan helyzetben minden segítség különösen fel-
értékelődik. Ezért is tartott a gyülekezetünk egy célgyűjtést,
kimondottan humanitárius célokat szem előtt tartva.
Gyülekezetünk létszáma 80-100 fő, és a tagok odaadásának és
együttérzésének hála, több, mint 400.000 forintot gyűjtöttünk
össze. Készpénzt gyűjtöttünk, ugyanis a határon nagyon bonyo-
lult és kockázatos tárgyi adományokat átvinni.
Gyülekezetünk egy csapata még áprilisban pénzbeli támogatást
vitt Kisdobronyba, és egy ott szolgáló baptista lelkész -
Kelemen Szabolcs - vezetésével élelmiszer-gyorssegélyt adtunk
több tucat rászoruló családnak.  

A másik településen, Zápszonyban egy hosszabb távú terv elő-
készítésében segítünk, Nagy-Kasza Dániel baptista lelkész
vezetésével egy élelmiszerbank alapjait raktuk le. Meglátása
szerint, a kialakult háborús helyzet következményei még több
embert sodornak majd a tönk szélére, így hosszabb távú segé-
lyezésre kell felkészülni. Az élelmiszerbank célja, hogy az iga-
zán rászorulók folyamatosan hozzájussanak alapélelmiszerek-
hez. Ezen felül pedig több tucat család kapott már eddig is vető-
magot és malacot, kecskegidát, csibét vagy kiskacsát, hogy az
öngondoskodás feltételeit megteremtsük nekik. 
Mindemellett gyülekezetünk egy férfiakból álló csoportja
május elején egy hétvégét töltött Zápszonyban, hogy az imaház
tetőterének építésében segítsen. Megdöbbenve tapasztaltuk,
hogy az itt élő emberek a kilátástalanság ellenére is reményked-
nek és dolgozni, tenni akarnak a boldogulásukért. Továbbá azt
is, hogy minden segítségért - legyen az pénzbeli, fizikai vagy
lelki - módfelett hálásak. A legtöbbet talán mégis a figyelem és
az együttérzés jelenti számukra, hogy tudják: nincsenek maguk-
ra hagyva a problémájukkal. 
A tanulság számunkra pedig az, hogy a továbbiakban is segíte-
nünk kell anyagilag, fizikai segítséggel és persze lelkileg is,
hiszen a válság idején még fontosabb, hogy azt a reménységet
és törődést, amire Jézus Krisztus példát adott nekünk eljuttas-
suk a kétségek közt élőknek.
Ezért a továbbiakban is rendszeresen meglátogatjuk majd az ott
élő honfitársainkat, és viszünk támogatást, segítünk fizikai
munkával és bárhogyan máshogy, ahogyan erre módunk van.
Amennyiben valaki szeretné támogatni ezt a munkát, kérjük,
hogy további információért keresse meg a Vecsési Bárka
Baptista Gyülekezet vezetőit. (Téglási Lajos 0620/886-1771,
Tőtős János 0620/775-8202)

Írás és fotó: Téglási Lajos

Akkoriban így ünnepeltünk

A köztudatban talán kevésbé ismert, hogy május elseje nemcsak
a munka ünnepe, melyet közel 130 éve az Egyesült Államokban
nyilvánítottak először ünnepnappá, hanem a Katolikus Egyház
is e jeles napon tiszteleg a munkások védőszentje, Munkás
Szent József, Jézus nevelőapja előtt.
Napjainkban a családok, ha tehetik az orgonavirágos természet-
be vonulva vidám majálison ünnepelnek ezen a késő tavaszi-
kora nyári napon. Évtizedekkel ezelőtt, mikor a politika jócskán
rátelepedett erre a napra, Vecsésen is felvonulásokat szerveztek.
A Telepi úton haladva a Dózsa György úton át a sportpályához
vezetett a felvonulók útja. A kötelező ünnepi beszédek elhang-
zása után persze itt is a játék és a szórakozás vette át a főszere-
pet, sokszor látványos tornabemutatókkal fűszerezve. Az archív
felvétel közel 40 év távlatából mutatja az akkori Vecsés község-
ben a május elsejei felvonulást. Kép és szöveg: Fekete József 
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Trianon
Mottó: Magyar az, akinek fáj Trianon

Évek óta, ha közeledett ez a gyászos
évforduló, olyasmiről írtam, amelyek
talán megdobogtatták azon emberek szí-
vét. Gondolok itt azokra a településekre,
akik szembe mertek szállni az igazságta-
lansággal, a megszállókkal, mint Sopron
és környéke, Balassagyarmat, Kerceszo-
mor, Zajta, Somoskőújfalu. A felsorolta-
kon kívül van még néhány település, akik
fegyverrel, ésszel, szívvel megszerezték
vagy visszaszerezték azt, ami mindig is
magyar volt. Ezen települések lakóinak
biztos, hogy fáj Trianon. Nem úgy, mint
néhány politikusnak, akik ilyesmiket
mondanak: „Nem gondolom, hogy a
Trianoni Szerződés aláírása sorstragédia
lenne, majd folytatta: Igazából nem
Trianon volt az igazságtalan, hanem az
asszimilációs politika.”(Bauer Tamás)
Neki biztosan nem fáj Trianon, ő csak
magyarul beszél.
Trianon ellen számtalan író, költő emelte
fel szavát, felsorolásuk hosszadalmas
lenne. Ezért csak két személytől idézek.
Illyés Gyula a következőt írta: „Amelyik
ország évenként több embert tesz a sírba,
mint a bölcsőbe, az nem tartalékol a
jövőre: föleszi a készletet. Végül teljes
önmagát.” Ha valaki hallgatta Dr. Papp
Lajos szív-specialista beszédét, annak
nem ismeretlenek ezek a sorok. Ő azt
mondta: „Aki teleszüli a Kárpát-meden-
cét, azé lesz.” Igaza van. Nálunk sajnos
fontosabb a pénz, a karrier, mint a család-
alapítás és az utódok nevelése.
A másik író, költő, Karinthy Frigyes.
Tagja vagyok a Róder Imre
Olvasókörnek, s az áprilisi témánk
Karinthy munkásságának a megbeszélé-
se. Be kell vallanom, nem vagyok rajon-
gója Karinthynak, de ez nem azt jelenti,
hogy nem olvastam Tőle. Olvastam, és
nem is keveset. Most, hogy készültem az
összejövetelre, több írását is elolvastam,
s közben találkoztam a kisfiához írt levél-
lel, amelyet most az olvasók elé tárok
Trianon kapcsán. Ő volt az, aki a mottó-
ban szereplőt megfogalmazta, de soha ki
nem mondta.

Levél kisfiamnak – Trianon emléknapjára
„Édes kicsi fiam, te még nem tudsz
olvasni, neked nyugodtan írhatok és sza-
badon és őszintén – hozzád beszélve és
mégis magamhoz – valamiről, amiről
soha nem beszéltem, amit magamnak
sem vallottam be soha, aminek a nevét
soha ki nem mondtam. Most, ezen a fur-
csa nyáron, mely úgy hat rám, mint bor-
zongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és

bolondos álom után, először válik tuda-
tossá bennem, hogy egész életemben
kerültem ezt a szót. Íme, erőlködöm, és
nem tudom kimondani most se, különös
szemérem fog el, nem tudom legyőzni;
pedig nem volnék éppen zárdaszűz, se
vénkisasszony – nevén szoktam nevezni,
nemcsak a gyermeket, de ama boldog és
áldott bölcsőt is, ahonnan származik.
Megpróbálom megmondani, mi az, amit
érzek, akkor talán nem kell kimondani;
ugye?
Különben ha nem értenéd dadogásomat,
útbaigazíthatlak. De fordulj el, ne nézz a
szemembe. Még nem olvastam ezt a
könyvet, amiben levelem meg fog jelen-
ni: de úgy gondolom, ama szót megtalá-
lod benne többször is – hiszen arról szól
a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalá-
lod régi versekben és széles szólamok-
ban, amik most újra élni kezdenek, én
még akkor ismertem őket, mikor egy
időre halottaknak tetszettek, üresen, fur-
csán kongottak a fülemben, nem értettem
őket, vállat vontam. Igen, valamiről
beszéltek ezek a versek, és szóltak vala-
miről, amiről tudtam, hogy van, mint
ahogy van kéz és láb, különösen hatott
rám, hogy emlegetik, mintha valaki min-
den lélegzetvételnél megnevezné a látha-
tatlan elemet, mely tüdejébe nyomul.
Iskolai ünnepélyeken, tavasszal kiáltot-
ták hangosan: azt mondták nekem, hogy
szeressem, kötelességem szeretni.
Mintha azt mondták volna, hogy szeres-
sem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el
és furcsa makacsság: – hogyan lehetne
kötelességem, hogy magamat szeressem,
így szóltam magamban, holott én nem
vagyok megelégedve magammal, holott
én több és jobb szeretnék lenni, mint ami
vagyok – holott én gúnyolom és dorgá-
lom magamat. S mert a földön járok, ne
fordítsam szememet a csillagos ég felé,
melynek nincsenek határai, csak hori-
zontja van! S mert nem tudok ellenni étel
és ital nélkül, tegyem meg istenemmé az
ételt és italt? S mert nem tudok szólani
másképpen, csak így, ne hallgassam meg
azt, aki másképpen szól? S ha erőt adott
nekem a föld, amelyből vért szíttam
magamba anyám emlőin át – ezt az erőt
csodáljam a munka helyett, melyet végre-
hajtok vele! Dac fogott el és makacsság:
embernek neveztem magam – azt keres-
tem, ami bennem hasonlatos másféle
emberekkel s nem azt, ami különbözik.
Világpolgárnak neveztem magam –
léleknek neveztem magam, mely rokon-
lelket keres, akárhol itt e földön, s ha kell,
a pokolban is.
És nem mondtam ki azt a szót. De ha
házat építettek valahol Pesten vagy
Fogarason, vagy Szolnokon, vagy

Kolozsvárott, megálltam előtte, és úgy
néztem, mintha az én házamat építenék.
És ha virágot láttam nyílni a pilisi
hegyekben vagy a Kárpátokban, tudtam,
hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen
emberrel beszéltem, és az idegen ember
dicsérte a Lánchidat és a Dunát és az agg-
teleki cseppkőbarlangot és a dobsinai
jégbarlangot és a Vaskaput és a Balaton
vizét – akkor lesütöttem a szemem és
zavarba jöttem, mintha engem dicsérne.
És mikor Berlinben jártam, úgy csodál-
koztam és nevettem magamban azon,
hogy ezek itt járkálnak és házakat építe-
nek, mint aki álmában tudja, hogy álmo-
dik, és amit lát, nem valóság, álomkép
csak, tündérmese, játék. Játék háznak
éreztem az idegen házat – csak játszották
az emberek, hogy ezt ők komolyan
veszik –, és mikor a vendéglőben fizet-
tem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a
játékpénzt, amit kezembe nyomtak,
mikor átléptem a magyar határt. És lel-
kem mélyén soha nem hittem el, hogy ők
komolyan mondják: hélas! és alas! és
wehe! és ahimé! – mikor jaj-t kell mon-
daniok,– és arra gondoltam, hogy haláluk
percében ők is jajt mondanak majd, mint
én. A megfogható ismerős valóság ott
kezdődött nekem, ahol átléptem a határt –
ha életemben először jártam is arra, ahol
átléptem.
De nem mondtam ki azt a szót soha. És
most már nem is tudom kimondani, csak
ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor
hallani fogsz majd az életnek egy fájdal-
mas csodájáról – arról, hogy akinek
levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi
még sajogni az ujjakat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt:
Erdély, és ezt: Kárpátok – meg fogod
tudni, mire gondoltam.”
Igen, június 4-én arra emlékezzünk, amit
Karinthy leírt! Soha nem feledhetjük ősi
jussunkat, soha nem szabad lemondani
róla. Szemünk előtt kell tartani, amit a
Horthy-rendszer kultuszminisztere, gr.
Klebelsberg Kunó mondott: „Trianont
ésszel kell legyőzni.” Ezen kell munkál-
kodni. Nem azt kell nézni, ami elválaszt
bennünket, hanem azt, ami összeköt.

Gál István

Köszönetnyilvánítás
A gyászoló család nevében köszönjük
Mindenkinek, aki a szeretett, megbecsült
és mindig segítőkész Medgyes Ferenc
búcsúztatásán részt vett, ravatalára virá-
got helyezett. Köszönjük az Alphavik
’95 Kft. minden részletre kiterjedő,
emberséges szertartás lebonyolítását.
Társa: Zsuzsi, Lánya: Melinda,
Testvére: Margitka
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Vecsés Város Önkormányzatának szervezésében 2015. május 9-
én, szombaton 14 órától rendezték meg a Lóti-Futi futóversenyt
a Sportpályán és a környező utcákon. Megszokott módon a
csöppségek, az ovisok és az iskolások körében a legnépszerűbb
ez a tömegsport rendezvény. (alsó nagy kép) A huszonévesek
körében már alig akad induló, még a korosabb évjáratok azok,
akik kedvelik a sportnak ezt a módját. 
A Vecsés Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány
támogatásával ismét sétarepülésre mehettek a szerencsések.
Majd mindenki annak mondhatta magát, mert a helikopter órá-
kon át, fáradhatatlanul rótta a köröket a város légterében. Aki
nem akart röpülni annak volt óriás trambulin, ugrálóvár és még
sok egyéb szórakozási eszköz. 
Az iskolák létszámához viszonyítva – a korábbi évekhez hason-
lóan – ismét a Halmi iskolából érkezett a legtöbb gyermek.
Most a diákok 52%-a elindult a versenyen, ezért egy kupát és
egy trambulint kaptak. (felső sor, jobbszélső kép)
Minden alkalommal közöljük a Lóti futi legfiatalabb és legidő-
sebb versenyzőjét. Ezúttal három csöppség nevét is közhírré tesz-
szük, hátha jövőre is kedvet kapnak a futkározáshoz a kicsinyek.
Kocsis Laura Maja (sz.: 2014. máj. 15.), Halgas Lili Kata (sz.:
2013. okt. 6..) és Vörös Annabella (sz.: 2013. szept. 15.). A legidő-
sebb induló nem volt ismeretlen, mert évek óta Papp Miklós (sz.:
1942.) az, aki részt vesz a rendezvényen, és végig is kocogja azt.

A 2015. évi verseny győztesei:
Sebestyén Léna (Tündérkert Óvoda), Rados Marcell
(Tündérkert Óvoda), Schneider Lara (Halmi iskola), Berényi
Dávid (Petőfi iskola), Keresztes Jázmin (Andrássy iskola),
Rados Bende (Halmi iskola), Klepcho Zsófia (Petőfi iskola),
Várszegi Lőrinc (Hakmi iskola), Viha Borbála (Hajós Alfréd
iskola), Őszi Zsombor (Petőfi iskola), Kovács Nóra (Andrássy
iskola), Smigulec Kevin (Andrássy), Brezóczky Bernadett
(Lővey Klára Gimn.), Béky Dominik (Petőfi iskola), Takács
Noémi (Halmi iskola), Gács Roland, Kótai Ibolya, Balogh

Antal, Horta Judit, Kiss Gábor, Katona Erzsébet, Végh
Benjamin, Vatai Piroska, Somogyi Károly. 

Köszönjük – a Lóti futi támogatói voltak:
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány,
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Vecsés Sportjáért
Közalapítvány, Budapest Airport Zrt., Jusec Kft. (őrzés-védés),
Richter Gedeon Nyrt., Papst Hungary Kft., Prevost Hungária
Kft., Ferihegy Market Centrál, Tesco-Globál Áruházak Rt.,
Praktiker Kft. Vecsési Áruháza, Hertz Mercur Rent a Car
Autókölcsönző, Jégtrade Kft., Pátria Takarékszövetkezet,
Vecsési Városgondnok Kft., Él-Team Kft., Boda Bútor, Boda és
társa, Bau-Styl Építőanyag Kereskedelmi Kft., Agip Benzinkút,
Pintér Export-import Kereskedelmi Kft., Baranyai
Mérnökiroda, Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat,
SZIGÜ-INRI Kft., Oriflame, Mikro-store.hu, Karamell
Cukrászda, Telepi úti fodrász és kozmetikai kellék- és illatszer-
bolt, Cservák és társa Kft. / Cservák Csaba, Al-pet Kft., bunker-
game.com - az igazi szabadulós játék, OTP Bank Vecsés,
Palotai Pál – Palsport Kft.,, William’S TV - a térség televíziója,
William’S Kis- és nagykereskedés, Ifj. Kortye Vilmos,
Ipartestület, Gábor Béla - Villamossági Szaküzlet, Reál Bokor
ÁBC, Zatik Kereskedelmi - Kft., Rákoscsabai Kutyaiskola,
Szilvána Virágüzlet, Gábriel Cukrászda, Kovács Márton, Szép
Attila, Dobrovitz Erika, Mosoly Park Bt., Kállnai Bt.,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Segítséget nyújtottak:
Az iskolák testnevelő tanárai, petőfis diákok, a rendőrség és a
polgárőrség tagjai, a vecsési városgondnok kft. dolgozói,
Palotai Pál, Séra Sándor.

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba
(A riporthoz bővebb képgaléria és videó riportok a 
www.vecsesitajekoztato.hu honlapon találhatóak.)

Lóti-Futi 2015. 
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály Folyamatos sikerek az ökölvívó szakosztálynál

Fogathajtás

A dobogó előtt vagyunk, de hová lépünk?

Vecsési FC - Üllő SE 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Kiss K. (29’), Novák M. (50’,51’) 
Urbán Flórián vezetőedző: „Az első félidőben nagyon idegesen,
kapkodva és rengeteg technikai hibával játszottunk. Néha azt
éreztem, hogy nem foci meccset, hanem kiszorítósdit, vagy
éppenséggel húzd meg, ereszd el-t játszik a két csapat. Aztán a
második félidő elején a két perc alatt szerzett két gólunkkal
gyorsan lerendeztük a szomszédvárak rangadóját.”

Vecsési FC - Tura VSK 1-0 (1-0)
Gólszerző: Kiss Krisztián (1’)..
Nagyon fontos mérkőzésen a gyorsan szerzett gól nagy előnyt
jelentett, de ezt kamatoztatni nem tudtuk. De most a három pont
volt a lényeg, és ez sikerült.

Nagykőrösi KTLC - Vecsési FC 1-3 (0-2)
Gólszerzők: Novák M. (4’), Tárkányi G. (42’,53’) 
Urbán Flórián vezetőedző: „Már a negyedik percben vezettünk,
és ez nagyban meghatározta a mérkőzés további kimenetelét.
Fegyelmezetten, taktikusan játszottunk és végig kézben tartot-
tuk a mérkőzést. Teljesen megérdemelten nyertünk egy szimpa-
tikus és nagyon kulturáltan focizó Nagykőrös ellen.”

Vecsési FC - Törökbálinti TC 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Novák M.(80’), Kalderás D. (85’)
Ezek a kötelező győzelmek milyen gyötrelmesen tudnak meg-
születni! Ha elmaradnak az az igazán bosszantó, de most a haj-
rában akarattal sikerült kivívni a győzelmet, és ennek örülhe-
tünk.

A hátralévő 3 mérkőzésből a két idegenbeli (Érd és Dabas)
dönti el, hogy ezüstnek vagy bronznak örülhetünk a végén. A
hazai Százhalombatta elleni meccsen kötelező a három pont
begyűjtése. A legkevesebb gólt kaptuk a mezőnyben, ez biztató
lehet a hajrában, miként az is, hogy mentálisan is erősnek lát-
szik a gárda, erre pedig nagy szükségünk lehet.

VT info

Mátyás Krisztián a junior válogatott tagjaként edzőtáborozott
Németországban, ahol a két ország közötti csapattalálkozón
győzelmet aratott német riválisával szemben. Krisztián egyre
jobb formát mutat, ez látszott az Utánpótlás Olimpián is. 2015.
április 1-4. között került megrendezésre az Utánpótlás korú
Ökölvívók Seregszemléje (régi nevén Utánpótlás Olimpia)
Győrszentivánon. A vecsési csapat 7 versenyzővel vágott neki a
viadalnak, és a végén 1 arany- és 2 ezüstérem lett a vecsési
ökölvívók eredménye. Aranyérem: Mátyás Krisztián
Ezüstérem: Lőczi Roland, Schneider Zsolt. Gratulálunk!
(info: vecsesbox.hu)

Május első hétvégéjén rendezték a szezon első nagy versenyét
Fábiánsebestyénben. Kettesek között Dobrovitz József junior a
2. helyen végzett Lázár Zoltán mögött. Az akadályhajtás három
verőhibája miatt szorult le a legfelsőbb fokról. Osztertág Márk
a 10. és Osztertág Kristóf a 11. lett. Márk maratonban, Kristóf
akadályban teljesített halványabban.
A négyesek között is elindultak mind a hárman, de itt már ver-
senyzett Dobrovitz József, a világbajnok is. A viadalon svájci,
német és osztrák hajtók is elrajtoltak. A két Dobro között
„véres” csata dúlt, amelynek a végén az apuka állhatott maga-
sabbra a dobogón. Díjhajtást a junior, a másik két számot Dobro
nyerte. A 10 pontos különbséget megint az akadályhajtás okoz-
ta. A két Osztertág testvér ismételt: Márk a 10. és Kristóf a 11.
helyen végzett kiegyensúlyozott teljesítménnyel.
Május utolsó hétvégéjén az aacheni Lovasjátékokon indul el
Dobrovitz József, egyedüli magyar résztvevőként, majd követ-
kezik a Vecsés Kupa! 
2015. június 4. és 7. között a VECSÉS KUPÁN CAI2*-os póni
egyes-, kettes- és négyesfogathajtó, CAI2*-os nagyló egyes- és
kettesfogathajtó, illetve CAIO4*-os négyesfogathajtó
Világkupa minősítő nemzetközi verseny lesz a Dobrovitz
Lovasparkban, ahová világbajnokok sora jelezte a részvételét.
Érdemes lesz kilátogatni a parkba a lovak és a fogatsport szerel-
meseinek.

VT info

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Esküvői kiegészítők, fejdíszek, gyöngy, 
swarovski és ásvány ékszerek tervezése, 

készítése, értékesítése. 
2220 Vecsés, Táncsics Mihály u. 70/a 

www.facebook. com/napgyongye

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának 
elkészítését vállalom. Honffy Gábor - Tel:3620/9825439

e-mail:gabrinusz@freemail.com



30  Sport                                                                                                              Vecsési Tájékoztató 2015 május

Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi AC 36 - 12 (15 - 8)
Papírforma győzelmet vártunk, és az már az első félidőben
megmutatkozott, hogy csakis Vecsésé lehet a 2 pont. Jól
működtek a hazai támadások, s a védelem is mindössze 8 gólt
kapott egy félidő alatt. A második játékrészben pedig jött az
örömjáték, bőven megduplázta góljai számát Vecsés, s mind-
össze 4 gólt kapott a védelem az egész félidő során. Emellett
lehetőséget kaptak azok a játékosok is, akik eddig javarészt a
kispadot erősítették, s mindenki hozzá tudott tenni a mérkőzés-
hez. Ez a meccs már felszabadulást jelentett a teher alól, mert az
újabb két ponttal már szinte biztos a bennmaradás. 

junior:
Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi AC 37 - 19 (16 - 7)
A papírforma beigazolódott, már az első félidőben jelentős
vezetésre tett szert a hazai együttes. A második játékrész sem
alakult másként, a vecsési védelem ismét fellazult kicsit, de
ennek ellenére nem volt kétséges egy percig sem a mérkőzés
végkimenetele. 

Gárdony-Pázmánd NKSE – Vecsés Kombi Express 22 - 23
(11 - 12)
A felnőtt csapat egy nehéz akadály elé nézett, ugyanis az ellen-
fél javára dőlt a mérleg a mérkőzés előtt. Ez az első félidőben
nem igazolódott be, mert Vecsés kiválóan tartotta magát, s ven-
dégként maguk mögött tudták tartani a tabellán előttük helyez-
kedő csapatot. A második játékrészben nem tudtak az együtte-
sek döntésre jutni, amikor is hatalmas bravúrral nyerni tudtunk,
ami már jobb helyezéssel is kecsegtet.

junior:
Gárdony-Pázmánd NKSE – Vecsés Kombi Express  27 - 28
(12 - 11)
A junioroknál a hazai csapat a második helyen, míg a mieink a
4. helyen álltak a mérkőzés előtt. Az első félidő meg is mutatta,
hogy nem lesz könnyű dolga egyik gárdának sem, végig egy-
más mellett haladva szorosan tapadtak egymásra, s a második
félidőre hagyták a döntést. 
Fordulás után sem tudtak dűlőre jutni az együttesek, de a végjá-
tékot kifejezetten jól teljesítette Vecsés, s ezzel nagyon fontos
két pontot rabolt el a Gárdony-Pázmándtól. De a dobogóhoz
nyerni kell a következő Érd II elleni mérkőzést.

Vecsés Kombi Express – Érd II 27 - 34 (15 - 17)
A felnőtt mérkőzés papírforma szerint nem ígért sok izgalmat,
hiszen a táblázaton 6 helyezés választotta el egymástól a két
csapatot. Ennek ellenére tetszetős játékkal kezdett a Vecsés.
Mentek a figurák, a formációk és az első félidő igen szorosra
sikerült.
A második félidőben azonban már csak 10 percig voltak képe-
sek tartani a ritmust a hazaiak. Az utolsó 20 percben megmu-
tatkoztak az edzésszámbeli különbségek. Mindemellett az
átlövők (Tumpech Nikolett, Lovászi Réka) kifejezetten jól
szerepeltek. Csenki Judit játéka pedig ismét megsüvegelendő,
ahogy Bűcs Vivien küzdeni akarása és Kovács O. Zsófia
kapusteljesítménye is.

junior:
Vecsés Kombi Express – Érd II  29 - 31 (18 - 16)
Érd mindössze 1 ponttal előzte meg Vecsés csapatát. Így győze-
lem esetén helycsere következett volna be a tabellán, s dobogó-
ra állhatott volna a hazai gárda.
Az első félidőben úgy tűnt ez, akár sikerülhet is, de Szabó
Tímea, aki nemcsak a junior, de a felnőtt csapat egyik meghatá-
rozó játékosa, egy levegőben történt lökés következtében rosz-
szul fogott talajt, és a kórházban fejezte be a mérkőzést. Ennek
ellenére az első 30 perc után még sikerült tartani a 2 gólos hazai
vezetést.
A második félidő igen izgalmasra sikerült, egymás mellett
haladtak a csapatok, s 6 perccel a vége előtt sem lehetett meg-
mondani, hogy ki viszi el a két pontot. Érd kifejezetten jókor
gyújtotta be a rakétákat, az utolsó percekre átvették a vezetést,
s ezzel a győzelmet is megszerezték. Számunkra elveszett a
bronzérem lehetősége.

Duna-Pent NKSE – Vecsés Kombi Express 27 - 32 (16 - 16)
A felnőtteknek a minél jobb helyezés elérése volt a cél. Az első
félidőben kifejezetten jól tartotta magát a Duna-Pent együttese,
így sikerült döntetlennel fordulniuk. A második játékrészben
azonban nem volt kérdés, mely ki fogja elvinni a két pontot.
Ezzel javítottunk egy helyet a tabellán, de nagyon nehéz feladat
vár rájuk a fináléban a 3. helyezett Dabas ellen.

junior:
Duna-Pent NKSE – Vecsés Kombi Express 27 - 36 (11 - 16)
Mi voltunk az esélyesebbek papírforma szerint, s ez be is igazo-
lódott. Már az első félidőben jelentős különbséggel mehettünk
pihenőre. A második játékrészben tovább növeltük az előnyt,
így alakítottuk ki a magabiztos győzelmet jelentő 9 gólos
különbséget. Az utolsó mérkőzésen múlik, hogy meg tudjuk e
tartani a 4. helyezést. 

Legújabb:
Vecsés Kombi Express – DANUKE 27-29
A bronzérmessel szemben csak szoros küzdelemben maradtunk
alul. Tavaszra összeállt az a gárda, amely jövőre akár az élboly-
hoz is csatlakozhat. A csapat a 9. helyen zárta a bajnokságot. 
junior: Vecsés Kombi Express – DANUKE 38-25
Az átalakuló együttes a 4. helyet szerezte meg, de alig maradt
le a dobogóról.

A bajnokság részletes elemzésével a VT júniusi számában
foglalkozunk.

Molnár Péter

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Hűtőgépek, fagyasztók javítása 
helyszínen – garanciával

0630 8984 913



Vecsési Tájékoztató 2015 május                                                                                                              Sport  31

Dabas VSE KC – Vecsési SE ÉL -TEAM 30 - 26 (14 - 13)
A felnőtteknek nem volt túl kellemes emlék az őszi mérkőzés,
hiszen Dabas némi bírói ráhatással, 1 góllal nyert nálunk.
Dabasról pontot, pontokat rabolni, nem egyszerű, de nem is
lehetetlen. 
Rosszul kezdtünk, már a mérkőzés elején megannyi ziccer és 3
hétméteres is kimaradt, így a Dabasnak volt esélye meglépni
ellenfelétől. Azonban a kimaradt lehetőségek ellenére sikerült
egészen közel maradni a hazai csapathoz, mert a védekezés
kiválóan működött, s Nagy Martin is magabiztosan őrizte kapu-
ját, így szoros félidő után mehettek pihenőre a játékosok.
A második játékrész első perceiben pár demoralizáló gólt kap-
tunk, és amikor úgy tűnt ismét felzárkózhatnánk, akkor az addig
kifejezetten jól fújó bírók, mintha a félidőben megbeszélték
volna, hogy itt Vecsésnek nincs keresnivalója. Arra a kemény
védekezésre, amelyet az első játékrészben mindenféle szankció
nélkül hagytak, fordulás után úgy szórták a két perceket, hogy
egy hippi gyülekezet is megjelenhetett volna a dabasi arénában,
mert a sporik annyiszor mutatták a béke jelének látszó bünteté-
seket. Ezek után mentálisan megrogytunk, s az sem segített,
hogy Molnár József edző egy alkalommal azt kiabálta csapatá-
nak: „Kapjatok gólt, a bíró bácsik úgy is azt akarják.” Az indu-
latot talán meglehet érteni, hiszen sokadszorra kerül hasonló
helyzetbe Vecsés, de az ilyesfajta megnyilvánulás nem a csapat
javát szolgálja. 

junior: 
Dabas VSE KC – Vecsési SE ÉL-TEAM 35 - 31 (18 - 14)
A junioroknak már csak matematikai esélyük volt a 3. helyre,
feltéve, ha a hátralévő meccseiket megnyerik. Ez már az első
félidőben veszni látszott, mert a hazai együttes nem engedte egy
percre sem közel magához csapatunkat. Fordulás után kiegyen-
lítettebb lett a játék, de a vereséggel az utolsó esélyünket is
elvesztettük a dobogós hely megszerzésére.

Vecsési SE ÉL -TEAM – Csurgói KK U23 24 - 24 (13 - 11)
Egy jobb helyezés reménye volt a tét ezen a mérkőzésen. A mie-
ink ennek tudatában kiválóan kezdték a meccset. Szépen men-
tek a támadások, s Rédai Krisztián is nagy lövő kedvében volt.
Már-már úgy tűnt sima 5-6 gólos félidő lesz, amikor buta sza-
bálytalanságok következtében sorra kaptuk a 2 perces bünteté-
seket, és az emberelőnyös helyzeteket kihasználva Csurgó fel-
zárkózott 2 gólra.
A második játékrészben ismét jól kezdett a VSE, de nem tanult
saját hibájából, mert iszonyatosan sok hibával, labdaeladások-
kal, technikai malőrökkel ismét közel engedték magukhoz a fia-
tal vendég együttest. Most Csurgónak sikerült kiegyenlítenie, s
pontot rabolnia. Az egy ponttal a várt középmezőnybeli helye-
zésből akár 11. hely is lehet.

Balatonfüredi KSE U23 – Vecsési SE ÉL -TEAM 22 - 20 (14 - 9)
A hazaiak bevetve az élvonalban szereplő játékosait a bajnokság
végére felzárkózott a 6. helyre. A vasárnap 11 órás kezdés is a
füredieknek kedvezett, ami az első játékrészben meg is látszott,
mert komoly előny tudatában váltottak térfelet az együttesek.
A második félidőben a hazaiak kissé belepihentek az eredmény-
be, s ezt kihasználva Vecsés közelebb került ellenfeléhez, de
nem sikerült a pontszerzés. A kimagasló képességű 2. helyezett
Szentendre elleni utolsó hazai mérkőzésen kevés az esélyünk. A
10-11. helyezésnek van realitása, de ennél dicséretesebb telje-
sítmény volt a biztos bennmaradás.

Legújabb:
Vecsési SE ÉL -TEAM – Szentendre 28-29
A vereség ellenére ez egy bravúros eredmény az ezüstérmessel
szemben. A tavalyi 12. helyezéshez képest a mostani 10. hely nem
nagy előrelépés. De a tavalyi 13 ponthoz a mostani 20 pont már
jelentős fejlődés. A csapatban benne van a 6-7. hely. Szép volt fiúk!
junior: Vecsési SE ÉL -TEAM – Szentendre 31-29
A fiataljaink ebben az évben is vetélytársai voltak a legjobbak-
nak. Matúz István vezetésével a 4. helyezés szép siker.

A bajnokság részletes elemzésével a VT júniusi számában
foglalkozunk.

Molnár Péter

Kézilabda - NB. I/B. Nyugati csoport - Férfi

Karate hírek

2015. április 11-én rendez-
te meg Budapesten, az
Újpesti Sportcsarnokban
az S.K.I.-H. az országos
bajnokságát. 240 verseny-
ző karatéka mérettette meg
magát, köztük a vecsésiek
is. Hamvas Tamás aranyér-
met, Kovács Dénes bron-
zérmet szerzett.
Április 24-25-26-án, Temesváron (Románia) tartott edzőtábort
kancho Nobuaki Kanazawa. Fridrich mester vezetésével a
vecsési karatésok 8 fővel vettek részt az eseményen.
Május 2-án került megrendezésre Pécsett az Ippon Shobu
Karate Kupa. A vecsési karatésok is megmérettették magukat.
Kovács Dénes egy ezüst- és egy bronzérmet, Hamvas Tamás két
aranyérmet, Iván István két ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk a versenyzőknek. „OSS”

Karate Szakosztály vezetősége
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SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig 
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) 
Tel: 0630-649-4539  - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) 
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) 
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) 
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) 
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) 
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SZABÓ ATTILA 
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
TÓTH JUDIT 
Tel: 0630-2522797 - E-mail: TothJ@vecses.hu
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.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap 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. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik. 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – máj. 18-ával,
Szent Ferenc (Market Central) – máj. 25-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – jún. 1-jével, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – jún. 8-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – jún. 15-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – jún. 22-ével kezdő-
dő héten ügyeletes.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika tart nyitva! 
Szombaton 20 órától hétfő reggel 8 óráig az ügyeletes patikát
kell keresni. 

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, randalírozó
fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal INGYENESEN hívható zöld számunkat!

Közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti megállapodás
alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont biztosít a rendőrség részére,
hogy a járőr közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára. 

A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma: 
06-30-948-1438 
A telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság min-
den olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatko-
zást tart szükségesnek. 

VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilá-
gosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió
műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható. A műsorral kapcsolatos ész-
revételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.


