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II. Vecsési Böllérfesztivál
Hagyományápolás és tartalmas szórakozás az Epresben. 
(14-15. oldal) (Bővebb képgaléria és videó riportok a
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XI. Vecsési Borverseny
Lázas munkában a közönség-díjak odaítéléséért a szakértő
publikum. (4. oldal) (Bővebb képgaléria és videó riportok a
www.vecsesitajekoztato.hu honlapon találhatóak.)
Fotó: Kolonics Csaba
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Testületi ülésekrôl jelentjük
Elfogadták a város 2015-ös költségvetését

Január óta kétszer ülésezett a képviselő-testület. Február 24-én
19 napirendi pontot tárgyaltak. Március 5-én megtartott rendkí-
vüli ülésen a 2015-ös költségvetési rendeletet fogadták el.
Betegség miatt a két ülésről Saska Istvánné képviselő hiányzott.

Február 24. rendes testületi ülés

Polgármesteri beszámoló 
A testületi ülés a kialakult gyakorlat szerint Szlahó Csaba pol-
gármester két testületi ülés között történtek beszámolójával
kezdődött. Elmondta, hogy január végén és februárban főként
kulturális események történtek a városban. Külön kiemelte a
február 6-án a Halmi Telepi Általános Iskolában megrendezett
Kazinczy-versenyt, ami a Vecsési és a Monori Járás iskoláinak
volt meghirdetve. Az események közül megemlítette a febru-
ár19-én a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán
tartott megbeszélést, ahol a KLIK, a Városi Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat volt jelen. A megbeszélésen
a Grassalkovich Antal Általános Iskola beiskolázási körzetéről
tárgyaltak. Vecsés javaslata az volt, hogy az iskola felvételi kör-
zete Vecsés egész területére terjedjen ki. 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a 0202-es elkerülő út
megépítéséről, amiért az önkormányzat már régóta lobbizik. Ez
az út a Gyál felé vezető út körforgalmi csomópontjából vezetne
az Almáskert út irányába, ahonnan a Lőrinci úti aluljáró érinté-
sével lehetne elérni az elkerülő 4-es főútra. Magyarán: a
Széchenyi út és a Dózsa Gy. – Telepi úti átmenő forgalom kiik-
tatásával teremtene kapcsolatot a 4-es főút és az M0 között. A
forgalom elvezetése mellett az út nagy előnye még, hogy jelen-
tősen felértékelődnének az út melletti, elsősorban vállalkozási
övezet területei. Az Ennek az útnak a tervei elkészültek.
Februárban a Pest Megyei Közgyűlés elnökének Szabó
Istvánnak, a megyei főépítésznek és a Magyar Közútkezelő Pest
Megyei Igazgatósága vezetőjének az írásos támogatását is meg-
szerezte a város. Reményét fejezte ki a polgármester, hogy
Vecsés kérése egyre magasabb fórumokhoz jut el, és így belát-
ható időn belül megépülhet ez az elkerülő út.
A polgármester bejelentette, hogy január 1-jétől új rendőrkapi-
tány irányítja a Monori Rendőrkapitányságot. Ettől az évtől
Baár Pál ezredes rendőrségi főtanácsos a kapitány. Az előző
kapitányt, Szmodics Róbertet új munkakörbe helyezték át. 
A beszámolót követően Tábori Ferenc alpolgármester arra kérte
a megjelenteket, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknap-
ja tiszteletére egy perces néma főhajtással emlékezzenek az
áldozatokra. 

A jövőben azok kapjanak majd támogatást, akik valóban
rászorulnak
A szociális ellátásokról szóló törvény módosítása 2015. márci-
us 1-jétől jelentős változásokat hoz a pénzbeli és természetbeni
szociális támogatások rendszerében. A támogatás teljes megújí-
tása következtében a helyi szociális támogatások rendszerét át
kell alakítani. E módosításoknak megfelelően az új szociális
támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, emellett
elejét veszi a - korábban gyakran tapasztalt -, segélyekkel való
visszaéléseknek. Jövőbeni cél, hogy azok kapjanak majd támo-
gatást, akik valóban rászorulnak. A képviselő-testület a rendsze-
res települési támogatásra 15 millió Ft-ot biztosít a költségveté-
si rendeletben. A március 1-jétől hatályba lépő települési támo-
gatási rendeletet egyhangúan megszavazták a képviselők. 

Módosultak a szociális szolgáltatások és az étkezések térí-
tési díjai
A Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások területén
2008 óta nem történt emelés, ezért a Szociális Bizottság 2015.
április 1-jétől a térítési díjak módosítását javasolta. A testület
egyhangúan fogadta el a változtatásokat.
Az intézményekben bekövetkező változások teljes listáját megtalál-
ják a Vecsési Tájékoztató honlapján: www.vecsesitajekoztato.hu, a
város honlapján: (www.vecses.hu) , az intézményekben vagy a
Polgármesteri Hivatalban.

Pályázatot írnak ki intézményvezetői állásokra
Az idén öt, az önkormányzat fenntartásában működő intézmény
vezetőjének megbízása jár le. A részletes pályázati kiírás meg-
található az újság 21. és 25. oldalán.

Vita az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról 
Tóth Judit képviselő kilenc pontban foglalta össze az átlátható-
ságról szóló előterjesztését. Úgy határoztak a képviselők, hogy
az egyes fejezetek kidolgozását követően rendeletet alkotnak az
önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról. (Tóth Judit
írása a VT. 9. oldalán olvasható.)

Március 5-én elfogadták a város 2015-ös költségvetését
A rendkívüli képviselő-testületi ülést összevont bizottsági ülés
előzte meg. A tervezetben a bevételi és a kiadási főösszeg: 
3 milliárd 307 millió 591 ezer Ft-al szerepel. Érdekesség, hogy
a bevételi forráshoz az állami normatív támogatásból 959 millió
810 ezer forint jut, a tavalyi 1 milliárd 300 millió 773 ezer forint-
tal szemben. A nagyon feszes költségvetésben szűk keretet ter-
veztek be az önálló beruházásokra, a 48 millió 358 ezer forint tar-
talmazza az intézmények felújítására szánt összeget is. Tasnádi
Márta könyvvizsgáló, a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. munka-
társa a vecsési költségvetéssel kapcsolatban kihangsúlyozta,
hogy az általuk vizsgált 20 önkormányzat közül a vecsési volt a
legkiegyensúlyozottabb. A város költségvetési tervezete nem a
hiányok pótlásáról szólt, hanem egy végrehajtható rendeletről. 

Polgár Gyula

Vélemények a város 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat két illetékes bizottságának elnöke fogalmazta
meg a költségvetéssel kapcsolatos véleményét.
Alattyányi István (FIDESZ-KDNP), a Gazdasági Bizottság
elnöke:
Vecsés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az idei
költségvetés elkészítése és kialakítása során sem volt könnyebb
helyzetben, mint az elmúlt évek során. Az első munkaértekezle-
ten majd 900 milliós hiánnyal kezdtük el a munkát, amely nem
meglepő, hiszen az első anyagban minden „kívánság” szerepelt.
Több egyeztetést követően sikerült a bevételi és kiadási oldalt
egyensúlyba hozni, amely nem kis feladat elé állított bennünket,
de törvényi kötelezettségünk is, hogy hiány nem tervezhető.
Vecsés Város Önkormányzatának költségvetése hatályos törvé-
nyeknek megfelelően került összeállításra. Az önkormányzat
bizottságai részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A képvi-
selő-testület a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével,
ajánlásaival a rendeletet megalkotta a 2015. évi költségvetésről. 

Köszönöm!
Ezúton szeretném megköszönni azt a sok érdeklődést, aggódást
és a jókívánságoknak ezernyi megnyilvánulását, amit kórházi
lábadozásom során kaptam és kapok nap, mint nap. Hálásan
köszönöm őket, ezek sok erőt adnak a teljes felépülésemhez.
Saska Istvánné Margitka
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Költségvetés 2015 - folytatás a 2. oldalról

A jelenlegi törvény differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz
az önkormányzatok számára. A feladatok jelentős résztét az
állam közvetlenül látja el. Az államigazgatási feladatok és
hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.
Az idei költségvetés kialakításakor is a legfontosabb szempont
az önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer
kiegyensúlyozott működtetése. Továbbá az előző évi kötelezett-
ség-vállalások teljesítése, az önként vállalt feladatok kezelése, a
takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás követelménye-
inek teljesítése. Az idei évben is kiemelten kezelendő célunk az
infrastruktúra fejlesztése (út- és járdaépítés, csapadékvíz elve-
zetés), a környezet védelme, a közterületek tisztántartása, park-
jaink, játszótereink karbantartása, illegális szemételhelyezések
megakadályozása, faültetési program. Elsőbbséget élvez a köz-
biztonság javítása, az állagmegóvó felújítások, az EU-s forrá-
sok bevonása, az egészségügyi szolgáltatás szintjének fenntar-
tása, fejlesztése. Az intézmények dologi kiadásait a FELFIN
(feladat-finanszírozás) program által megadott összegek alapján
alakítottuk ki. A rendszeres szociális segély és a foglakoztatást
helyettesítő támogatás jegyzői hatáskörből a Járási Hivatalhoz
került át, valamint megszűnik a méltányossági közgyógyellátás
és lakásfenntartás is. Azonban ezeket az önkormányzat biztosít-
hatja települési támogatás keretében. Módosul az önkormány-
zati segély elnevezés is, helyette rendkívüli települési támogatást
nyújthat az önkormányzat az arra rászorulók részére. A költségve-
tés elkészítésekor eme jogszabályi változások nagy terhet jelentet-
tek, hiszen a korábbi évekkel ellentétben ezekre a szociális kiadá-
sokra március 1-je után állami támogatást a város nem kaphat, az
önkormányzat adóerő képességének sávosítása miatt. Sajnos, ez
az intézkedés már a korábbi költségvetések kialakításakor elvo-
nást jelentett több költségvetési soron is. Természetesen az önkor-
mányzat a rászorulókat nem hagyja magára, és ezen kiadások
jelentős részét az idei költségvetésben is biztosítani fogja. Ez min-
tegy 70 millió forintos plusz kiadást jelent. 

2015. évi költségvetést érintő pályázatok:
I. 1. Megvalósítás alatt lévő projektek:
Vecsés hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
A projekt összköltsége nettó 175.143.054,- forint, ebből az
önrész 8.757.153,- forint. A pályázat keretében nincs lehetőség
az ÁFA tartalomra, ezért az önkormányzatnak önerőből kell azt
finanszíroznia (47.288.625,- forint). A projektet még 2015-ben
meg kell valósítani.
II. 1. Pályázatok műfüves futballpályák építésére (MLSZ)
2013 novemberében pályázatot nyújtottunk be az MLSZ-hez
két műfüves pálya építésére az Epresben és a Petőfi Sándor
Általános Iskola és Gimnáziumban. Az Epresben 2014. évben a
beruházás megvalósult, az iskola udvarán létesítendő műfüves
pálya az idén fog elkészülni.
2. Hulladékszállító gépjármű beszerzése teljesült
Jelenleg hét eredményes pályázatunk van fenntartás alatt. Az
idei évre is több tervezett pályázatunk van, amelyek főleg az
intézményi energiakorszerűsítésről szólnak, de természetesen
egyéb irányokban is fogunk pályázni. 

Az idei költségvetés kiadási és bevételi főösszege 3mrd 307m
591 ezer forint. 
A költségvetés stabilitása érdekében pénzmaradvány nem került
betervezésre, az egyensúly kialakítása végett a költségvetésben
175 millió forint ingatlanbevétel szerepel. Véleményem szerint
tovább erősíti a költségvetés stabilitását, hogy az idei iparűzési
adót 1,4 milliárd forintra terveztük, alacsonyabbra, mint ami

2014-ben befolyt. Az épület-, gépjármű- és idegenforgalmi adót
az előző évhez hasonló összeggel került betervezésre. A költ-
ségvetés szerényen, de némi fejlesztést biztosít. A zárszámadás
figyelembevételével a feladattal nem terhelt összegből szeret-
nénk pótolni azokat a tételeket, ahol csökkentést kellett alkal-
maznunk az egyensúly végett. Továbbá bízunk abban, hogy az
előbb említett tételből pluszforrást tudunk biztosítani fejleszté-
sekre, beruházásokra. A tervszámok között sem hitelfelvétel,
sem maradvány nem szerepel, valamint finanszírozási kiadás
sem vált szükségessé a kiadási oldalon.
A tervezett általános tartalék 10 millió forint, működési céltar-
talék összege 77m 024 ezer forint, felhalmozási céltartalék
összege 58m 316 ezer forint. 
Az idei költségvetés véleményem szerint precíz, gazdaságos
munkával tartható. Megfelelően biztosítja az intézményi háttér
megszokott színvonalú működését. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal dolgozó-
inak konstruktív munkáját, amellyel hozzájárultak az idei költ-
ségvetés sikeres elfogadásához. 

Oláh László (MSZP), a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az év eleje több éve komoly számolgatásokkal kezdődik az
önkormányzat több osztályán. Minden tiszteletem a Pénzügyi
Osztály, a Vagyongazdálkodás és az Üzemeltetési Osztály dol-
gozóinak, akik sokat fáradoznak, hogy ne legyen probléma a
város működésében. Az aktuális feladat a 2015-ös év költségve-
tésének előkészítése volt. A cél nem kevesebb, mint biztosítani
a működést minden intézménynek, és félretenni kellő mennyi-
ségű pénzt a fejlesztésekre, a szükségszerű javításokra. 
De, itt van ez a fránya: de! Idén indultunk 920 milliós hiánnyal
a keretszámok alapján. Ez abból adódik, hogy a tavalyi kiadás-
bevétel az idei tervezettel szemben ennyivel több mínuszt
mutat. Ráadásul nem terveztünk semmi extrát 2015-re! Csak az
idei árakat vettük figyelembe.
Az önkormányzat feladatai növekednek, de nem növekszik az
állami hozzájárulás. Idén 7%-kal, mintegy 36 millió forinttal
csökkent a központi támogatottságunk. Szemben a város adóké-
pessége áll, ami szép fogalom és a központi megítélés szerint
nagyon jó, és így olyan sávba kerültünk, hogy minimális támo-
gatásokat tudunk lehívni. Pedig Vecsés nem egy adószedő
város, itt nincs a mindenre ráhúzható kommunális adó vagy
egyéb adónemek, amik a bevételi oldalon jól mutatnának. És ez
így helyes! Azért vessünk ki adókat a lakosságra, hogy utána,
abból kegyet gyakorolva osztogassunk segélyt? Nem lenne tisz-
tességes. Ennek ellenére az állami büdzsé a befizetett adóból
javasolja a szociális támogatások fedezését.
Bevételi oldalon az iparűzési adó (100%-a itt marad, szerencsé-
re), a gépjármű adó (60% az elvonás), az építményadó és az
egyéb kisebb helyi bevételek biztosítják, hogy tudunk minden
évben tovább lépni a városfejlesztési terveinkkel. 
Jelenleg kiadási és bevételi oldalak egyeznek, tehát nullás a
költségvetés. Ez éppen elég arra, hogy az intézmények (bölcső-
de, óvodák, iskolák, egészségügyi szolgáltatás, központi kony-
ha, stb.), a városüzemeltetés (hulladékszállítás, közvilágítás,
stb.), a szociális hálózat (családsegítő, gondozási központ, stb.),
továbbá a kulturális- és a sportélet működjön.
De már nem készülhetnek nagyobb méretű tervek a fejlesztés-
re, például igen időszerű lenne a városi ivóvíz hálózat teljes
körű felújítása, vagy az esővíz elvezető árok rendszer kiépítése,
vagy biztonságos kerékpárút-hálózat építése és csatlakozási
kapcsolat a szomszéd településekkel. A közutjaink folyamatos
karbantartása sem kevés pénzt kíván.
Mindent összevéve: ez az év a spórolás éve lesz, pedig mi nem
vagyunk rászoruló város!
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XI. Vecsési Borverseny

Egy francia mondás azt tartja, hogy a bor isten könnye.
Gyönyörű gondolat. Talán ezért természetes a misebor is.
Az biztos, hogy a szőlő az isteni természet ajándéka és a
Mindenhatót áldhatjuk azért, hogy Noé apánknak odasúgta:
„Aztán szőlőt mindenképp vigyél a bárkára!” 
Áldhatjuk a Teremtő súgását és Noé szófogadását. A többi már
rajta van azon a cserépfalui faszobron, ami a piciny Bükk-aljai
falucska három pincesorának egyikénél van, és nagy igazságot
hirdet. „Isten áldja szőlőtermelő és borkészítő őseinket”
Befejezésül ide kell citálni a borparancsolat egyik – talán záró
– pontját: „Gondolj arra egy pillanatra, mennyi nehéz, verejté-
kes munka van egy pohár magyar borban!

2005-ben volt az első vecsési verseny. Petz Márton ötletgazda
erős akarattal és nagy körültekintéssel látott hozzá a szervezés-
hez. Bár több finomítás történt az évek során, de lényeges eleme-
iben nem történt változás. Az országosan elfogadott szabályok itt
is érvényesek, és attól a szervezők – pár év óta Petz Márton már
a Vecsési Borbarátok egyesülete segítségével végzi ezt a munkát
– nem tágítanak. Átvételkor a bor egy átvételi számot kap. A
borokat ezután kategóriánként bemutatási sorrendbe állítják.
Ekkor kerül a borra az átvételi szám mellé a bemutatási szám. Az
átvételi lista, ami a bor átvételi sorszámát fajtával és a borász
nevével tartalmazza, az csak az értékelések végén kerül elő. 
Az idei versenyre kicsit kevesebb borral jelentkeztek a borá-
szok, most 43 bor várt zsűriztetésre. Ezúttal is érkeztek Üllőről,
Monorról, Péteriről, Budapestről, Dunakesziről, sőt
Badacsonyból is termelők. 

A minősítés  alapja most is a szín, a tisztaság, az illat és az
összhatás (zamat, íz) harmóniája volt. Legnagyobb pontérték-
kel az összhatás bírt, de a szoros pontszámokra tekintve egy
nem odaillő szín, vagy opálos bor már behozhatatlan hátrányt
jelenthetett.
A zsűri tagjai: Czeglédi György borász (elnök), Kiss Pál Károly
borász – mindketten a a Monor-Strázsahegyi Hegyközségtől és
Taschner János, a Soproni Hegyközségtől voltak. 
A jelenlévő közönség ugyanígy ízlelhetett, majd kategóriánként
a  legjobb hármat rangsorolhatta, amely összesítéséből került ki
a közönségdíjas legjobb nedű.

A műsort hagyományos módon színesítette a VHZ
Fúvószenekara, aki derekasan helytálltak, mert előbb a színpa-
don mutattak be szép műsort, majd becsülettel végigpontozták
a borokat is. Műsorvezető Várszegi György és Magó László
volt. A bormustra után nagyon finom vacsorát – a borbarátok
készítésében - fogyaszthatott el a közönség, hogy aztán minden
idegszálával figyelhessen az eredményhirdetésre.

A XI. Vecsési Borverseny végeredménye:

Fehérbor
A zsűri és a közönség 16 bormintát kóstolhatott meg. A magas
színvonalra jellemző, hogy mindössze egy bor nem kapott
minősítést (arany, ezüst, bronz). Vecsési boros gazdák osztoztak
a díjakon. 
Fődíj: Sárosi István (sauvignon blanc – 18,90 - aranyérem)
Közönségdíj: Csendesi Márton (irsai olivér)
Legjobb vecsési fehérbor: Új generáció (olaszrizling)
Aranyérmes bor: Guttmann Vilmos (Dunakeszi, zöld veltelini –
18,73) és Sárosi István (olaszrizling – 18,63) 

Vörösbor
A versenyen 11 bort kellett ízlelni és valamennyi minősítést is
kapott!  A díjak odaítélésénél megegyezett a szakmai zsűri és a
közönség értékítélete. A vecsési Kaposi József teljes sikert ara-
tott.
Fődíj: Kaposi József
(cabernet franc – 19,13 -
aranyérem)
Közönségdíj: Kaposi
József (cabernet franc)
Vecsés Város bora: Kaposi
József (cabernet franc)
Legjobb vecsési vörösbor:
Kaposi József (cabernet
franc)
Aranyérmes bor: A három
borbarát (cabernet sauvig-
non – 18,68)

Rozébor
A hat bormintából aranyérmes bor nem lett a versenyen. A díja-
kat vecsési borászok szerezték meg.
Fődíj: Új generáció (kékfrankos – 18,28 – ezüstérem)
Közönségdíj: A három borbarát cabernet sauvignon
Legjobb vecsési rozébor: Új generáció - kékfrankos

Öreg fehérborok
Öt 2013-as szüretelésű
finomságot kóstolhattak a
vendégek.
Fődíj: Fazekas József (irsai
olivér-olaszrizling cuevé –
19.00 – aranyérem)
Közönségdíj: Fazekas
József (irsai olivér-olasz-
rizling cuevé)
Aranyérmes minősítést
kapott Sahin-Tóth Tibor és
Tölgyesi Zoltán badacso-
nyi kéknyelűje (18,75).

Öreg vörösborok
Itt is öt bort kellett ízlelni. A győztes egy 2012-es szüretelésű
házasítás lett.
Fődíj: Fazekas József (cab, sauvignon - merlot cuevé – 18.90 –
aranyérem)
Közönségdíj: Fazekas József (cab, sauvignon - merlot cuevé)

Czeglédi György, a zsűri elnöke értékelésében elmondta, hogy
kiegyensúlyozott borokat kóstolhattak. Gyenge minőség egyál-
talán nem volt, de akadt néhány kiemelkedő ital. Hozzátette,
hogy számára öröm ide eljönni, mert itt végig ízlelhet
Magyarország szinte valamennyi borvidékét, kitűnő minőség-
ben. A végén dicsérte a kiváló rendezést, és kiemelte, hogy ez
az értékteremtő és közösségalakító rendezvény nagyon fontos
esemény egy település, de ma már a térség életében is.

szalontai                                               Fotók: Kolonics Csaba

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

Kaposi József 

Fazekas József 
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Élô nemzetiségi hagyomány
Rétesevés

Hamvazószerda – a farsangi mulatozások,
vidám bálozások időszakának lezárása, a
húsvétot megelőző, csendes elmélyülésre
alkalmat nyújtó nagyböjt kezdete.
Megtisztul a test, megtisztul a lélek…
Hamvazószerdához kapcsolódik a vecsési
svábok egy régi néphagyománya, amelyet
Rétesevésnek, Strudelessen-nek isme-
rünk. A hagyomány a háború utáni kitele-
pítést követően is fennmaradt, az 1950-es
években még elevenen élt, majd a szocia-
lista munkáshétköznapok homályába
merült. 2003-ban a Német Nemzetiségi
Önkormányzat indítványa, s a német
nemzetiségű fiatalok identitástudatának
erősödése azonban felélesztette ezt. Ettől
kezdve szokássá vált, hogy farsangvasár-
napján óvodás és iskolás gyermekek ele-
venítik fel a régmúlt jó hangulatú farsang-
búcsúztató, tél-temető hagyományát.
Miért éppen Rétesevés?
Hamvazószerda estéjén egy menyasszony-
nak öltözött legény és ifjú vőlegénye néhány
zenész kíséretében felkereste a lányos háza-
kat. Itt a szokásoknak megfelelően rétessel
illett kínálni őket. A felkeresett leányok csat-
lakoztak a tréfás lakodalmas menethez, s
végül bálteremben lagzi-hangulatban, sram-
lizenével és tánccal múlatták az estét.

Ez év február 15-én a Falusi iskola torna-
termében a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekarának
játéka nyitotta meg a hagyományőrző
programot. Felcsendült a Robi Polka és
az Abendleuten Keringő.

A Mosolyország Óvoda apróságai gyer-
mekdalokkal, táncokkal jelenítették meg
a rétessütés örömét, a táncmulatság han-
gulatát. Felkészítő pedagógusaik: Tóth
Vivien, Vasadi Annamária, Romhányiné
Lieber Mónika, Seres Lajosné és
Juhászné Ollé Tünde.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda Napocska
csoportja német nyelvű gyermekjátékkal
elevenítette fel a régi farsangi szokáso-
kat, amelyet gyermekdalok, mondókák és
a híres-nevezetes Vecsési tánc színesített.
A felkészülést Vargyasné Bakonyi Ildikó,
Schiszlerné Bakk Katalin, Neubrandt
Gáborné segítette.

A Grassalkovich Iskola „Flinke Beine”
tánccsoportja Baranyai, Szuloki táncot,
majd Pilisszentiváni kalapos táncot járt,
amelyeket Füzesi Józsefné és Gombosné
Simon Amanda tanított be.
A Petőfi Iskola 4. b osztályos tanulói a
Lanyi–Polkára és a Radeczky-Marschra
járták a táncot, amelynek betanulását
Gecserné Gonda Róza irányította.
Végezetül az asztalra kerültek a házi
készítésű finom túrós, almás, meggyes,
mákos és káposztás rétesek is. A Brunner
Zenekar pedig régi polkákkal és kerin-
gőkkel örvendeztette meg a közönséget.
Együtt táncolt kicsi és nagy, fiatal és agg…
Nagyon jól éreztük magunkat!

Írás és fotó: Mosolyország Óvoda

2220 vecsés, Fő u. 191. 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
UEB utasbiztosítás

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

generali Biztosító

Olvassa a honlapunkat:
www.vecsesitajekoztato.hu
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A széphalmi mester fenti gondolata fogadta a Halmi Telepi
Általános Iskola ebédlőjében azokat a diákokat, akik a
Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny
házi szakaszán első helyezést értek el. A versenyt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a Kazinczy-díj Alapítvánnyal közö-
sen hirdette meg. A területi fordulót a KLIK Vecsési
Tankerülete szervezte a Monori tankerület iskolái, valamint a
Vecsési Tankerület iskolái és egyéb fenntartású vecsési iskolák
számára. A 2014-2015-ös tanévben már másodjára adott otthont
a vetélkedőnek a Halmi Telepi Általános Iskola. 
A rendezvény a Vecsési Zeneiskola diákjainak rövid műsorával
indult, majd Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere köszöntötte a
résztvevőket az anyanyelv fontosságát hangsúlyozva. Horváthné
Nedreu Klára igazgató megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy
megtiszteltetés házigazdája lenni ennek a rangos versenynek, és
kifejezte reményét, hogy a hagyomány folytatódik. A vendégek és
a zsűri tagjainak bemutatása után – Alattyányi István képviselő az
Oktatási Bizottság képviseletében; Poór Mara újságíró Maglódról;
Laza István az üllői Közösségi Ház igazgatója; Vadászi Istvánné,
a Bálint Ágnes Kulturális Központ könyvtárvezetője; Nagy Gyula
művelődésszervező, BÁK; Bolcsó Gusztáv és Oberst Marietta
magyar szakos tanárok Monorról – Vajda Ágnes a KLIK Vecsési
tankerületének tanügyi referense gyakorlati kérdésekben igazítot-
ta el a versenyzőket. Egy néhány perces lazító, feszültségoldó fog-
lalkozás után kezdődhetett a megmérettetés. A foglalkozást, amely
egyszerre volt hangképző és izomlazító gyakorlatsor, ugyanakkor
mosolyt varázsló játék, Poór Mara újságíró vezette.

A megnyitó után a 24 versenyző korosztálya szerint (5-6. és 7-8. osz-
tály) elfoglalta helyét a versenytermekben, és elkezdődött a szabadon
választott szövegek értő és értelmező felolvasása. Mindkét csoport-
ban a felkészítő pedagógusoknak köszönhetően érdekes, a gyerekek
személyiségéhez és az alkalomhoz illő szövegeket hallhattunk.
A kötelező szövegek előadására tízperces felkészülési idő után került
sor. Az 5-6. osztályos versenyzőknek egy magyar eredetmonda fel-
dolgozását (Botond legyőzi a görög óriást), a 7-8-osoknak pedig
Lőrincze Lajos: A forrásoknál című írását kellett felolvasniuk. 
A bírálóbizottságnak bevallottan nehéz dolga volt a sok jól fel-
készült, tehetséges diák láttán, de ki kellett választania a jók
közül a legjobbat. A megadott szempontok alapján (szövegértés,
szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettar-
tás, természetes beszéd) az 5-6. osztályos korcsoportban VI. lett
Benkő Lilien (6. osztály), a monori Jászai Mari Általános
Iskolából, V. helyezett Teravágimov Virág (5. osztályos), a
vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium tanulója, IV. helyen végzett Pál
Kristóf Pilisről, a Gubányi Károly Általános Iskola 6. osztályos
tanulója. Dobogós lett a III. helyen Simó Dorottya (6. osztály),
szintén a Gubányi Károly Általános Iskolából (Pilis), II. helye-

zést ért el Dányi Luca a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 5.
osztályos tanulója. A verseny győztese ebben a korcsoportban
Károly Regina (6. osztályos), a vecsési Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskolából. Az ő díja lett
a Péchy Blanka érdemes művész által aláírt Kazinczy oklevél.
A 7-8. osztályosok eredményei az alábbiak szerint alakultak.:
VI. helyen végzett  Bankó Anna Petra, az ecseri Laky Ilonka
Általános Iskola 7. osztályos tanulója,  V. helyezett Nagy
Boglárka (7. osztály), a maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
diákja,  IV. díjas Petrovics Eszter (8. osztály) a vecsési Petőfi
Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium tanulója. III. díjat nyert Bessenyei Viktória, a Pittner
Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Péteri) 8.
osztályosa, II. lett Bogyai Flóra (7. osztályos), a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolából
Vecsésről. A győztes Sztyehlik Anna a vecsési Petőfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium 7. osztályos tanulója lett, aki részt vesz áprilisban a
Kisújszálláson rendezendő regionális fordulón, a döntőben. 

A díjátadón a zsűri elnökök az anyanyelvi nevelés fontosságát,
a beszédkultúra fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozták.
Bolcsó Gusztáv zsűri elnök Kölcsey Ferenc Parainesisét idézte
mindannyiunk számára útravalóul: „miképpen idegen nyelveket
tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség”.

Csonta Réka                                                      Fotók: iskola

róder imre olvasókör a könyvtárban
Szeretettel várunk mindenkit következő olvasóköri találkozónkra, mely
március 26-án, csütörtökön 17 órakor kerül megrendezésre könyvtárunk-
ban! Témánk: „kedvenc vers, kedvenc költő” – magyar költőkről és
verseikről fogunk beszélgetni, mindenki elmondhatja a számára legked-
vesebb magyar versét.
Olvasókörünk minden hónap utolsó csütörtöki napján ül össze, a résztve-
vők előre meghatározott témáról beszélgetnek. Egy-egy könyv, író, költő
kerül előtérbe ezeken az alkalmakon, mindenki elmondhatja saját véle-
ményét az adott témában. Kellemes, jó hangulatú beszélgetések ezek,
melyeken rengeteg könyvajánló is elhangzik.
Márciusi témánkat „A magyar költészet napja” fényében választottuk ki,
mely április 11-én lesz, József Attila születésnapjának évfordulóján. 
Várjuk tehát az irodalom- és verskedvelőket nézőként, hozzászólóként
vagy versmondóként! 
helyszín: vecsés, telepi út 43., róder imre városi könyvtár
időpont: 2015. március 26., 17:00
további információ: www.vecsesikonyvtar.hu 
Balogh Barbara

„Az anyanyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk.”
Az édesanyanyelvünk szép míveléséért…

alsós győztesek

felsős győztesek
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Farsang - Karnevál herceg a Halmi suliban

Bálint napján különleges látogatója volt a halmi sulis gyerekek-
nek: Karnevál herceg. A Csokonai Vitéz Mihály művéből embe-
ri alakban ismert farsang nagy előkészületek után érkezett hoz-
zánk. Fogadására hetekig készült az iskola apraja-nagyja, diá-
kok, szülők, nevelők egyaránt. Szinte mindenki vágott, ragasz-
tott, festett, hogy a neves vendéget minél díszesebb termekben
fogadhassa. Ezen kívül az egyes osztályok műsorral készültek a
hangulat ünnepélyességét fokozandó.
A színes program kezdetén a nyolcadikosok hagyományos kerin-
gője kapott helyet. A táncot Christina Perri: A Thousand Years
című dalára Tóthné Gál Gabriella tanárnő tanította. A kecses
lányok, csinos fiatalemberek látványa és a kellemes zene nemcsak
a fellépők szüleit bűvölte el, hanem a közönség minden tagját. 

A nagyok táncát a néptánccsoport produkciója követte, egy han-
gulatos charleston, majd az alsósok csoportos jelmezversenye
következett. Öröm volt látni, mennyire lelkesen játszottak a kis
jelmezesek, és ettől egy csapásra jókedvre derült a nagyszámú
nézősereg. A szigorú zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen hét szín-
vonalas produkcióból kellett választania. Törhette a fejét, hogy a
katicabogárkák (1.a) bájos tánca, a vagány zenére előadott ten-
gerparti parti (4.a) vagy a társasjátékok hangulatát nagy odafi-
gyeléssel megidéző dominók, esetleg a török és a tehenek nevet-
tető előadása legyen-e a győztes. De akkor még hátra volt a négy
évszakot megjelenítő színes műsor (1.b), a Vuk erdejébe tett
kirándulás (2.b), valamint a tűzmanók produkciója, amely élet-
hűen idézte meg a tűzvész félelmetes hangulatát (2.a). Végül III.
helyen a tűzmanók végzett, II. lett a török és a tehenek, a győz-
tes pedig a legkisebbek csapata a négy évszakkal (1.b).
A mozgalmas felvonulás után az elsősök balett előadására tapsol-
hattunk, amely kedvességével „eljégvarázsolt” bennünket. A nép-
szerű ifjúsági film zenéjére előadott lépésekkel a kis táncosok szá-
mot adtak arról, amit októbertől Kézér Eszter táncóráin tanultak. 
A felsősök csoportos maskaraversenyének legjellemzőbb tulaj-
donságai a lendületesség és a látványosság voltak. Az éjszaka
megelevenedő múzeumi szobrok (5.a) és a szellemirtók fellé-
pése (7.a) igazi borzongást keltett, az egri várvédők élet-halál
harca percekig tartotta feszültségben a nagyérdeműt (6.a). A
népszerű X faktor kulisszatitkaiba is bepillantást nyerhettünk
(6.b), a tengerparti tinimozi táncosait (5.b) látva pedig majdnem
táncra perdült a közönség.  A versenyt a 6.a osztály produkció-
ja nyerte (Eger ostroma), második helyen a 7.a végzett (szelle-
mirtók), harmadik lett a 6.b osztály (X faktor), különdíjas pedig
az 5.b (Tengerparti tinimozi).
Ha a gazdag program itt véget ért volna, akkor is elégedett lehe-
tett volna a Halmi sulival Karnevál herceg. Ám az izgalmak és
meglepetések csak ezután kezdődtek. Ismét fellépett iskolánkban
a New Dance World tánccsoport, ismét egy fergeteges előadással.

Az egyéni jelmezverseny tovább színesítette a délutánt: a nagyon
kedvelt maskarák mellett - mint a királykisasszony, Elza herceg-
nő, a rendőr vagy keleti harcművész - számos merészebb jelmez
is felvonult. Így nyert első díjat az alvó kisfiú (Malya Botond 3.a),
akinek hátára varrt ágya alján még pók is volt. Második lett az
egyszerűségében elbűvölő, ötletes kő, papír, olló triász (Jablonkai
Lívia, Cseszlai Sára, Kaminek Noémi 3.), harmadik pedig a pat-
togatott kukorica (Dominek Zoltán 2.b), akinek izgalmas jelme-
ze láttán akár meg is éhezhettünk. 
Hatalmas taps, óriási ováció kísérte a tanári kar táncát, amely
lassan farsangi hagyománnyá válik. A tanárnők szintén egy
vidám charlestont adtak elő, amellyel a közönség nem tudott
betelni, kétszer is visszatapsolta őket. Igazi meglepetést okoz-
tak a szülői munkaközösség tagjai azzal, hogy Szikora Róbert:
Ballag a katona című dalára pattogó katonatáncot adtak elő. De
a szülői munkaközösség nemcsak a táncban jeleskedett, hanem
rengeteget segítettek a jelmezek elkészítésében, a büfében és
más farsangi programok lebonyolításában. Köszönjük nekik! 
Az ünnepség záróakkordjaként a nyolcadikosok újra előadták a
keringőt, majd szüleikkel is táncoltak. Innen kezdve a résztve-
vők szétszéledtek, lehetett karaokézni, enni-inni a büfében, ját-
szani a tornateremben, jelmezben pózolni. A hangulat viszont
még mindig fokozódott, mert az eredményhirdetés majd a tom-
bolahúzás következett, ahol szinte kivétel nélkül mindenki
nyerhetett valamit. 
Karnevál herceg elbűvölten ülte végig díszes páholyában a
Bálint napot: nem számított ilyen szíves, megtisztelő fogadta-
tásra. Beszéltem vele, megígérte, jövőre újra visszatér. 

Csonta Réka                                                        Fotó: iskola

pest Megyei kormányhivatal – vecsési Járási hivatala
tÁJékoZtatÁs

2015. március 10-étől a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési
Járási Hivatalának egyes szervezeti egységei az alábbi időpon-
tokban tartanak ügyfélfogadást: 

1. hatósági osztály - 2220 vecsés, szent istván tér 1. 
Ügyfélfogadási rend: 

2. okmányirodai osztály 2220 vecsés, szent istván tér 1. 
Ügyfélfogadási rend: 

3. kormányablak osztály 
Market Central - 2220 vecsés, Fő út 246-248.
Ügyfélfogadási rend: 

4. Járási gyámhivatal 2220 vecsés, Fő u. 110. 
Ügyfélfogadási rend: 

Dr. Fehér Edina járási hivatalvezető

H: 13.00-16.00 SZ: 8.00-18.00 CS: 8.00-12.00 

H:12.00-16.00 SZ: 8.00-18.00 CS: 8.00-12.00 

H: 7.00-17.00
K: 8.00-18.00

SZ: 8.00-20.00
CS: 8.00-18.00

P: 8.00-16.00

H: 13.00-16.00 SZ: 8.00-18.00 P: 8.00-12.00
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A Világegyetem titkainak megismerése
mindig is izgatta az emberiség fantáziáját.
Egyedül vagyunk-e az Univerzumban?
Hogyan alakulhatott ki Naprendszerünk?
Milyen törvények szerint mozognak az
egyes bolygók, galaxisok? Hogyan jött
létre létformánk, van-e lehetőség más
bolygókon is az élet kialakulására? 
A csillagászat pontosan ezekre a kérdé-
sekre adhat választ. Intézményünk az
NKA pályázatán nyert összegből csillagá-
szati előadássorozatot rendezett 2014
októberétől. Hat alkalommal képzett csil-
lagászok tartottak előadásokat a csillagá-
szat történetéről, legújabb felfedezéseiről.
Elsőként Mizser Attila, a Magyar
Csillagászati Egyesület főtitkára beszélt
az érdeklődőknek a „Magyar csillagászat
nagyjai”- ról. A csillagászat fejlődésének
történeti áttekintését, a fejlődést megha-
tározó tudósok tevékenységét, s elért
eredményeit ismertette gazdag képanyag-
gal illusztrálva. 

Dr. Kiss László révén rendkívül érdekes
előadást hallhattunk és láthattunk a
Tejútrendszerről, a környező extragalaxi-
sokról, valamint az exobolygókról, ahol
esetlegesen kialakulhatott a Földihez
hasonló, vagy attól eltérő életforma. Az
egyre fejlődő technikai berendezések
lehetővé teszik, mind nagyobb és
nagyobb területek feltérképezését, elem-
zését, de egyértelmű választ kérdésünkre
még nem kaphatunk. 
2015. január 9-én a Földet veszélyeztető
kisbolygókról, aszteroidákról tartott elő-
adást Sárneczky Krisztián, az MTA
Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpontjának munkatársa, aki
maga is aktívan részt vesz ezek feltérké-
pezésében. Szintén nagyon érdekfeszítő
és csodálatos felvételekkel alátámasztott
bemutatót láthattunk. Információkat sze-
rezhettünk a becsapódások lehetőségéről,
következményeiről. Szintén januárban
Horvai Ferenc, a Magyar Csillagászati
Egyesület főtitkára látogatott el intézmé-
nyünkbe. „Mars a Marsra” című előadá-
sában az űrkutatás fejlődését, a Mars
bolygó felszínét, felszíni képződményeit,
két természetes holdját, az irodalmi, vala-
mint a- régebben tudományosnak számí-
tó- feltételezéseket a marsi életről hall-
hatták, láthatták a jelenlevők.
Természetesen a legújabb kutatások ered-

ményei és a marsszondák által közvetített
képek sem hiányoztak a bemutatóból.  
2015 februárjában „Öreg kövek, öreg
csillagok” címmel Sánta Gábor archeoló-
gus, a METEOR folyóirat rovatszerkesz-
tője az űrszondák által begyűjtött kövek,
valamint a földbe becsapódó aszteroidák,
meteoritok vizsgálati eredményeiről
beszélt. Az utolsó előadást Görgei
Zoltán, a METEOR folyóirat rovatszer-
kesztője tartotta „sápadt kísérőnkről”.
Szerintem mindenki rácsodálkozott már
felhőtlen éjszakákon a Holdra. Az elő-
adást hallgatva rá kellett jönnünk, hogy
eddigi tudásunk szinte semmit sem ért.
Nagyon sok érdekes és eddig nem hallott
ismerettel gazdagította a hallgatóságot az
előadó, szép és érdekes képanyaggal alá-
támasztva az elmondottakat.
Örömünkre szolgált, hogy sokan voltak
kíváncsiak az előadásokra, s mindenki
egyöntetűen szeretné, ha a sorozat folyta-
tódna, s még több ismeretet szerezhet-
nénk a minket körülvevő „csillagtenge-
rekről”.
A rendezvényt támogatta: 

Írás és fotó Bakkné Pokorny Ágnes

Vélemény
Tóth Judit Együtt: Átlátható gazdálkodást

Az Együtt, a Korszakváltók Pártjának képviselőjelöltjei még az
őszi önkormányzati választási kampányban vállalták, hogy
amennyiben mandátumhoz jutnak, beterjesztik a Transparency
International által ajánlott szempontok alapján a települések
átláthatósági rendelettervezeteit. Ez nagyon sok településen
megtörtént, több helyen részben vagy egészben elfogadták (pl.
Zugló, Budaörs), több helyen módosításokkal fogadták el, vagy
elutasították, esetleg még folyamatban van a tárgyalása. Az álta-
lam Vecsésre átalakított és eredetileg december elején beterjesz-
tett rendelettervezetet a vecsési képviselő-testület 2015. február
24-én tárgyalta. A tervezet főbb javaslatai közé tartozik pl. a
részletes költségvetés közzététele táblázataival együtt a telepü-
lés honlapján. Ugyanitt legyenek elérhetőek a képviselők
vagyonnyilatkozatai, az önkormányzat által kötött szerződések,
közbeszerzési ajánlatok stb. A rendelet megalkotását a pénzügyi
és gazdasági bizottság nem javasolta, és a testület is elutasította
(1 igen 2 tartózkodás és 7 nem szavazattal). Az elutasítás a
indoklása, hogy a törvényi előírások szerinti nyilvános adatok
hozzáférhetők, egy részük a honlapról is elérhető, más részük-
be a hivatalnál lehet betekintést kérni. Ennek a körnek a továb-
bi szélesítése felesleges, csak az adminisztrációs terheket növe-
li, és üzleti tikokat is sérthet (pl. a szerződések nyilvánossága).
Nem módosításokra, esetleges egyszerűsítésre tettek azonban
javaslatot a várost irányító többségi képviselők, egyszerűbbnek
ítélték a teljes elutasítást. Ennek ellenére az előterjesztés beve-

zetőjét ajánlom a vecsési polgárok figyelmébe, és remélem,
hamarosan eljön az az idő - mivel a politikára nehezedő nyomás
kikényszeríti -, amikor kézenfekvő lesz a tervezetben megfogal-
mazottak nagy részének elfogadása:  
A demokratikus helyi közéletnek, a közügyek szabad megvitatásá-
nak az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű adatokhoz.
Bármilyen vitában értelmetlen véleményt nyilvánítani, ha nem hoz-
záférhetők azok az információk, amelyekről szó van. Magyarország
Alaptörvénye 39. cikk (2) bekezdés alapján „a közpénzekkel gaz-
dálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a
közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nem-
zeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint
kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó ada-
tok közérdekű adatok”. Az átláthatóság a korrupció egyik leghaté-
konyabb ellenszere, ez teszi lehetővé, hogy bárki tehessen fel kér-
déseket közös ügyeinkről, ezen belül Vecsés Város Önkormányzata
szerveinek működéséről. Minél többen és minél gyakrabban élnek
ezzel a jogukkal, annál nagyobb eséllyel derülhet fény az esetleges
visszaélésekre, és annál nagyobb hatékonysággal lehet a hibákat,
hiányosságokat, adott esetben pedig szabálytalanságokat, bűncse-
lekményeket számon kérni vagy éppen a számonkérés hiánya miatt
további felelősségre vonást kezdeményezni.
Az átláthatóság a közpénzek hatékonyabb elköltése mellett
segítséget fog nyújtani abban, hogy újraépítsük, megerősítsük a
társadalom és Vecsés lakóinak bizalmát a képviselő-testület és a
polgármesteri hivatal döntéseiben, támogassuk a köztisztviselő-
inket a korrupció elleni fellépésben, és növeljük a civil társada-
lom részvételét a döntéshozatalban. 

„Fejed fölé Napot, csillagtengereket”
Csillagászati előadássorozat a Róder Imre Városi könyvtárban



10  Környezetvédelem                                                                                Vecsési Tájékoztató 2015 március

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei

Húsvét hétfő 
Tisztelt Vecsésiek!
A kommunális hulladék elszállításában újévkor (január elsején) és Húsvét hét-
főn nincs hulladék elszállítás. Ilyenkor másnap pótoljuk az elmaradt begyűjtést.
Kérjük, hogy a hétfői begyűjtésben érintett családok április 7-én, kedden tegyék
ki a kukáikat. A házhoz menő szelektív begyűjtésben ugyanez lesz a gyakorlat,
ezért külön felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Húsvét hétfőn a sárga körzet-
ben nem lesz szelektív házhoz menő begyűjtés. Ezt a járatot másnap, április 7-
én pótoljuk. Kivételesen kedden kérjük kirakni a begyűjtő zsákokat.

Gallybegyűjtés 2 részletben.
Az Önkormányzat megbízásából a Városgondnok ingyenes gallybegyűjtést végez. 
A begyűjtés külön történik a város két részében:
- március 21-én, szombaton a vasúttól északra fekvő területen 
(Felsőtelep, Falu)
- március 28-án, szombaton a vasúttól délre fekvő területen 
(Andrássy-, Halmi-telep)
A begyűjtés 7-kor kezdődik. a közterületre való kihelyezés a szállítást meg-
előző 2 napon belül történhet, de legkésőbb az elszállítás napján reggel 
7 óráig be kell fejeződjön, mert a begyűjtést végző jármű minden utcában
csak egyszer megy végig. az ingatlanok elé időben és az alábbi kérése-
inknek megfelelően kihelyezett gallyakat, vékony ágakat minden-
képp elszállítjuk. Kérjük Önöket, hogy a gallyakat maximum

1 m-es darabokra vágva és kizárólag kötegelve, 
kisméretű, hozzáférhető, egymástól elkülönített kupacokba rendezve
készítsék ki. Köszönjük, hogy ezzel segítik a begyűjtést végző dolgozóink
munkáját! (Kérjük, gondoljanak bele, mekkora munka egy nagy halomba
összehányt gallyat felpakolni még akkor is, ha egyébként kötegelve van!)
a határidőn túl vagy nem megfelelő módon kihelyezett gallyakat nem
áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel
a közterületen nem maradhat.

Újra indul a zöldhulladék begyűjtés április 14-étől.
Változatlan feltételekkel megkezdjük a zöldhulladék begyűjtését. A megszokott
módon kérjük, hogy az átlátszó Városgondnok emblémás, zöldhulladék feliratos
zsákokban tegyék ki reggel 7 óráig a vasúttól északra keddenként, a vasúttól
délre csütörtöki napokon. A zsákok megvásárolhatóak 200 Ft-os áron a
Városgondnok ügyfélszolgálatán és a Polgármesteri Hivatal portáján. Külön is
kérjük, hogy tartsák be a súlykorlátozást, egy zsákba ne tegyenek 15 kg-nál
több zöldhulladékot. A zsákba ágakat és kommunális hulladékot, veszélyes hul-
ladékot nem szabad elhelyezni, csak falevelet, fűkaszálékot, kerti nyesedéket.

A lomtalanítás is 2 részletben lesz!
Figyelem, az idén a lomtalanítást két körzetre bontva végezzük:
- április 18-én, szombaton a vasúttól északra fekvő területen 
- április 25-én, szombaton a vasúttól délre fekvő területen 
A begyűjtés 7-kor kezdődik. Minden utcában csak egyszer megy végig a begyűj-
tő autó. A háztartási lomokat kizárólag a begyűjtést megelőző napon,
pénteken 18 óra és a begyűjtés napján, szombaton reggel 7 óra között
lehet az ingatlanok elé kirakni. a korábban kitett vagy később kirakott
és ezért ott maradt lom közterület-szennyezésnek minősül, ezért az
Önkormányzat szabálysértési eljárást kezdeményez a lakos(ok) ellen.
Kérjük, értsék meg, csak így tudunk hatékonyan fellépni a lomizókkal szemben,
akik sajnos képesek szemétteleppé változtatni városunkat.

az alábbi hulladékokat nem szállítjuk el:
építési és bontási törmelék, kerti- és zöldhulladék, szelektíven gyűjthető hulladék
(PET-palack, papír, alumínium italdoboz), akkumulátor, gumiabroncs, veszélyes
hulladék.
A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anya-
got elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozók testi épsé-

gét, vagy használata során a munkagép műszaki berendezésében rongálódást, a kör-
nyezetben szennyeződést idézhet elő. Ha a hulladékok közé megállapítható módon
veszélyes hulladék került, a dolgozó kötelessége a hulladékszállítást megtagadni.
a lakosság az alábbi veszélyes hulladékot április 18-án, valamint ápri-
lis 25-én 8-14 óráig a városgondnok telephelyén (vecsés, damjanich u.
34. sz. alatt) háztartási mennyiségben térítésmentesen leadhatja:
azbeszt tartalmú pala, vegyszer hulladék, oldószer maradék, festék és lakk hulla-
dék, hulladékká vált tonerek, maradék festék, szóró palack, festékes fém, festékes
rongy, hígító, fáradt olaj, olajos műanyag, olajos rongy, maradék növényvédő-szer,
lejárt szavatosságú gyógyszer, gumiabroncs,  étolaj és zsír, savas, ólom akkumulá-
tor, fénycső, szárazelem, elektronikai hulladék.

Hová lesznek a szelektív cserezsákok?
Sok bosszúságot okoz Önöknek is, nekünk is, hogy eltünedeznek a szelektív hulla-
dék begyűjtése során a kerítésekre tűzött cserezsákok. Kollégáink most megta-
pasztalták, amit eddig csak sejtettünk, hogy valaki biciklivel arra szakosodott,
hogy a gyűjtőjárat után haladva összeszedi a kerítésre tűzött, könnyen lekapható
zsákokat. Ugyanez a veszély nem fenyegeti a postaládába bedobott zsákokat.
Kérjük, ha ezt a begyűjtő akciót látják, tegyenek bejelentést az Önkormányzat
Zöldszámán (06-80-981-121), hogy az éppen szolgálatban levő közterület-fel-
ügyelőt vagy rendőrt értesíthesse a diszpécser. Valamint kérjük, oldják meg, hogy
kollégáink használható postaládába dobhassák a cserezsákokat. 

Egyre jobban működik a szelektív hulladékgyűjtés!
A begyűjtött szelektív hulladékgyűjtő zsákok száma alapján a vecsési háztartások
25-35%-a vesz részt rendszeresen a szelektív gyűjtésben. A zsákok mennyisége
folyamatosan emelkedik, január óta megkétszereződött. A leadott hulladék
minősége, összetétele továbbra is kitűnő! Köszönjük!

Kedvezményes hulladékszállítási díj és díjfizetési kötelezettség alóli men-
tesség igénylése helyi rendelet alapján.
Szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy ezek a kedvezmények
nem járnak automatikusan. A kedvezményeket Önöknek kell kérvényezniük,
amikor jogosulttá váltak rájuk. Ekkor egy egyszerű adatlap kell kitölteniük és
eljuttatniuk hozzánk, melyet mi átadunk a Polgármesteri Hivatal illetékes osz-
tályára jóváhagyásra. Ez azért van így, mert a kedvezményt a Vecsés Város
Önkormányzata nyújtja, s mi ezeknek az adatlapoknak a segítségével számo-
lunk el velük. Az adatlapot az ügyfélszolgálatunkon illetve a díjbeszedőjüktől
kérhetik. Az Önkormányzat döntése alapján vesszük Önöket nyilvántartásba.

A számlák befizetési határideje a páros hónapok utolsó napja.
Kérjük Önöket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a késve kifizetett számlát
követő számlázási időszakban a rendszerünk automatikusan a tartozással megnö-
velt számlát küldi ki. Ez Önöknek kellemetlenséget, nekünk plusz munkát jelent.

Tartozások kiegyenlítése.
Vecsésen sokan jogkövetően befizetik a hulladék begyűjtési, szállítási díjaikat;
de sajnos sokan még mindig nem. Többen vannak akik nagy tartozást halmoz-
tak fel. A tartozások összességében olyan értéket képviselnek, amit a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. nem engedhet meg, mert a megfelelő üzemelte-
tést veszélyezteti. Emellett a rendesen fizető ügyfeleinket is joggal zavarja ez a
helyzet, ezért a közeljövőben a még fennálló tartozásokat követelés kezelő cég-
nek fogjuk átadni. 
Utolsó kedvezményes lehetőséget biztosítunk tartozás kiegyenlítésre ügyfele-
inknek: aki április 30-áig tartozásának felét egy összegben befizeti
ügyfélszolgálatunkon, az lehetőséget kap a fennmaradó tartozás részletekben
való törlesztésére ez év végéig. Akik ezzel a kedvezménnyel nem élnek; azokat a
tartozó ügyfeleinket a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. leszerződött követe-
lés kezelő cége fogja megkeresni a tartozás kiegyenlítése érdekében.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: 
info@v-varosgondnok.hu és a 06/29-350-563 telefon.

Összeállították a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. dolgozói
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
szénási sándor istván: vívódva

Híradóm a csillagos ég,
ott nem gyilkolnak emberek:
elbirtokolhatatlanok
a mennybéli drágakövek!

A háborúk érdekviták
voltak mindig is a Földön,
akadt bőven megtévesztett,
és aljas, hogy dörgölőzzön.

Sosem volt elég a vagyon,
a föld, hatalom, szabadság:
azok fizették a sarcot,
kik a nagyoknak kivívták.

Most magángépek repülnek
kifosztott életek fölött,
és milliók sokasága
adományokért könyörög.

Jól végzett munka, bölcsesség,
már a gépek dicsősége:
rettentő viharként támad
a lélek idegensége!

A tegnap hőseiből
holnap elítéltek lesznek,
mindenki homlokára fest
az idő egy célkeresztet.

sallay gyula: a liBa

Ül a liba az Audiba
Jelzett balra nem ment arra
Volt több tábla, de nem látta
Az útra is volt pingálva
Nem zavarta száguldásban
Majd megállt ott hol nem lehet
Szóltam ebből baj lehet
Ekkor fejét felém vágta
Gúnár volt az Isten átka

kelemen Bata Mária: sZerenCsés kÖvet

Megérkezett a nagykövet.
Az öltönye sötét szövet.
Hóna alatt térkép, kötet,
kutatja a drágakövet.

Sétál  lassan, utat követ,
nem látja meg a nagy követ!
Így megbotlik a nagykövet,
s kiszakad a sötét szövet!

Felkiált most a nagykövet:
itt lapulnak drága kövek!
Felszedetek minden követ,
meglelek sok drágakövet!

Dúsgazdag lett a nagykövet.
Gyűrűjében drágakövek,
nadrágcsatján arany szögek,
az öltönye angol szövet!

Zsebeiben csörgő kövek.
Úri módon él a követ:
magángéppel  mehet-jöhet,
kit testőre mindig követ.

varjasi Béla: kaviCs vagY éksZer

Drága kő, ami betör egy ablakot,
főleg, ha biztosítás nincsen.
Drága kő, amit gyűrűbe rakatok,
amikor lesz annyi kincsem.

Az ablakom ép, szerencsés vagyok,
csak sajnos, drágakő nem adatott.
Utódimra csak irodalmat hagyok.
A kincsen marják egymást a gazdagok.

sallay gyula: ŐsZintén sZÓlva

Öregszem és újra leigáznak a hormonok.
Nehéz napok elé nézek s gyakran izzadok.
Néha remegek és átsuhan rajtam a vágy,
van, hogy visszasírom az ifjúság parazsát.
Korosnak néz a párom, a boltos, a szomszéd a balkonon át,
csak a kalauz figyelmes, jegyet kér, bár tudja, ingyen jár utazás.
Tehát nehezen telnek a napok, újra leigáznak a hormonok.
Akkor nem mertem beszélni róla s lehet, hogy most sem tudok,
de  nézz rám, láthatod: még mindig egy jó nő vagyok!
—kicsit csiklandoznak a hormonok.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

varjasi Béla: ígY is élhetnénk

Nem vágytam soha nagy gazdagságra.
Bár, nem utasítottam volna vissza.
Nem vetemedtem lopásra, csalásra.
A lelkiismeretem teljesen tiszta.

Nem is irigylem, ki javakat halmoz fel.
Szerintem megvan annak is az ára.
Lehet, hogy boldog, ha sok irigyre lel,
de nem biztos, hogy nyugodt éjszaka az álma.

Az életben törtetni sohasem volt erény.
Az égi kincseknek sokkal jobb a haszna.
Értelmesebb, ha valaki elégedett, szerény.
Azt a gyűjtést majd Isten fizeti vissza.

Benke Mária: rÁM dŐlt a vilÁg…

Tegnap szép volt minden,
ma sötét van, fény nincsen…
Életem ege beborult,
Társam betegsége rám borult.
Egy pillanat alatt rám dőlt a világ!
Úgy éreztem, nem nyílik több virág…
Aggodalom, féltés, szeretet,
s minden, ami eddig lehetett,
megsokszorozódott…
Vállamra vettem a súlyos keresztet,
az ég sötét lett s alkonyodni kezdett…
Kétségek között őrlődve,
Istenhez fohászkodtam könyörögve.
Kértem, hogy segítsen meg.
Férjemet gyógyítsa meg!
A segítség jött számtalan formában,
sok kedves barát segítő mosolyában.
Bíztattak, erősítettek szeretettel,
nem tudtam mit kezdeni  ezzel a kegyelemmel…
Utamba sodort a Teremtő sok jó Embert,
Könnyeim árja felszívta a tengert…
Éreztem, hogy nem vagyok egyedül!
Szívem repes, boldog, őszintén örül!
Minden jó szó, kedvesség, segítő szándék,
számomra kincs, s a legszebb ajándék…
Most már bízom a gyógyulásában,
a sorsunk jobb alakulásában.
Hosszú, kitartó türelem, szeretet
kell most nekünk, s hogy együtt lehetek
a Párommal, ki fél évszázada a társam
jóban, rosszban, mindig lássam…
Meggyógyul, mert hitem erős!
S a szeretet mindent legyőz!
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Civilek emlékeztek 1848-ra 

2015. március 14-én 17 órakor a vecsési vasút-
állomáson, Bobich János ezredesre, az 1849.
évi nagysallói győztes csata vecsési hősére, és a
szabadságharc dicső tetteire emlékeztek a civil-
szervezetek. 

Váradiné Bartalis Magdolna köszöntötte a jelenlévőket, majd a
Labdarózsa Népdalkör közreműködésével közösen elénekelték a
nemzeti és a székely himnuszt. A rövid műsorban a népdalkör
’48-as dalokat énekelt citera kíséret mellett, hallhattuk továbbá a
Czövek Olivér Református Óvoda Szivárvány csoportja énekét
és verselését, valamint a Petőfi gimnázium végzős tanulójától,
Kéméndy Mónikától Petőfi Sándor: Magyar vagyok című versét.

Tábori Ferenc alpolgármester rövid beszédében méltatta a 167
éve történt forradalmi eseményeket, amely máig szolgál tanul-
ságul a nemzeti függetlenség ügyéért küzdőknek. Kiemelte,
hogy Bobich János első szóra ragadott fegyvert, és életét koc-
káztatva harcolt hazája szabadságáért. Azért a szabadságért, ami
a legfontosabb egy ember, egy nemzet életében.
A megemlékezés az állomás épület falán lévő emléktáblák meg-
koszorúzásával, és a Szózat eléneklésével ért véget.

VT info Fotók: Katona Csaba

Tovább gazdagodik a szoborpark a
Megmaradás Emlékmûnél

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjaink-
nak emléket állító szoborparkot kíván felállítani a Megmaradás
Emlékműnél. Az első szobor felállítása 2014. június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján megtörtént, és Attila nagykirá-
lyunk dicsőségét hirdeti. A kör szándéka szerint közadakozásból
gyűjtik össze a szobrok felállítási költségét, ami tavaly teljes
sikerre vezetett. A talapzat és a posztamens elkészítéséhez vállal-
kozók felajánlását várták és várják. Tavaly a Kunhegyesi Építő
Kft. végezte el ezt a munkát.
Idén két szobrot szeretnének fölszentelni. A székelység megte-
remtőjének, Csaba királyfinak, és a hon visszaszerző nagyfeje-
delmünk, Árpád apánk mellszobrának fölavatásával bővítenék a
nemzeti emlékhelyet. A kör az anyagi támogatások fogadására a
Pátria Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában már
tavaly számlát nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. Minden
támogató neve fölkerül arra a réztáblára, amit a szobor talapza-
tán helyeznek el.

VT info

20 éves a vecsési Ankou Zenekar

Az 1995-ben alakult vecsési banda koncerttel ünnepli 20 éves szü-
letésnapját. A buli május 9-én 19 órakor kezdődik. Helyszíne a
kiváló akusztikával és technikával rendelkező Bálint Ágnes
Kulturális Központ. A fiúk nagy izgalommal várjak, hogy újra
együtt színpadra állhassanak, hiszen több mint 4 éve nem adtak
koncertet ezzel a formációval. A szervezkedés mellett a zenekari
próbák is elkezdődtek, annak érdekében, hogy a lehető legjobb
formáját hozza a csapat. Munkásságuk három lemezanyagának
nagy része hallható lesz a látványelemekkel is színesített előadá-
sukon. Vendégfellépők és a zenekar személyes barátja, Nicolaus
Hans Arnold gondoskodik a bemelegítésről. A rendezvény részle-
teiről a zenekar facebook oldalán találhatóak további információk.
Minden régi és leendő rajongót, ismerőst szeretettel várunk! 

Zenekari tagok:
Kecskeméti Árpád,
Kecskeméti Csaba,
Molnár Gyula és
beugrós dobosuk
Blaskó György

VT info

Honvédelmi Hagyományôrzés
A Városi Nemzeti Szövetség ingyenes Honvédelmi hagyomá-
nyőrző Napot rendez 2015. április 25-én délelőtt 10 órától az
Epresben. Íjászat, légpuska lövészet, harcijármű kiállítás és még
sok egyéb érdekesség. Részletes program a VT honlapján
olvasható.

A FIDESZ-KDNP vecsési szervezetei április 25-én jótékonysá-
gi bált rendeznek. A bevételből támogatni akarják a szoborpark
bővítését és a régi Községháza helyén a kerítés helyreállítását.

Érdeklődni a 0630 6983976 telefonszámon lehet.

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



Vecsési Tájékoztató 2015 március                                                                                                       Oktatás 13

Farsang a Petôfiben
A nagyböjt 40 napját megelőző időszak a mulatozásé, bálozásé,
vidámságé. Így volt ez iskolánkban is 2015. február 13-án délután.
Ekkor tartottuk ugyanis az alsós, illetve a felsős farsangunkat.

A kicsik nagy izgalommal készülődtek erre az alkalomra. Már
délelőtt olyan volt az iskola, mint egy hatalmas színházi főpróba
színtere. Különösen nagy volt a nyüzsgés a tornaterem környé-
kén. Jöttek-mentek a kicsik és nagyok, hogy még egyszer utoljá-
ra elpróbálják a megálmodott koreográfiát a délutáni nagy fellé-
pések előtt. Tornatermünk is átváltozott erre a délutánra, hiszen
felkerültek a bordásfalra az alkalomhoz illő busó maszkok és
egyéb színes dekorációk, hogy emeljék az ünnep hangulatát.
14 órától aztán elkezdődött az igazi mulatság. Elsőként az ének-
karosok léptek színpadra, akik egy magyar, két német és idén
először egy angol dallal is készültek. Utánuk a 3.a osztály
Klatschmohn nevezetű tánccsoportja egy kis ízelítőt adott a
polka alaplépéseiből. 
Őket követte az alsós osztályok fantasztikus hangulatú és sok-
színű műsora.

Az 1.a és b osztályosok idén együtt farsangoltak, forró karnevá-
li légkört teremtettek, és ötletes jelmezeiket egyénileg is bemu-
tatták a legkisebbek. A tengerészek kalandos életét több ízben is
átélhettük. Elsőként a 2. a osztály szelte át a képzeletbeli óceánt,
sőt még egy matrózlázadás kitörésének is szemtanúi lehettünk. 
A 2.b osztály egy indiántáborba varázsolt bennünket, hogy aztán
a 3.b osztály ismét a matrózok világába röpítsen minket, de ezút-
tal csini lányok, egy fantasztikus zenekar és katonák kíséretében.
A 4. a osztálynak nyoma veszett, helyettük egy százlábú érke-
zett, aminek mindegyik lábán más-más cipő virított.
A 4. b osztály fergeteges vadnyugati zenéje és tánca után a 3. a
osztály zárta a fellépők sorát. Ők egy különleges produkciót
választottak, melyben volt néhány kedves mosoly, sok-sok sze-
rető szív és még több ölelés. 
A műsor után egy kicsit visszavonultak az osztálytermekbe a gye-
rekek, hogy aztán feltöltődve étellel-itallal a Miki bácsi által válo-
gatott pörgős zenére ropják a táncot. A program végén pedig a
hagyományos tombolahúzás következett, aminek a fődíja idén
egy roller volt. Rövid, de hatékony átpakolás, átrendezkedés után
a felsős diákoké és vendégeiké lett a terep. A hagyományokhoz
híven idén is minden osztály kivette részét a farsangi mulattságból,
és nemcsak mint fellépő (többségében osztályprodukciók), hanem
mint szervező is – volt olyan osztály, aki a terem be- és kirendezé-
séért felelt, voltak, akik a beléptetésnél, voltak, akik a tombolahú-
zás lebonyolításában, mások a ruhatár üzemeltetésért feleltek.
A díjazást és a tombolanyeremények egy részét is az osztályonként
behozott egy-egy torta alapozta meg, amelyek a ruhatár egy elkü-
lönített részén türelmesen várták, hogy beteljesíthessék sorsukat.
A műsor a tanári meglepetés produkcióval kezdődött: Fekete-

Part Gabriella tanítónő számos kollégát beszervezett a tantestü-
letből, hogy együtt tekergőzzenek elő színpompás hernyóként a
tánctérre, ahol aztán a diákok kedvükre találgathatták, melyik
láb melyik kedvenc tanárukhoz tartozik!
Ez kiváló bemelegítő volt, amely az egész délután/este jó han-
gulatát meghatározta. Változatos, jobbnál jobb, szívet-lelket
beleadó, ötletes fellépéseket láthattunk az osztályoktól.

Az 5. a Macskák és egerek című előadása nyitotta az osztálypro-
dukciók sorát. Egyszerű, de nagyszerű ötlettel egységes jelmezt
kaptak mind a macskák, mind az egerek; nemcsak a teljes osztály,
de az osztályfőnökük is egyenrangú fellépő volt; a zeneválasztás
is stílusos volt, a tánc dramaturgiája és kivitelezése is profi volt.
Az 5. b osztály is jó ötletre épített: egy-egy nadrágba mindig
ketten bújtak, így egyik lábukon fehér, másikon fekete nadrág
volt – ha sorként előre-hátra mozogtak, azt a benyomást keltet-
ték, hogy úgy is lehet közlekedni, hogy mindkét lábunk egy-
szerre van a levegőben, ráadásul olykor elég furcsa szögben.
A 6. a egy focimérkőzés köré húzta fel táncát; a 6. b pedig meg-
idézte a vadnyugatot egy rövid country műsor erejéig. 
A farsangi mulatság egyetlen hagyományos, azaz beszélős, szö-
veges jelenetét idén a 7. a mutatta be. Az alapötlet jó volt, osz-
tályfőnökük a tévé előtt ülve lapozgat a csatornák között: tv-
shop, sport, zenetévé, stb. Szerencsére a technika sem hagyta
cserben a csapatot, a mikrofonok és a hangosítás jóvoltából
minden hallható volt. Kár azonban, hogy jelmezekkel szinte
egyáltalán nem készültek és foglalkoztak a gyerekek.
A 7. b egy komplett tengerparti nyaralást mutatott be, fűszok-
nyás lányokkal, napozó családdal, a nyaralók számára rendezett
esti néptáncmulatsággal, kitörő vulkánnal, istenekkel. Igazán
komplex és mindvégig szórakoztató előadás volt.
Egyetlen diák állt ki a 8. a-ból – Bákor Dóra táncolt.
Az osztályprodukciókat a 8. b zárta: új osztályfőnökük, Nagyné
Farkas Judit vezénylő tábornokként katonai gatyába rázta a csa-
patot, akik aztán teljes természetességgel váltottak át infantilis
kacsatáncba – fergeteges sikerrel!
Rövid visszavonulás után a zsűri meghozta döntését: a három
legjobb előadás díját a Macskák és egerek (5. a), a Hawaii nya-
ralás (7. b) és a Katona-kacsatánc nyerte.
Az osztálybemutatkozók után már minden gyerek nagyon várta
a táncos bulit. Idén a 8. a osztályból Gáspár Márton működött
DJ-ként közre – ő keverte az előre leadott kívánságlisták szerint
bő egy órán keresztül a zenéket. Az este végén eredményhirde-
tésre és a tombolahúzásra került sor. Nemcsak kisebb játékok,
könyvek, több torta talált gazdára, de nagy memóriájú pendrájv,
és egyéb más értékes tombolanyeremények is.
A mulatságról az sem távozott azonban üres kézzel, aki nyere-
mény nélkül maradt, hiszen a feltöltődés élménye és az együtt-
lét öröme maradandó emlék lehet mindenki számára.

Bihalné Mező Melitta és Pécsi Marcell                Fotók: iskola
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II. Vecsési Böllérfesztivál

Tavaly indult el egy bátor kezdeményezés, aminek annyi előzmé-
nye volt, hogy az országban gomba módra kezdtek el szaporod-
ni a böllérfesztiválok. Zehetmayer József és Petz Márton látott
hozzá a vecsési alapok lerakásához. Az akkori sikeren felbuz-
dulva idén is megrendezték ezt a programot, melyet már egye-
dül Zehetmayer József szervezett meg.

Magának a fesztiválnak a lényegét, ars poeticáját legjobban
Jegenyei István László, a Szabadtűzi Lovagrend Lovagja, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja, a zsűri elnöke
foglalta össze:
- A böllérverseny feltételeinek megfelelően mindenki az önmaga
által hozott, érvényes oltási és állatorvosi okmányokkal rendel-
kező egy darab sertést dolgozhatott fel. Az uniós előírásoknak
megfelelően csak elkábított állatot lehetett elvéreztetni. Már
korán reggel készítették a bort, a teát, a fogópálinkát. A kivérez-
tetés után következett a kopasztás vagy perzselés, hagyományo-
san vagy gázpörzsöléssel. A megtisztított sertés bontása már a
tájjelleg vagy a népszokás szerint eltérő módon: rénfán fel-
akasztva, hason vagy háton fektetve, orjára vagy karajra hasít-
va történt. A bontási munkálatok befejeztével elkészültek a böl-
lér reggelik is: hagymás vér, máj, velő. Asztalra, illetve keverő-
teknőkbe kerültek a feldolgozásra szánt húsrészek, szalonnák,
sonkák. Az üstökben forrt az abalé a hurkának valókkal. A csa-
patok hangulata innentől teljesedhetett ki igazán, mert bemutat-
hatták a kolbász, a hurka, a pecsenye, a toros káposzta készíté-
sének egyéni szokásait, ízeit, felidézve a régmúlt családi hagyo-
mányokat. A végén a zsűrinek is szépen tálalva, esetenként
díszítve vitték kóstolásra a készítményeket, az ízek és illatok
csodálatos kavalkádja mellett.
A szervezők és a támogatók ajándékainak köszönhetően min-
denkinek jutott a díjakból.
A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a népi gasztronómia ápolá-
sának hagyománya, megőrzésének és továbbadásának szép pél-
dája, nevezetes eseménye volt a vecsési böllérverseny. Köszönet
érte a szervezőknek, a résztvevőknek, és reméljük, hogy jövőre
is találkozhatunk ebből az alkalomból.

A vetélkedés ezúttal is az Epresben volt. Reggel hét órakor
Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt. Az
egész napos programon megjelent Dr. Szűcs Lajos országgyűlé-
si képviselő, aki egy 170 kg-os disznót ajánlott fel az önkor-
mányzat csapatának. 
Tábori Ferenc elmondta, hogy egy ilyen gasztronómiai ren-
dezvényre is van igény Vecsésen, mert a régi hagyományok
még elevenen élnek a településen. Itt is találkozhatnak az
emberek, elbeszélgethetnek, megkóstolhatják a disznótorost,
nosztalgiázhatnak. Az önkormányzat mellé állt a civil kezdemé-
nyezésnek, a város adta a nagy sátrat, biztosította a vizet, a vil-
lanyt és az illemhelyet. Külön kiemelte Zehetmayer József
főszervező munkáját.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő szerint mindegyik
településen más a böllérfesztivál. Régen minden háznál más-
képp csinálták. Ezért is küldtek kóstolót egymásnak a szomszé-
dok, mert mindenki büszke volt a saját hurkájára, kolbászára.
Náluk régen a családi disznóvágáson például kihagyhatatlan
volt a karika pecsenye, ami úgy készült, hogy az orjára bontott
disznóból, a sonkából kivágtak egy szalonnás, húsos, bőrős
részt, amit egészben sütötték meg. A képviselő elmondta, hogy
Vecsésen a tíz csapat nem véletlenül készített 12 féle hurkát,
előkerültek a sváb ízek is. Magyarországon szinte az utolsó pil-

lanatban támasztották fel ezt a hagyományt. Még él az a korosz-
tály, akik ezt a böllérkedést, a háznál történő disznóvágást aktí-
van csinálták. Mindegyik csapat dolgozott régi eszközökkel is,
ami látványossá teszi a húsfeldolgozást.    

A versenykiírás nagyon egyszerű volt, a versenyző csapatok
csak a helyet, a vizet és villanyt kapták a szervezőktől, minden
egyebet – malacot, fűszereket, technikai felszereléseket, a
táborhely díszítését – maguknak kellett biztosítani.
A Délvidékről érkező - Vajdasági Királyi Szakácsok – baráti
társaságát a helyi szervezők látták el - a távolság miatt érthető
okokból – a hiányzó eszközökkel és kellékekkel. A csapat veze-
tője, Mándics Tibor elmondta, hogy többfelé járnak az anyaor-
szágban ilyen jellegű fesztiválokra. Egy ilyenen tudták meg,
hogy Vecsésen is lesz ilyen. Az időpont megfelelt a társaságnak,
eljöttek, és jól is érezték magukat. Ha minden stimmel, akkor
máskor is eljönnek. A szabadkai, topolyai és csantavéri illeté-
kességű honfitársaink megérdemelt díjakkal térhettek haza.
A kedves érdeklődő vagy csak a finom falatok után sóvárgó
emberfia azon kérdésére, hogy a résztvevő társaságoknak miért
éri meg az ilyen költséges és fárasztó mulatságon való részvétel,
arra a látottak és hallottak adták meg a választ. Ezek szerint itt a
lényeg maga a rendezvény, a baráti társaság, a jóbarátokra lelés
és újabb receptek megtalálása, ami igazán fontos és vonzó. A fel-
dolgozott malac húsrészeinek és a készítmények értékesítése eny-
hítheti az anyagi fájdalmakat, de – mindegyik gárda ezt mondta –
ez már másodlagos. Érezzük jól magunkat - hangzott a refrén.

A zsűri kora reggeltől késő délutánig szorgalmasan látogatta a
csapatok „főhadiszállását”, szinte minden munkafázist árgus
szemekkel figyeltek és pontoztak. A zsűri tagja volt még:
Tagscherer János vállalkozó, aki évtizedek óta üzemelteti
pecsenye sütödéjét a Piac téren, Abonyi Ferenc gazdálkodó és
Czibolya Zoltán képviselő.

A II. Vecsési Böllér Fesztivál fődíját a Stiller csapat nyerte. A
fődíj 50 ezer forint volt, a csapat a teljes összeget a
Grassalkovich Általános Iskolának ajánlotta fel. Ezen kívül
elnyerték a Szabadtűzi Lovagrend Vándorserlegét, amelyet a
Lovagrend térségi vezetője, Lovasi József adott át.
A fesztivál 2. díját Uitz papa csapata szerezte meg. Ők egy
nyolcfős vacsorát borkóstolóval együtt kaptak a Petz Családi
Pincészet felajánlásaként.
Holtverseny alakult ki a 3. díj tekintetében, a zsűri pontozásos
rendszere nem tudott dönteni a Pocakos Motorosok és a Monori
Katasztrófavédők csapatának teljesítménye között. Az egyik
csapat a Bokor ABC, a másik az NNÖK ajándékkosarát kapta.

A zsűrinek ízlik a Stiller-tál. Jobbra Zehetmayer József főszervező látható.
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II. Vecsési Böllérfesztivál
Különdíjak:
Legjobb szúrás: Gyáli Lovasok
Legjobb tisztítás (pörzsölés, forrázás). Vecsés Borbarátok
Legjobb hasítás-bontás (belsőségek kezelése): Vecsési Sportegyesület
Legjobb feldolgozás: KECSÓ TEAM
Legjobb reggeli: Uitz Papa csapata
Legszebb stand: Stiller csapat
Legjobb forralt bor: Vecsési Sportegyesület
Legjobb fogópálinka: Monori Katasztrófavédők
Legjobb kolbász: Uitz papa csapata
Legjobb májas hurka: Vajdasági Királyi Szakácsok 
Legjobb véres hurka: Vecsési Sportegyesület
Legjobb toros káposzta: Stiller csapat
Legszebb sonka: Pocakos Motorosok
Legszebb tálalás: Vajdasági Királyi Szakácsok
Legjobb vendégváró: Vajdasági Királyi Szakácsok
Minden díjazott oklevelet és egy kerámiamedált kapott, amelyen
a II. Vecsési Böllér Fesztivál felirat mellett egy röfi fej látható. 
A zsűritől följegyeztük, hogy milyen különlegességeket találtak
a csapatok. Íme a lista: hurkaleves, szűz sült hálóban, böllérpe-
csenye, káposztáskolbász, paprika nélküli erdélyi kolbász, kásá-
val töltött gömböc, fehér hurka (tüdő, hús, máj stb.) és véres
hurka variációk, orjaleves, toros töltött-húsos káposzta.
Zehetmayer József, a fesztivál főszervezője köszöni Vecsés
Város Önkormányzatának, és a Városgondnok Nonprofit Kft.
támogatását. Köszöni továbbá Stiller Roland segítségét a szer-
vezésben, Adamek Alex hangosítását, valamint Révai Fanni és
Sedró Regina közreműködését a finomságok felvezetéséért.
Zehetmayer úr külön kifejezte elismerését azért, hogy a
Labdarózsa Népdalkör és a Rosmarein Néptáncegyüttes vállal-
ta a fellépést, és műsorukkal színesítették a programot.

Szalontai János                                    Fotók: Kolonics Csaba

Köszönjük!
2015. febr. 21-én rendezték meg az Epresben a II. Vecsési
Böllérversenyt. Sok nevező mellett, Stillerék csapata is részt
vett a megmérettetésen. A tagok: Stiller Roland, Stiller Andrea,
Kortye Katalin, Sarkadi Tamás, Molnár Lajos, Kassai Miklós,
Szőllősi László, Antal András, Antal Fanni, Péntek János. 
Roland már azzal az elhatározással indult neki a versenynek, ha
megnyerik, a helyezéssel járó pénzdíjat felajánlja a Grassalkovich
iskolának. A család mindkét gyermeke ebbe az iskolába jár, úgy
gondolták, ezzel a pénzösszeggel is segítik az iskola működését.
Az összetett verseny I. helyezettje lett a csapat, amihez szívből
gratulálunk!
Az iskolafenntartó Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
köszönetünket fejezzük ki a Stiller családnak nagylelkű támo-
gatásukért!

Frühwirthné Halász Melinda

Petôfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium hírei 
Szalagavató 2015

Rémisztően gyorsan telt el az a félév, amelyben erre a nagy ese-
ményre felkészültünk; de január 30-án az üllői Sportcsarnokban
18 órakor megkezdődött a 2014-15-ös tanév szalagavatója – a
mi ünnepünk – a bevonulással, majd Sztyehlikné Hegyi
Krisztina igazgatónő mondta el ünnepi beszédét. Az igazgató
asszony megnyitó beszédében kiemelte azt a mérhetetlen szere-
tetet, ami ezen az estén körülvett minket, és arra biztatott min-
denkit, hogy találjuk meg a mindennapi feladatainkban és a sze-
retetben a boldogságot. De természetesen arra is figyelmeztetett
minket, hogy jövőnk azon múlik, amit a jelenben megálmodunk
és megteszünk, és Sík Sándor szavaival kérte tőlünk: Tedd a jót!
„Tekintet nélkül arra, hogy / Másoknak tetszik / Vagy nem, 
/ Tekintet nélkül arra, hogy Látják-e vagy nem, / Tekintet nélkül
arra, hogy lesz-e / Sikere vagy nem, Tedd a jót! / Tégy minden
jót, amit / Megtehetsz, / Ott ahol vagy, / Úgy, ahogy teheted,
/ Akkorát, amekkorát tehetsz, / De mindig, szüntelen ez legyen /
A Programod!”
Ezt követően a 13. nyelvi osztály képviseletében Kéméndy
Dóra, a 12. osztályból pedig Kovács Krisztina és Czeilinger
Dorina tartott búcsúbeszédet.
A szalagtűzés úgy zajlott nálunk, hogy először az igazgatónő
tűzte fel a két osztályfőnöknek a szalagokat (Márton
Annamária és Takács Anna tanárnőnek), majd ők egyesével az
osztályaik tanulóinak. Amikor megkaptuk szalagjainkat, igazi
büszkeséggel töltött el mindnyájunkat, hogy idáig eljutottunk. 
Ezután a meglepetésdalok következtek osztályfőnökeink számá-
ra, melyekkel hálánkat és szeretetünket fejeztük ki az eddigiekért.
Ezt nehéz volt 4 percbe belesűríteni, de úgy hiszem, sikerült. A
dalok végén egy-egy szál virággal is kedveskedtünk nekik.
Nagyon élveztük a nekünk koreografált táncokat is, melyeket
Kárpáti Szilvia tanárnő tanított be az alsóbb évfolyamoknak. A
színvonalas produkciók egyike palotás volt, míg a másik egy
igazi kuriózum: dzsungeltánc. 
A végzős osztályok produkcióira került sor ezek után. Előbb a
12. osztály modern tánca, majd a 13. nyelvi osztály különleges,
élő énekkel (Kéméndy Dóra) kísért charleston tánca nyűgözte le
a közönséget. Mindannyian nagyon izgultunk, de biztosak vol-
tunk magunkban, és tudtuk, hogy mindenki miattunk jött, így
nagy baj nem történhet. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Fekete-Part Gabriella tanárnő áldozatos munkáját, hogy meg-
kísérelte a lehetetlent, megtanította nekünk a koreográfiákat.
Minden lépés, dobás és mozdulat a helyén volt.
A két osztály közös virágtűzésével kezdtük a szalagavató máso-
dik részét, majd következtek az osztálykeringők. Minden lány
egy estére hercegnővé és minden fiú daliás úriemberré válha-
tott. Köszönjük Falvai Anett tanárnő munkáját és végtelen
türelmét a táncok betanítása során! A keringőt és egyben a sza-
lagavatót a tanárok és a szülők felkérése zárta. A klasszikus báli
hangulatot a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület biztosítot-
ta, nekik is köszönjük a közreműködést!

Czeilinger Dorina 12. o és Kéméndy Dóra 13. ny. osztályos tanulók

Fotó: iskola
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Nemzeti függetlenség - Tisztelet a bátraknak!

A tavasz bontogatta szárnyait ezen a vasárnap délelőttön. A kel-
lemes napsütés élvezetét azonban nagyban rontotta egy-egy csí-
pős szélfuvallat. A ’48-as hősökre való megemlékezést a szoká-
sos módon a Petőfi iskola udvarán rendezték meg. Főszereplői
az iskola diákjai voltak, de most sokkal sokrétűbb volt a szerep-
lők listája. A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara és a Concerto Harmónia Énekkar kíséretében a
Himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség. A műsor vezető-
je Falvai Anett, az iskola pedagógusa volt. A színvonalas prog-
ram összeállítója és betanítója Kardosné Tar Ildikó, a humán
munkaközösség vezetője volt. A változatos műsort az iskola
mazsorett csoportja vezette be. Látványos táncukat Fekete-Part
Gabriella tanárnő tanította be. A forradalom dicsőséges napjá-
nak történéseit bemutató irodalmi betétet a gimnázium diákjai-
tól hallhattuk. Ezúttal a március 15-ei ünnepségnek határon túli
vendégei is voltak. Az állam által szervezett „határok nélkül”
program keretében éppen az iskola vendége volt az erdélyi
Szatmárnémetiből érkező 24 gyermek és 3 pedagógus. A csoport
a mi iskolánk őszi partiumi látogatását viszonozta, és néhány
énekkel gazdagították az ünnepség műsorát. A nemrégiben tar-
tott szalagavató egyik emlékezetes pillanata volt az érettségire
készülő gyermekek palotása. A nemzeti ünnep ragyogó alkalmat
kínált arra, hogy a diákok ismét bemutathassák ezt a  látványos
táncot.

Az ünnepség emlékezetes pillanatai voltak, amikor a 2.b és 3.b
gyermekei nemzetiszínű lobogókkal népesítették be az udvart,
’48-as tánc és zene töltötte be a teret. A műsorbetétet Magos
Tünde pedagógus állította össze. Kísért: Kresznerits Ádám, a
zeneiskola tanára, és fellépett benne Mészáros Bendegúz,
Petrák-Hammer Csaba, Illés Máté és Gábos Csenge.

Ünnepi beszédet Tábori Ferenc alpolgármester mondott, ame-
lyet a következőkben teljes egészében ismertetünk. 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ünneplők és Emlékezők!
Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a hagyományos
március 15-ei ünnepségünkön, amellyel az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékének tisztelgünk.
Jó látni itt Önöket piros-fehér-zöld zászlókkal, virágokkal,
kokárdákkal! Választhatunk azonban, hogy hogyan éljük meg
ezt a napot! Felszínesen, ünneplő ruhába öltözve, vagy azzal a
jó érzéssel, hogy tettem is valamit az országomért, a népemért,
az emberekért.
Immár 167 év telt el azóta, hogy történelmünk legfelemelőbb
napjait élhette át nemzetünk. Az önkényuralom bástyái akkor
kezdtek leomlani!
Ehhez nagy összefogásra és bátorságra volt szükség. A fiata-
lok bátorságára! Petőfi, Jókai, Vasvári bátorságára, akik cse-
lekedni is mertek a drámai pillanatokban. Mindenki ismeri a

legnevezetesebb konkrétumokat:
a betiltott Bánk-bán előadást
a bebörtönzött Táncsics kiszabadítását
a Nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatását
A márciusi ifjak 12 pontja egy olyan polgári állam megteremté-
sét követelte, amelyben mindenkinek egyforma jogai és egyfor-
ma kötelességei vannak. Egy olyan modern államot, amely
szolgálja polgárait, amelyet felelős kormány kormányoz,
amelynek törvényeit felelős országgyűlés hozza. 
Rólunk, magyarokról sokan, mint a szabadságot veszélyeztető
népről beszélnek, pedig a 48-as forradalom a közös európai
érdekekért való küzdelem „is” volt!
Legyen béke, szabadság és egyetértés! – hangzott el a 12 pont
felvezetése. A szabadság mindannyiunké!
A szabadság nélkülünk nem létezik, és mi is nehezen léteznénk
nélküle!
Nekünk, a békés rendszerváltás gyermekeinek, nagyon meg
kell becsülnünk 1848 emlékét.
Azonban most sem élünk könnyű időket! Sokféle gonddal bir-
kózunk. Magyarország megújításának hatalmas feladatát végez-
zük rendkívüli nehézségek között. Bármilyen nehéz időket is
élünk, soha nem mondhatunk le szabadságunkról, soha nem
mondhatunk le jogainkról!
Ne feledjük:
A szabadság örökség, amit tovább kell adni!
Ígéret és lehetőség, amit valóra kell váltani!
A szabadság kötelezettség, kötelesség a család, a haza és az
egész emberiség felé, hogy megvalósulhasson Petőfi álma:
Ha majd a bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet, / 
Ha majd a jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal helyet, / 
Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán:
A szabadság életünk egyik legnagyobb ajándéka. A szabadság
út, amit járni kell! Ezen az úton csak közösen járhatunk, ezt az
ígéretet csak közösen válthatjuk valóra, ezt az életet csak együtt
élhetjük meg!
Más szóval: csak együtt lehetünk szabadok!
Nem szabad felednünk az összetartozást!
Összetartozunk, mert az előttünk járó nemzedékek megfizették
szabadságunk árát! Összetartozunk, mert a szabadság megőrzése
közös feladatunk, életünk dönti el, hogy mit adunk tovább belőle!
A szabadság nem örökkévaló, nap mint nap meg kell küzdeni érte!
Kívánom, hogy a további szabadságunkért való küzdelem sok
sikert hozzon a nemzetnek, Vecsésnek, Önöknek, családjaiknak,
barátaiknak!
Vezessen bennünket 1848-49 példája!”

A város vezetése, az intézmények, a civilszerveztek képviselői
elhelyezték a tisztelet koszorúit a Petőfi-szobor talapzatán, az
ünnepséget a szózat közös eléneklése zárta a VHZ fúvószeneka-
rának és a Concertó Harmónia Énekkar közreműködésével.

VT összeállítás                                       Fotók: Katona Csaba
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Adalék az 1848/49-es szabadságharchoz
Sokat foglalkoztam és foglalkozom a mai napig a címben szereplő
szabadságharccal. Mindig izgatott, hogy egy olyan település, mint
Vecsés, milyen színtere lehetett a szabadságharcnak. A forradalom
és szabadságharc szereplőinek - úgy gondolom - méltó emléket állí-
tottam munkáimmal. Gondolok itt, „Akikről Vecsésen utcát nevez-
tek el” című könyvemre (különös tekintettel az 1848/49-es szabad-
ságharcra), az Aradi Vértanúk tiszteletére állított kopjafára, emlék-
táblára, valamint Deák István egykori vecsési festőművész által fes-
tett Aradi Vértanúk arcképsorozatából készített, és 1000 példány-
számban készült tablókra. (Eredetileg az Andrássy iskola auláját
díszítette, napjainkban valamelyik szekrényben porosodnak,
melyekből szerte az országban, valamint a környező országokban,
de az USA-ban és Kanadában is vannak példányok.) Amiért újból
foglalkozom a témával, annak oka egyszerű. Az említett könyvben
írtam arról, hogy az isaszegi győztes csata után, Gödöllőn haditaná-
csot tartottak a hogyan továbbról. Ekkor született a döntés Buda
visszafoglalásáról. A honvédsereget két részre osztották. Görgey
Artur Vác, Nagysalló, Komárom után érkezett Buda alá május első
napjaiban. A II. hadsereg vezetését Aulich Lajos tábornokra, és a
hozzá csatlakozó Asbóth Lajos ezredes vezetése alatt álló 12. had-
osztályra bízták. A sereget Vecsés-Üllő-Gyömrő térségébe vezé-
nyelték, azaz Pest alá. Szemben velük Windisch-Gratz és Jellasics
serege. Feladatuk volt az ellenség csapatainak nyugtalanítása, és
annak elhitetése, hogy a nevezettek a magyar fősereggel állnak
szemben. Aulich Lajos tábornok április 8-án kezdte meg az előre-
nyomulást Pest irányába, Asbóth Lajos pedig Gyömrő - Üllő térsé-
gébe. Feladatuk volt az osztrák főseregek sorozatos nyugtalanítása.
Támadásokat kellett színlelni és megvárni, amíg az ellenség csata-
rendbe nem fejlődött, s erejét szét nem bontakoztatta. Ezután erede-
ti állásba kellett visszavonulni úgy, hogy üldözés esetén is helytáll-
janak a honvédek, s valódi erejüknél többet mutassanak. Feladat
tehát az ellenség állandó nyugtalanítása, megtévesztése volt. Vecsés
térségében az alábbi napokon zajlottak le ütközetek:  Április 10-én
Pécel, Palota, Üllő térségében,  április 11-én Rákos mezején, 16-án,
18-án, 21-én Vecsés térségében. Nagysallónál április 19-én megver-
ték az osztrák hadakat. A siker teljes volt. Aulich Lajos és Asbóth
Lajos kitűnően oldották meg feladatukat. Erről tanúskodik az alábbi
jelentés, melyet Vecsésről küldött Asbóth Lajos ezredes Kossuth
Lajos kormányzónak. Mellékelem a képet is, de a jobb olvasás céljá-
ból leírom az egészet. Mindent eredeti helyesírással. 

Gál István

LEGUJABB
BUDA - PESTRÖL

AZ ELLENSÉG KIVONULT
Az április 19-ki nagyszerű győzelem elhatározó volt, im itt gyü-
mölcse: Asboth ezredestől a mult éjjel a következő tartalmú
levél érkezett:
„Mély alázattal jelentem, miszerint az ellenség Buda-Pestről
folyó hó 24-én éjjel két órakor kivonult, s az újépületi laktanyá-
ból, minden lőszereit, ágyúit, részint gőzösön lefelé, részint
pedig Budán át, magával vitte.
Ezen percben jön jelentés, hogy a pesti nép számos ellenséget
lefegyverzett, hazánk zászlói temérdek számban lobognak szék-
városunkban, reménylem, hogy  holnap bémegyünk: rajta-
utána a zsarnoknak.”
Vecsési tábori szálláson april 24-kén 1849.

Asboth
ezredes

Ennyit előlegesen. Most nyujtsa karját a hazának, a kiben lélek
van. Álljon ki az 50.000 ujoncz önkéntesekül! Éljen a haza

Kossuth Lajos, m k
kormányzó elnök

a pest Megyei kormányhivatal kijelölte az iskolák felvételi körzeteit
A Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Grassalkovich
iskola esetében nem vették figyelembe a városi önkormányzat ajánlását
(lásd 2. oldal), így egy erősen érdekes határt jelöltek ki: a Fő utca páratlan
oldala az Üllői utcától a Tinódi utcáig. Feltételként szabták meg, hogy
azok a gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei német nemzetiséghez tar-
tozónak vallják magukat. Ilyen feltétel mellett a város teljes közigazgatá-
si határán belülről felvehető a gyermek. (Ha így van, akkor minek a kör-
zethatár? Elegendő lenne ez utóbbi feltétel. – szerk. megj.)
A római katolikus egyház fenntartásában lévő Petőfi iskola Vecsés teljes
közigazgatási területéről felvehet gyermekeket.
A két állami fenntartásban (KLIK) lévő iskola esetében a várost nagyjából
kettészelték a Dózsa György út – Telepi út – Vágóhíd utca vonalában. A fővá-
ros felé eső terület a Halmi iskoláé, az Üllő felé eső rész az Andrássy iskoláé.
A pontos, utcák szerinti körzethatárok a www.vecsesitajekoztato.hu hon-
lapon olvashatóak. 
VT info

égjen a kisze!
Március 5-én elbúcsúztunk a téltől. Nem elkergettük, nem elűztük, hiszen
nélküle nem lenne karácsony, Mikulás, síelés, hógolyózás. Búcsút vettünk
tőle, mert csupán máshova költözött egy időre, és várjuk vissza.
Egy héttel korábbra tűztük ki az eredeti időpontot, de a kiadós esőzés
megakadályozta a tervünket, így kapott tőlünk a tél még egy hetet. Pár
nappal 5-e előtt még havazást mondott az időjós, egy nappal előtte csak
esőt, de amikor reggel kinéztünk az ablakon, akkor már tudtuk, hogy ez
egy jó nap lesz a télűzésre, ennek a népi hagyománynak a felelevenítésé-
re. Két éve egyetlen osztály tanulói készítettek apró papírbabákat, tavaly
egy kétméteres, Samu névre keresztelt baba égett el, idén viszont már
szinte minden osztály saját bábbal állt elő, amelyeket vagy verssel, vagy
énekkel búcsúztattak el. A sok kisebb-nagyobb figura hatalmas lánggal,
pillanatok alatt elégett a gyerekek legnagyobb örömére. Sok szülő is részt
vett, hogy szemtanúja lehessen a látványosságnak. 
Mikor leégett a tűz, mindenki mosolyogva vagy meghatódva távozott a
megújulást, az új kezdetet jelentő hamvaktól. 
Paksi Gábor
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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



Az egyházi év legszebb- legmegkapóbb és legtöbb kegyelmet nyújtó időszaka
közel kétezer éve a Nagyböjt. Ennek az időnek pedig kiemelkedő szertartása a
Keresztüli ájtatosság. Jézus keresztalját - a Via Crucis-t a XIV. századtól a szent-
földi zarándoklatokat szervező ferences szerzetesek vezetésével járták végig a
hívek Jeruzsálemben. A stációk száma, vagyis a keresztút formája a XVIII. szá-
zadig változó volt, majd Portó Maurízio-i Szent Lénárd tevékenysége folytán
alakult ki a 14 Stáció (Állomás), és ez terjedt el világszerte.
Számtalan keresztutat ismerhetünk. Megpróbálok más-más szerzőtől, lelki írótól,
egy-egy gondolatot, mondatot idézni, amely alkalmas lehet arra, hogy átelmél-
kedjük a bennünket jobban megérintő szavakat. Ha nem is adatik meg, hogy
Jeruzsálemben járjuk végig a Keresztutat, azokat a köveket érintve, azokon járva.,
melyeken az Üdvözítőnk hordozta nehéz keresztjét, igyekezzünk - lehetőségeink-
hez képest - a templomokban vagy a szabadtéren lévő keresztúti Stációkat végig-
járni, vagy legalább szakítsunk egy kis időt, amelyben együtt vagyunk az értőnk
szenvedő Üdvözítővel. Ehhez próbálok kis segítséget nyújtani:
Bevezető gondolatok: „Eljöttünk Uram, hogy elkísérjünk keresztutadon, amikor
a világ bűneiért szenvedsz, amikor szereteted és áldozatod a legizzóbb lánggal
ég, ne csak gyűlölködés, hamis vádak, farizeusi ravaszság és káröröm legyen
melletted, hanem emberi részvét, hála és imádó szeretet is. A keresztutat Te jár-
tad egyedül. De amikor ráesett tekinteted a Téged kísérő tömegre, és amikor ott
láttad mögötte minden jövendő hívedet, talán megláttál minket is... Vedd
Uram keresztutunkat köszönetnek, együttérzésnek és Veled együtt szenvedő
alázatos szeretetnek.” (Hegyi László)
i. stÁCiÓ: Jézust halálra ítélik.„Uram! minthogy megalázottan és megkín-
zottan, vagy legalább is nagyon elrejtve állsz elém, én sem merlek - mint
ahogy Pilátus sem mert - igazán Istenemnek vallani, igazságodért síkraszállni,
sem az emberek előtt, sem emberi gondjaim és szenvedélyeim előtt. Véred
legyen rajtam, mint a Pilátus előtti tömeg kiáltotta, és gyermekeimen, érzel-
meimen és tetteimen, de nem, mint átok, hanem mint kegyelem és megvál-
tás”. (Tűzkő Tamás) 
Csendben értünk a keresztet is vállaló Jézus, könyörülj rajtunk!
ii. stÁCiÓ: Jézus vállára veszi a keresztet. „Összetört testben, homloka
tövisben, indul az útnak az elítélt isten.” (Sík Sándor). Megdöbbentő: a Teremtőt
elítéli a gyarló, bűnös ember, a legkegyetlenebb kínzóeszközt rakja a vállára, és
várja gyalázatos végét ... Uram, nem az emberek választottak Téged bűnbaknak,
hogy rád rakhassák bűneiket, hanem Te magad vetted azokat magadra szabad
döntésed szerint. Üdvözlégy drága Keresztfa! Téged követve végre hatékony
módon bebizonyíthatjuk az egész világnak Isten szeretetét.”, (Hans Urs von
Balthasar). 
Valamennyiünket felvállaló Jézus, könyörülj rajtunk!
iii. stÁCiÓ: Jézus először esik össze a kereszt alatt. „Testvérek, mennyi
jóakarattal indultunk el az élet útján, mennyi lelkesedés, mennyi tervezés volt
bennünk, ... Mi lett belőle? Mennyi szenvedés!  Csalódtunk magunkban, más-
ban - és mennyi nehéz terhet tettünk le az évek során a bűnbánat szentségé-
ben, vagy le sem tettünk! Testvérek, jó az Isten, hazavár minden tékozló fiat.”
(Szent Gály Kata) „Jézus összeesik, a menet megáll, a katonák káromkodnak -
de nem segít senki. Az Isten egyedül van, de föláll, és folytatja, amit elkezdett.
Én miért nem kelek föl, ha keresztemmel elestem, különösen, ha nem is állt
szándékomban elesni?   Nekem már nem kell egyedül lennem: Isten segít!”
(Eőry Zsolt)     
Gyengeségünket megerősítő Jézus, könyörülj rajtunk!
iv. stÁCiÓ: Jézus találkozik édesanyjával. Mária, az édesanya, pótolha-
tatlanul fontos szerepet töltött be Jézus fogantatásakor és születésekor, és
most ugyanolyan fontos a szerepe kínszenvedésében és halálában. „Mária csak
emberi tény, nem Ember-Isten, aki képes a világ bűneit hordozni. Mégis,

ennek ellenére, részesévé válik ennek az emberfeletti szenvedésnek. Nincs
más feladata, csak annyi, hogy újra kimondja azt az „igent”, a szörnyűséges
végig. Tanítsd meg nekünk, ó Szűzanyánk, hogy felismerjük Fiad arcát az
elnyomott, számkivetett, kinevetett, szenvedő emberek arcában. Taníts meg
minket mellette járni!” (Hans Urs von Balthasar)
Gyermeki ragaszkodású Jézus, könyörülj rajtunk!
v. stÁCiÓ:   Cirenei simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.
„Elsárgult testtel vergődik az Isten, Simon vagy én, de valaki segítsen!” 
(Tűzkő Tamás).
A centurió (százados) úgy dönt, hogy másnak kell vinnie a kereszt gerendáját,
nehogy az elítélt idő előtt meghaljon. „Simon vagy én, de valaki segítsen!” A
kereszt súlya alatt Simon megtér - hiszen fiait ismerik az őskeresztények -,
Jézus pedig fellélegzik, mint azóta is minden egyes megtérés alkarmával.”
Simon segített és a kereszt súlya alatt megtért ...És én? Nekem nem kellene
segíteni? Nem kellene megtérni? „Hisz az elesett ember szeméből Te nézel
felénk, a tántorgó lépések, beesett arcok mind a Te álruháid. Add Uram, hogy
pusztuljon ki belőlem az önzés. Add, hogy tudjak adni viszonzás nélkül, tudjak
szeretni egyoldalúan, add, hogy engedjem magam kihasználni.” (Hegyi László)
„Amíg nem ismerjük Krisztust, nem akarjuk vállalni a keresztet Amíg nem vál-
laljuk a keresztet, nem ismerjük Krisztust!” (Eöry Zsolt)
Segítő barátunk, Jézus, könyörülj rajtunk!
vi. stÁCiÓ: veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. „Veronika jó tesz
Krisztussal, ezért megkapja képét: kezébe és szívébe - krisztusivá lesz. Nagy
ajándékot kap, mert nem hagyta el a Mestert, és segített amiben és ahogyan
tudott, a maga módján. Hűség és erőnkhöz mért cselekedet: ezt várja tőlünk
az Isten, aki a többit már elvégezte helyettünk nagypénteken.” (Eőry Zsolt) „És
most itt vagyok én. Ne adj Uram semmit, Csak az arcodat! Csak az el ne mosód-
jon bennem, csak a tekinteted fénye ki ne aludjon a lelkemben soha! Minden
arcnál jobban őrzöm az arcodat!” (Hegyi László) 
Életünk hitetlensége fölött őrködő Jézus, könyörülj rajtunk!
vii. stÁCiÓ: Jézus másodszor esik össze a kereszt alatt. A Golgotáig
vezető út ezer lépés - most mégis végtelennek tűnik, „Másodszor is elestél a
kereszt alatt Együtt szenvedtek Veled, mint a Fájdalmas Anya, egy pillanatra
megtisztították arcodat mint Veronika, megemelték a kereszt gerendáját mint
Cirenei Simon, de a világ bűneinek terhén ők nem enyhítettek semmit Azon
csak megtérő bűnös enyhíthet többet, mint 99 igaz. És megtérő bűnösök itt
nem voltak. Könnyek voltak és részvét, de megtérés nem, ezért kerültél újra a
földre.” (Hegyi László.) „Testvérek, sokszor és sokan vétünk mindnyájan, az élet
útját botladozva járjuk, boldogtalanná teszünk másokat önzésünkkel - és
magunkat is. Testvérek, kezdjük újra! Legyünk jó és igaz emberek! Kiáltsunk fel
Istenhez a mélyből, ahová lebuktunk!” (Szent-Gály Kata) Jézus térdre esik,
majd terhe teljes súlyával arcra zuhan, hiszen felkötözött kezeivel nem tud
védekezni. Jézus elesett, Krisztus azonban nem bukhat el. 
Jézus, bátorítónk és támaszunk, könyörülj rajtunk!
viii. stÁCiÓ: Jézus beszél az asszonyokhoz. _Testvérek- ez az asszonyok
állomása. - az élet kedves szolgálóié - kik oly közel vannak az Űr meleg szivé-
hez, mert ők is fajdalommal adnak életet. Övék az örökös építőmunka: akár
főzésnek hívják, vagy mosásnak, a mindennapi élet feladatain keresztül az
Isten-ország teljesedik ki általuk. Maga Krisztus jön az otthonukba: ott van a
sok kis gyermekarc mögött, ő nevet kék vagy fekete szemükben, ő ad viszon-
zást isteni mértékkel az érte végzett faradságokért. Annyira szereti nővérein-
ket az Úr, hogy megáll előttük még a keresztúton is, intelmet intéz hozzájuk,
hogy el ne vesszenek örökké azok sem, akik vétettek volna már az élet ellen.”
(Szent-Gály Kata) „Ne énrajtam sírjatok  - mondja az Úr, - hanem magatokon
és fiaitokon!” Te szólítod fel őket, hogy a maguk anyai sorsát sirassák. Sirassák
meg, igen, sirassák meg az anyák ... de Nálad és Édesanyádnál sírják ki magu-
kat, ahol minden könny vigaszra talál, megtalálja a megváltó szeretetkegyel-
mét (Anna Mária Canopi -Colosseum 1993) 
Szavainkat szomjazó Jézus, könyörülj rajtunk!
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Gondolatok...
VIA CRUCIS CHRISTI – Keresztút 
(2015.március)
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iX. stÁCiÓ: Jézus harmadik elesése. „Testvérek, valamennyien keresztet
hordunk, akkor is, ha nem vagyunk Jézus Krisztus tanítványai. Ez a közös
emberi sors, ez Isten bölcsességének titka. Ahogy Krisztus keresztje állal győ-
zött a halál a bűn felett, úgy mi is a rosszat legyőzve lehetünk igazán jókká.”
(Szent-Gály Kata) „Jézus, aki az Olajfák hegyén azért borult a földre, hogy
könyörögjön az Atyához, a Golgotához vezető úton a bűn súlya alatt bukik
földre. Az ember életét átszövik a bukások. Ami fontos: tudni felkelni a vere-
ség után, s az elbukott testvér megtört testét is felsegíteni. Felfedezni a szen-
vedéseink jelentését, azt a titokzatos szálat, amely Krisztus passiójához köt
bennünket Észrevenni Jézus jelenlétét, aki irgalmas szamaritánusként bekötö-
zi sebeinket. Urunk, aki a földre zuhansz, kimerültén és megalázottan is a
Mesterünk vagy, tanítasz bennünket: mi az erő, a kitartás és a szeretet. Taníts
bennünket szenvedni, habozás nélkül felkelni.” (S.B. Michel Sabbah - jeruzsá-
lemi pátriárka - Colosseum 1990) 
Gyengeségeink támasza. Jézus, könyörülj rajtunk!
X. stÁCiÓ: Jézust megfosztják ruháitól. Mindenétől megfosztják azt, aki a
mindenség fölött rendelkezik. „Az Ember-Isten haldoklik: a katonák szétoszt-
ják egymás között ruháit és sorsot vetnek köntösére: a „szerzés” logikája miatt
fontosabb lesz néhány ruhadarab, mint az élő ember.” (Miroslav Vlk bíboros,
érsek - Colosseum Í992) „Kíüresítette önmagát...” mondja Szent Pál. Nem csak
isteni erődből vetkőztél ki Urunk, de emberi épségedből is. Leszaggatták ruhá-
idat, mit Anyád szeretete szőtt Rád, és kitűnt hogy bőrödön nincs semmi ép, és
csupa kék, véres folt minden. Mi azt hisszük, hogy amit a test kíván, vagy az
emberi szokás előír, arra mindenre szükségünk van. Ezért öltözködünk mérté-
ken leiül, ezért vesszük körül magunkat apróságokkal, ezért ápoljuk túlzottan
testünket és testünk vágyait Ezúton jutunk a költekezés, fajtalanság, a mérték-
telenség bűneibe. Add, hogy Veled viseljük el, ha kell, a mezítelenség szegény-
ségét és szégyenét, a mindentől való megfosztottság és kiüresitettség gyötrel-
meit!” (Belon Gellért püspök)
Tisztaságunk őrzője. Jézus, könyörülj rajtunk!
Xi. stÁCiÓ: Jézust a keresztre szegezik. „Mint a szőlő, amelyet a vihar
megfoszt leveleitől, úgy függsz a kereszten. Látvánnyá lettél az ég és a föld
számára. Tested kozmikus dimenzióban van kifeszítve, teljesen ajándék és tel-
jesen befogadás. S az ősi ellenség - a Sátán - ismét itt van, mint mindig, hogy
utolsó, kétségbeesett támadásra induljon: „Szállj le! Mentsd meg magadat!”
Urunk, ha leszálltai volna a keresztről, mi mindnyájan elvesztünk volna, ha
megmutattad volna isteni erődet, nem fakadt volna fel a földön a kegyelem
folyója, mely a híveket új életre kelti. Áldott legyen a fa, amelynek révén te
önmagadat az Atya akaratához szegezted mindnyájunk Üdvösségére.” (Anna
Mária Canopi - Colosseum 1993) 
Halálodban velünk sorsközösséget vállaló Jézus, könyörülj rajtunk!
Xii. stÁCiÓ: Jézus meghal a kereszten. „A történést csupán egyetlen szó
kíséri. Minden további szó szükségtelen. Az áldozatos szeretet a végletekig
megy el. Nem kell a beszéd, mert az áldozat fölülmúl mindent Egy szó:
Beteljesedett! Az új és őrök szövetség legföbb papja bemutatta véres,
engesztelő és az egész világ üdvéért felajánlott áldozatát. Kiáltva halt meg:
győzelemkiáltással. Azóta a halál - a mi halálunk is - kapu, mely az Atyára nyí-
lik.” (Adoremus) „A Golgotán, aki messziről nézte a keresztet, csak árnyéknak
látta, amint két fekete vonalként az elsötétülő égbe rajzolódott. Aki közel
ment hozzá, az meg-megránduló, haldoklás lázában vergődő, már alig embe-
ri testet látott. Én Uram, nagyon messziről nézlek, mégis mást Iátok Benned. A
kereszted és rajta kínlódó tested álmatlan éjszakáim egyetlen vigasztalása,
bűneimben a legnagyobb lelkiismeret-furdalás, megtérésemben a legna-
gyobb remény. Alig merem kimondani: köszönöm, Uram, hogy keresztre sze-
geztetted Magad értem. Ebből látom, hogy mennyire szeretsz engem, és hogy
igazán szeretsz! Szenvedő Krisztus!, áldott a Te szenvedésed, áldott a szomjú-

ságod, áldott az árvaságod, mert egy pohár vízzel, egy alázatos fohásszal én is
adhatok Neked valamit. De már csak az utolsó nercben, mert ekkor már ott
volt melletted a Halál, és rátette szivedre a kezét És nagypénteken három óra-
kor Jézus nagy szóval kiáltva lehajtá fejét és kiadá lelkét” (Hegyi László)
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad
a világot!!!
Xiii. stÁCiÓ: Jézust leveszik a keresztről.„Mária átöleli Jézus testét a kereszt
alatt és benne a világ minden szomorú gyermekét, akik hontalanná lettek, elár-
vultak emberi gonoszság vagy nehéz sors miatt. Külön babusgatja azokat a kicsi-
ket, akiknek fészkét a saját szülei verték széjjel és nem kellenek sehol. Menedéket
találnak nála az ütőkártyának használt kis boldogtalanok, - belőlük úgy kiég a hit
az emberekben, hogy már az összeroppanás határán állnak. Mindenkit magához
ölel: a csavargókat és a nagyon jókat, az ütőiteket és az ütődötteket, a fiatalkorú
bűnözőket, a magányosságra ítélt egykéket - és míg könnye hull halott Fiára,
talán bennünket sirat meg, hogy mennyire felelőtlenek vagyunk, s mennyire
halottak a szeretetben. „(Szent-Gály Kata) Jézus, könyörülj rajtunk! 
Mária könyörögj értünk!
Xiv. stÁCiÓ: Jézus testét sírba teszik. Jézus sírja: a feltámadás helye. Teste:
„búzaszem”, amely „ha földbe hull, sok termést hoz”.(Jn. 2,24) Jézus, aki egye-
dül haltál meg a kereszten, úgy támadtál fel, mint „elsőszülött sok testvér
között”. (Rom 8,29) „Eltemetett Urunk! Szívünk elnehezült és eltelt fájdalom-
mal, mivel fekszel a sírban. Igazi sírod azonban a mi gonosz szívünk: kelj föl és
töltsd el életünket. Ebben a világban, ahol folyton megkísért bennünket a két-
ségbeesés, nagyon nagy szükségünk van a reménységre. Essen meg rajtunk a
szíved. Temesd el vétkeinket sírodba és megbocsátásoddal add nekünk az örök
élet ígéretét!” (I. Karekin - örmények katholikosza - Colosseum 1997)
Jézus, életünk és reménységünk, könyörülj rajtunk!

Befejezés. „Végigkísértünk, Uram, a szenvedésed stációin, Pilátus ítéletétől
egészen a halál percéig és a temetésig. Segíteni nem tudtunk, mint ahogy a
ravatal gyertyája sem segít, nem ad életet. Csak világít és virraszt hűségesen a
halál éjszakájában. Add, hogy ez a fény ki ne aludjon bennünk! Égjen mindvé-
gig, amíg a mi óránk is el nem érkezik egyszer. És ha majd nekünk alszik ki a
föld minden fénye, akkor virrassz mellettünk Te, Uram! És amikor remegve
állunk az ítélőszéked előtt, mielőtt az utolsó szót kimondod, vedd számításba,
hogy néha elkísértünk a keresztúton! Bűnösök vagyunk, de amikor szenvedtél,
Melléd álltunk és áhítattal emlékeztünk meg minden sebedről.” (Hegyi László)
Jézus, életünk és reménységünk, könyörülj rajtunk!

Összeállította: Nagy István Elek

Gondolatok...
VIA CRUCIS CHRISTI – Keresztút 
(2015.március)

pÁlYÁZati FelhívÁs

A pályázatot meghirdető szerv: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
oktatási intézmények központi konyhája
2220. vecsés, tinódi u. 2.
A meghirdetett beosztás: Intézményvezető
Képesítési és egyéb feltételek:
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, szakirányú felsőfokú szakképesítés, 
legalább 5 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
vezetői programot, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje:2016. január 1.- 2021. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal - Szlahó Csaba polgármester (2220.Vecsés, Szent István tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.
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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

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

FARKAs GumIszeRVíz
Szolgáltatásaink: 

új és használt abroncsok értékesítése
gyors autószerviz

Futómű állítás, javítás
klímatöltés, karbantartás

homokszórás
Bérelhető nyitott és ponyvás utánfutók, autószállítók

gépi földmunka, árok-, alapásás, tereprendezés
Elérhetőségeink: vecsés, almáskert utca 8.
tel: +3630 455 71 91 +3630 931 75 57

www.farkasgumiszerviz.hu

Esküvői kiegészítők, 
fejdíszek, ékszerek, 
ásvány és gyöngyékszerek tervezése, készítése, értékesítése. 
Ásványok befoglalása, ékszerjavítás. 

2 2 2 0  Ve c s é s ,  Tá n c s i c s  M i h á l y  u t c a  7 0 / a .
w w w. f a c e b o o k . c o m / n a p g y o n g y e

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

ba, heti 1 alkalomra.
Fényképes önéletrajzát küldje 

matyesztosz@citromail.hu címre.
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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

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2015 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!

2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620 Web: www.ecofact.hu

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével? 

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM, 

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

szolgáltatásaink

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

disznósajt kapható!
Tel.: 06 20 440 9742

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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pÁlYÁZati FelhívÁs

A pályázatot meghirdető szerv: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
Falusi nemzetiségi Óvoda-dorfkindergarten Wetschesch
(német nemzetiségi nyelvet oktató intézmény)
2220 vecsés, Fő u. 83.
A meghirdetett beosztás: Óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
szakirányú főiskolai végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,
pedagógus-szakvizsga, német középfokú C-típusú nyelvvizsga  
előnyt élvez, aki nemzetiségi óvodapedagógusi vagy nemzetiségi kiegészítő óvodapeda-
gógusi szakképzettséggel rendelkezik
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok másolatát,
vezetési programot
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje:2015. augusztus 01.- 2020. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal - Szlahó Csaba polgármester (2220.Vecsés, Szent István tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 90 nap

pÁlYÁZati FelhívÁs

A pályázatot meghirdető szerv: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
2220. vecsés, telepi út. 44.
A meghirdetett beosztás: Intézményvezető
Képesítési és egyéb feltételek:
felsőfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, szociális
szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus), közösségi szociális munkás, szociális
menedzser, teológus, pszichológus, pszichopedagógus, 
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleve-
les családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelő-tanár, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védő-
nő, teológus, hittantanár, jogász, igazgatásszervező, 
vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő 
- szociális szakvizsga, legalább 5 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
vezetési programot, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok máso-
latát, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje: 2015. augusztus 01.- 2020. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal - Szlahó Csaba polgármester (2220.Vecsés, Szent István tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

pÁlYÁZati FelhívÁs

A pályázatot meghirdető szerv: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
gondozási központ
2220. vecsés, Jókai M. u. 8.
A meghirdetett beosztás: Intézményvezető
Képesítési és egyéb feltételek:
felsőfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, 
szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus), közösségi szociális munkás, 
szociális menedzser, teológus, pszichológus, pszichopedagógus vagy szociálpedagógus
vagy andragógus, szociális szakvizsga, legalább 5 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
vezetési programot, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXL törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje: 2016. január 01.- 2021. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal - Szlahó Csaba polgármester (2220.Vecsés, Szent István tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

pÁlYÁZati FelhívÁs

A pályázatot meghirdető szerv: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A meghirdetett munkahely:
róder imre városi könyvtár
2220. vecsés, károly u. 2.
A meghirdetett beosztás: Igazgató
Képesítési és egyéb feltételek:
szakirányú egyetemi végzettség vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy
főiskolai könyvtárosi végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet
német középfokú nyelvvizsga előny
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
vezetői programot, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát
a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje: 2015. augusztus 01.- 2020. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal - Szlahó Csaba polgármester (2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
A pályázat elbírálásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenéstől számított 90 nap

Ön Mire kÖlti a pénZét?
Egészségre vagy betegségre?

A piacon fellelhető leghatékonyabb méregtelenítő és tisztító készítmény,
természetes összetevőkkel: 

gyomor- és bélrendszer helyrehozatala 
(puffadás, teltségérzet megszűnése, széklet rendezése), 
fájdalmak (nyak, hát, derék, térd) elmúlása - jó közérzet, 

jókedv - élő példával bizonyított tartós fogyás
Csorba lászlóné okl. reflexológus - 0630 236 7556

H ű t ő g é p e k ,  f a g y a s z t ó k  j a v í t á s a  
h e l y s z í n e n  –  g a r a n c i á v a l

0 6 3 0  8 9 8 4  9 1 3
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Az Indul a bakterház és Vecsés
A vecsési 196-os vasúti őrház és a története (2.)

A Pest-Cegléd-Szolnok vonal állomásépületei és őrházai a XIX.
század közepén egységes szabvány szerint készültek. Ez a
monori és a vecsési állomás épületén máig jól látható. Ami
kevés eltérés mégis van, az abból adódik, hogy 1944-ben a
monori állomás Pilis felőli épületszárnyát bombatalálat érte, és
nem építették már vissza az elpusztult részt, csak az épület előt-
ti fedett gangot. A 100-as vasúti fővonal szintbeli útkeresztező-
déseinél épített sorompókezelői őrházakat az osztrák vasúttár-
saság Nagy-Magyarország északnyugati határállomásától,
Marchegg-től a délkeleti határállomásig, Báziásig páros szá-
mokkal sorszámozta. Vecsésen a 4. sz. országút – vasút keresz-
teződésnél volt a 196. számú, és Kertekalján a 198. számú
őrház. Az utóbbi a Pest-Cegléd-Szolnok vonal 1894. évi menet-
rendjében és az 1905-től érvényes menetrendben még
Kertekalja 198. sz. őrházként szerepelt. Az 1909. június 11-én
átadott Vecsés-Kertekalja megálló csak ezután szerepelt a
menetrendekben a mai hivatalos nevén. Vecsés területén a
Göciként ismert gidres-gödrös részen is volt egy vasúti őrház,
ahol a filmbeli Koncz bácsival Bendegúz jól megértette magát,
sőt ötleteket is kapott a csínyjeihez. A Göciben Koncz bácsit a
néhai Kövesdi (Zorn) József vecsési fafaragó művész cegléd-
berceli édesapja követte a vasútőri szolgálatban, s az őrháznál a
későbbi művésznek is szép gyermekélményei voltak. 
A bakter megnevezés valójában német eredetű szó, a német
Wachter szóból ered és őrt jelent. A XVIII. századtól a nemze-
tiségi falvakban  és sok  magyar településen is így nevezték azt
az őrt, aki a köz szolgálatában állt, és este figyelmeztette a falu
lakóit, hogy térjenek nyugovóra, de előtte a tűz és a mécses
eloltásáról gondoskodjanak. Vecsésen az I. világháború előtt a
bakter gondoskodott az állomás előtti peronon a megvilágításra
telepített gázlámpák meggyújtásáról és eloltásáról. Tehát a
vasút létrehozása óta a vasúti pályák mellé telepített sorompóke-
zelőket is bakternek mondták. Így nevezték a Történelmi
Magyarországon a Szepességtől Háromszék vármegyéig az oszt-
rák birodalom hadseregében a németül nem tudó magyar bakák
is, mert a Wachter szót bakterként könnyebb volt kiejteni. 

A bakterről a település, vagy a
MÁV-nál a vasút gondoskodott. A
4. számú út-vasút kereszteződés-
ben, a későbbi Ferihegy repülőtér
közelében a 196. számú őrháznál
a Magyar Királyi Államvasutak a
sorompókezelő családja számára
alkalmas szoba- konyhás lakást,
udvari kenyérsütő kemencét, istál-
lót, disznóólat, pottyantós WC-t,
ásott kutat épített. A bakter család-
ja korlátlan mennyiségben tartha-
tott lábas- és aprójószágot, de az
állam által garantált, a suszternál,

az építőanyag- és fatelepen, a Hangya Szövetkezetnél vagy a
zsidó fűszeresnél éppen úgy hitelképes fizetésért a vasúti utasítá-
sok szerint gondoskodnia kellett a vasút-közút kereszteződésben
a közlekedés biztonságáról. Lehet, hogy olykor a puli kutya is
tudta már, -  hacsak Bendegúz a gyanú elterelése miatt nem öntöt-
te nyakon tejföllel, mint az Indul a bakterház c. filmben, - hogy
mikor kell a gazdának a piros zászlót vinnie, mert a vonat elhala-
dásakor az őr az utasításnak megfelelően vigyázzállásban, a teste
mellett függőlegesen tartott zászlóval jelezte a robogó vonat sze-
mélyzetének, hogy szabad a pálya. 

Nem tudjuk, hogy ki volt az első bakter a 196-os őrháznál, de
azt már igen, hogy 1884-től 1889–ig Weimer Lőrinc, a 2013-
ban 100 éves korában meghalt legöregebb magyar mozdonyve-
zető, Várszegi Gyurci bácsi nagyapja volt a sorompókezelő.
Egy kicsit érdemes Weimer Lőrinc bakter XIX. századi tipikus
magyar átalakuló, tragédiákkal terhes életét vázlatosan megis-
merni. Ő a Történelmi Magyarország Délvidékén, a Torontál
vármegyei Nagybecskereken született 1853-ban. 1872 –ben köt
házasságot Steuer Katalinnal, Nagybecskereken, aki fiatalon
meghalt, egyetlen gyermeküket az apa édesanyjához
Pozsonyba, a második magyar fővárosban élő nagymamához
vitte, aki segített a gyermek nevelésében. Ő a bővülő vonalhá-
lózattal rendelkező Magyar Királyi Államvasutakhoz került
vasútőrnek. Második felesége a Drezda mellől származó Hauser
Mária, aki a vecsési 196-os őrházba költözés második évében,
1885-ben a szülésben a gyermekkel együtt elhunyt. A csapás
nagyon megviselte a fiatal baktert, de felismerte, hogy a kétlaki
bakterélet asszony nélkül nehéz lesz.

Weimer Lőrinc és népes családja 1916-ban

A vasutas kollegák is igyekeztek neki segíteni és az ő komendá-
lásukkal ismerte meg harmadik feleségét és kötött 1886. január-
ban házasságot Schenk Margittal. Az egyik esküvői tanújuk a
komendáló Szabó Márton vasúti raktárnok, a másik Resner
József vecsési földműves volt. Ez a házasság termékenynek
bizonyult, hiszen a 12 gyermekből kilencet: Ferencet, Irmát,
Istvánt, Katalint, Józsefet, Margitot, Antalt, Pétert és Pált felne-
velték. Szolgálati ideje alatt a Pozsony – Érsekújvár – Léva vas-
útvonal mellett több őrházban szolgált: Nagycsalomja,
Torzsnyárasd, Bánkeszi és Nyitra állomások közelében.
1916–ban súlyos betegsége miatt vonult vissza, és véglegesen
letelepedtek Vecsésen az Imre (mai Róder Imre) utca és a Diófa
utca sarkán korábban felépített családi házukban. 1917–ben
Vecsésen hunyt el, és a vecsési temetőben helyezték örök nyu-
galomra. A családból, majd később az unokákból is többen vas-
utasok lettek. Tehát a harmadik házasság és a vasúti foglalkozás
Weimer Lőrinc és családja számára sorsfordító döntés volt, mert
a vasúti foglalkozással járó biztos megélhetés, valamint a
vecsési kötődés az utóbbi évszázadban végigkísérte a Weimer-
Várszegi család életét.

folytatás a 27. oldalon

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

Hívását  e lőre  is  köszönöm. 
Tel. :  06-20 3974 055
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A vecsési 196-os vasúti őrház és a története (2.)
folytatás a 26. oldalról

Weimer Lőrinc fia, Weimer Ferenc 1886-ban a vecsési 196-os
őrházban született, majd az elemi iskola után a Pozsonyi
Ipartestület előtt 1902-ben lakatos szakmából tett vizsgát.

Nagy-Magyarország felvidéki terüle-
tén, több helyen dolgozott, majd az
Adriai-tengernél, Cattaróban teljesített
katonai szolgálat, és a Magyar Katonai
Felszerelési Cikkek Gyárában végzett
munka után, Érsekújváron már a MÁV
alkalmazásában volt, amikor elvégezte
a polgári iskolát. A magyar mellett
német és szlovák nyelven írt és olva-

sott, de a család elmondása szerint beszélte a cseh és valameny-
nyire a szerb és olasz nyelveket is.
Amikor sikeresen letette a vasúti utasításokból a szakvizsgákat,
kinevezték a Magyar Királyi Államvasutak Lipótvári, majd
Érsekújvári Fűtőházához a vasúti teher és személykocsik
műszaki fővizsgálójának. Amikor a trianoni diktátummal 1920-
ban feldarabolták és megcsonkították hazánkat, Weimer Ferenc
és családja kénytelen volt elhagyni Érsekújvárt, és Vecsésen, az
Imre és Diófa utca sarkán álló Weimer családi házban az ott élő
édesanyja és testvérei mellett kapott egy szobát. Az apa - mivel
nemcsak beszélni, de írni és olvasni is tudott szlovák nyelven -,
1920-tól 1923-ig a Magyar Államvasutak képviseletében
Vecsésről ingázott Párkányba, a mai Sturovóba, hogy a nemzet-
közi vonatokba sorozott vasúti kocsikat a hosszúnyelű kalapácsá-
val vizsgálja és átvegye. 1923-ban Kőbánya-alsóra helyezték,
ahol a Vecsésről ingázó Weimer Ferenc a MÁV Északi Főműhely
által javított vasúti járművek műszaki átvételét végezte. 
A két világháború között az állami alkalmazottaknak, köztük a
vasutasoknak is előírás volt a névmagyarosítás. A Magyar
Királyi Belügyminiszter 14798/1934 számú határozatával 1934.
április 15-én hagyta jóvá a Weimer névről Várszegi névre törté-
nő változtatását. Így lett Weimer Ferencből, a testvéreiből és
gyermekeiből: Ferencből, Györgyből, Antalból Várszegi, és
csak a Vecsés villamosításában fontos szerepet játszó öccse:
Weimer Antal maradt meg a német nevénél, mert az állami ren-
delkezések a vállalkozókra nem vonatkoztak. 1946-ban azonban
a háború utáni németellenesség miatt már ő is félt a svábok
Németországba telepítéstől, és a család többi tagjához hasonlóan
Várszegire magyarosította a nevét. A trianoni tragédia után
Weimer Lőrinc bakter gyermekeinek élete tehát az Imre utcai
Weimer ház révén ismét szorosan kapcsolódott Vecséshez.
Valamennyien itt alapítottak családot, s leszármazottaik máig
megtalálhatók Vecsés társadalmi életében. 

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró, helytörténeti kutató

(A szerző köszönetet mond Várszegi György nyugdíjasnak az
őrház történetéhez kapcsolódó adatok és képek rendelkezésre
bocsájtásáért.)
(folytatjuk)

Dicséret a gondolatért és a cselekvésért

A február 27-én megrendezett segélykoncertet Nicolaus Hams
Arnold szervezte a „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Ápo-
lásáért Alapítvány és a Bálint Ágnes Kulturális Központ közre-
működésével. Az esemény sikerét biztosította: Baby On The
Woods, The Unbroken Promise, Nicolaus Hans Arnold, Lehel +
LLP és a többek közt mindenki által ismert BEERSEEWALK. 

A segélykoncert bevételét
a Fincsipék Kft. megsegí-
tésére szánták. Ismeretes,
hogy a pékség Táncsics
utcai épülete a télen tűz-
vész martaléka lett. 
Szép gesztus volt, köszö-
net érte! 

VT info                                                  Fotó: Kolonics Csaba

A tavaszt köszöntik növényeink 

A múlt század első felében elhunyt nagy mesemondó, Benedek
Elek Dal a hóvirágról című versében így vall erről a mindannyi-
unk számára a tavasz örömhírét hozó kis növényről: „Kedves
virágom vagy te, hóvirág, / Gyermekkorom legszebb virága
vagy. / Édes öröm szívemnek nézni rád: / Virulsz, bár dajkád a
hó és a fagy.”

Nem járhatunk messze a valóságtól, ha megvalljuk, sokunknak
éppen ezt a fajta örömet, ezt a fajta nosztalgikus érzést jelentik
ezek a kis szerény,fehér virágok. Szeretjük is „őket”, hiszen
vecsési sétánk alkalmával igen sok kertben fellelhetjük elszórt
vagy akár csoportos megjelenésüket. Mint korábbi idézetünk is
tanúsítja, írókat-költőket ihlettek meg a tavasz eme hírhozói.
Ilyen volt Osvát Erzsébet is a közel negyedszázada elhunyt
költő és ifjúsági írónő, aki a hóvirág megéneklése mellett egy
másik, a tavaszt és a Húsvétot köszöntő élő díszről mondja
egyik versében:
„Bársonyát bontja a barka. / A hóvirág is készen áll. / Hófehér
ruhája rajta. / De hol késik a napsugár? / Jön már, víg kedvvel
táncolva....”
Igen, a barka az, amivel városunkban vagy annak környékén is
találkozhatunk ebben az időben. A fűzféléknek ez a költő által
is emlegetett bársonyossága csak viszonylag rövid ideig tartó
életszakasz, ami a virágzást megelőzően a rügypikkely megpat-
tanását, illetve lehullását jelenti. De ez a rövid idővel kísért bár-
sonyos külső éppen elég arra, hogy nekünk a Húsvét egyik ked-
ves, nélkülözhetetlen szimbóluma legyen.

Kép és szöveg: Fekete József

K Ö N Y V e L É s
B&B’ 97 szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

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

TB ügyintézést, mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

e-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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Egy rögös életút…

Takács István 1919. június
10-én látta meg a napvilágot
Sárosdon. Szülei házasságá-
ból három fiúk és két lányuk
született, ő volt a legkisebb.
Édesapja nagy gazdálkodó
volt, hatalmas földterületen termelt szőlőt, terményt, s mindent,
ami a megélhetésüket biztosította. 
A felesége nevelte a gyermekeket és segített a gazdálkodásban.
Később már a gyermekek is részt vettek a munkálatokban.
István bácsi elvégezte a 6 elemit, majd Sárbogárdon cipész
mesterséget tanult, mikor felszabadult, cipész segédként kezdett
el a szakmájában dolgozni. Egy időre elvitték katonának, lesze-
relt, majd megismerkedett a feleségével, akivel szabadidejük-
ben szórakozni, táncolni is jártak. Vallásos neveltetést kapott,
szülei is Istenfélő emberek voltak.
1943 nyarán összeházasodott szerelmével, aki nemsokára áldott
állapotba került, de közben újra elvitték katonának. Dúlt a hábo-
rú, a Don kanyarba vezényelték, ott harcolt sok ismerős magyar
katona társával. Az embertelen hideg, éhezés nagy megpróbálta-
tás volt számukra, sokan megfagytak, odavesztek. A Don-
kanyarból hónapok múlva elvitték hadifogolyként Finnországba,
ahol valamivel jobb lett a helyzete, mert a mesterségét gyakorol-
hatta, cipészként dolgoztatták. Egyszer csak értesült róla 1946-
ban, hogy hivatalosan is elengedik. Nagy nehézségek árán, bete-
gen került haza, sokáig tartott, amíg összeszedte magát.
A kislánya 1945-ben megszületett, de István bácsi sajnos nem
láthatta, csak egy itthonról kapott levélből értesült az örömhír-
ről. A kicsi lány háborús körülmények között jött a világra, s
egy hét után hullamérgezésben meghalt. Mikor értesült róla,
nagyon nehezen viselte, hogy nem lehetett a párja mellett azok-
ban a nehéz időkben… 
A szakmáját nem folytatta, a vasúthoz ment dolgozni. Mire ren-
deződött az életük, 1947-ben megszületett a várva várt kislányuk.
Nagy volt a boldogság. A kislányuk születése után egy évvel nagy
örömükre megszületett a kisfiúk is. A család továbbra is
Sárbogárdon élt. Boldogan nevelték, taníttatták a gyerekeiket,
élték az életüket, háború után újra kezdtek mindent. A feleségé-
vel 45 évig élt boldogan, de sajnos, a párja megbetegedett, és nem
tudták az orvosok megmenteni. Nagyon nehéz volt kihevernie a
veszteséget. Később egy kedves hölggyel összeismerkedett, és tíz
évig élt vele békességben, szeretetben. A gyermekeit felnevelte,
taníttatta, és ők önállósodtak, élték a maguk választotta életet. 
A lánya 1992-ben Vecsésen kapott állást, és ide költözött.
Nagyon jó maradt a kapcsolatuk, segítették egymást, a szeretet
erős kapocs volt mindig közöttük. Pista bácsi 2004-ben egy
súlyos agyvérzést kapott, amiből hosszú, nehéz folyamat volt a
gyógyulás. Előbb hónapokig kórházban, majd rehabilitációs
intézetben, s végül a leányához költözött Vecsésre, aki mind a
mai napig hihetetlen szeretettel, figyelemmel gondoskodik róla.
A betegségből olyan szépen felépült, hogy évekig naponta járt a
lakótelepi játszótér környékére sétálni, segítséggel és türelem-
mel újra megtanult beszélni, s minden tevékenysége közel a
régi volt. Sajnos, három éve már nem tud járni, többnyire ágy-
ban fekvő, de életvidám, kedves, mosolygós ember maradt. A
lánya gondoskodó szeretete tartja életben.
Nagyon büszke a tavalyi díszoklevélre, melyet maga a minisz-
terelnök úr, Orbán Viktor írt alá, amiben gratulált a 95. születés-
napjához. Jó egészséget és még sok-sok tartalmas évet kívá-
nunk ilyen szerető környezetben, mint amiben most él.
Írás és fotó: Benke Mária

Színházi bemutató

A Kisspista Színház február 14-én a régi JAM-ban, majd márci-
us 14-én az új Kulturális Központban mutatta be vecsési szín-
játszók segítségével antik görög drámák Varsa Mátyás, a szín-
ház rendezője által írt átiratának színpadi változatát. 

A felvétel „A Nagy viszály” című groteszk, görög, pszichothril-
ler utóbbi előadásán készült. A lapzárta miatt az előadásról ápri-
lisi számunkban számolunk be bővebben.

VT info Fotó: Katona Csaba

Elültetett fát loptak el…

Fényképekkel illusztrált e-mailt kaptam. A levél tartalma szerint
„2014 őszén - a Hivatal akciója keretében - vásároltunk 3 db
gömb kőrist és 2 db gömb juharfát (darabja nekünk 1000,- Ft-
ba került). E csemetéket elültettük a Vecsés, Dózsa György út
52. sz. ház elé.
2015. március 14-én reggel a
Gyermekorvosi Rendelő felőli
kis fát kiásták és gépkocsival
elvitték (a keréknyomok képen
rögzítve). Ezúton üzenjük a gép-
kocsis tolvajnak, hogy a követ-
kező kis fánk ellopása helyett
(ne ezért szégyellje magát!),
csengessen be hozzánk, kap 
1 000,- Ft-ot és azon vegyen
magának a Polgármesteri
Hivatal segítségével új facseme-
tét. Ezzel megspórolja az ásás és
a nehéz csemete kocsihoz von-
szolásának fáradalmait és elke-
rüli a közterület károsítását is.”
(Ha még be is csengetne, az már
a pofátlanság teteje lenne -
szerk.)

Köszönetnyilvánítás
,Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, ajka sem szól
többé, mert lezárt, néma, holt. Megállott a kéz, mely mindig
csak adott, soha semmit nem kért, el nem fogadott.”
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik szeret-
tünket, Dobrovitz Istvánné, sz.: Batta Erzsébetet utolsó útjá-
ra elkísérték és részvétüket jelenlétükkel kifejezték. 
Köszönjük az SZIGÜ Zrt. lelkiismeretes munkáját.
A gyászoló család
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Labdarúgás – Pest Megyei I. osztály
Biztató kezdés – előre az ezüstért
Az előjelek nem voltak biztatóak. A VFC vezetése úgy értékelte
a helyzetet nyitány előtt, hogy inkább gyengült a keret, mint erő-
södött. Ugyanakkor nagy volt a fogadkozás, hogy mindent elkö-
vetnek a becsületes helytállásért. Az első három forduló ered-
ménye ezt igazolja.

VECSÉSI FC - TÁPIÓSZECSŐ FC 2-1 (2-0)
Góllövő: Novák Mátyás (35’), Bruckner András (43’) 
Urbán Flórián edző szerint „ismerkednünk kellett a füves terü-
lettel, meg a 110x65-ös pálya mérettel, mert a felkészülés során
ilyennel nem sűrűn találkoztunk.” Az eredményre vonatkozóan
azt mondta lehetett volna a siker nagyobb arányú, de a vége
izgalmas volt.

PILISSZENTIVÁN SE - VECSÉSI FC 0-0
A fiúk hajtottak, rúgtak egy szabályos gólt, amit a bíró nem
adott meg. Volt egy kapufa, amiről rossz felé pattant a laszti, és
kihagytunk két tizenegyest… 

VECSÉSI FC - VSE BIATORBÁGY 3-1 (2-0)
Gólszerzők: Király A. (22’), Petruska Cs. (31’), Czimermann P. (51’)
Nagyon jól játszott a csapat és igen értékes győzelemmel sze-
rezte meg a három pontot.
Czibolya Zoltán elnök elégedett az eddig látottakkal. Elmondta
jó  ahangulat az öltözőben, akarnak a játékosok, végigfutják a
90 percet. Nagyon szoros az élmezőny – az éllovas Érd kivéte-
lével – és változatlanul az ezüstérem a cél.

VT info

10. Sportbál

Ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált sportolók
bálja. Jó érzés volt látni a mosolygós arcokat, ahogy önfeledten
szórakoztak. Ezúton szeretném megköszönni az önzetlen segítsé-
güket és felajánlásokat. A Szamovár Sörözőnek a finom vacsorát,
a Gabriel Cukrászdának a hatalmas tortát. További támogatónk
volt: Vecsés Város Önkormányzata, Erzsébet téri Papír-írószer,
Orchidea Sun Szolárium, Sipos Lászlóné, Hangulat Ajándék
Kuckó, Kispatak Cukrászda, Airport Hotel Stáció, Alaksza
György, Fodrász és Kozmetikai Kellékbolt, Svaks Cukrászda,
Vadászi Étterem, Vecsési Fallabda Klub, Stiller Roland és család-
ja, Fekete Gyopár Gyógyszertár, Borókás Gyógyszertár, Hanga
Patika, Halmi Patika, Alba Travel Utazási Iroda, Lakner Ponyva,
Földfém Kft., Kenedi József, Greenday Virágüzlet, Frézia
Virágüzlet, Karamell Cukrászda, CBA, Tesco, Boda Bútor.

Írás és fotó: Simon Mihály

„Bajnokcsapat, Bajnokcsapat!”
Idén is megrendezésre került Egerben a VII. Agriapipe Kupa
Nemzetközi Utánpótlás Teremlabdarúgó Torna. A Ferihegy
Akadémia Vecsés két csapattal nevezett a páratlan korosztályos, 24
csapatból álló mezőnybe, a két napon át tartó sportrendezvényre.
A 2005-ös csapatunk, az első nap közepes teljesítménnyel, „B”
csoport 3. helyezéssel zárta a napot. Viszont nagy örömünkre
másfél év elteltével sikerült a házigazda Plútó SE-t hazai pályán
legyőzni. A második napon az első elődöntő meccs győzelmé-
vel tovább jutottunk, majd a döntőbe jutásért a csoportbéli
Kecskemét FC U10-es csapatával mérkőztünk ismét.
A meccs végeredménye a szombatival megegyezően döntetlen
lett. A gól nélküli találkozó így hetes rúgásokkal dőlt el. A pár-
bajban a két csapat kapusa mutathatta meg, hogy mennyire fel-
készült s végül bravúros kapus teljesítménnyel sikerült megsze-
rezni a győzelmet (2:1). 
A döntőt az „A” csoport első, Szolnoki MÁV FC csapatával ját-
szottuk. A finálét szép számú nézőközönség: szülők, gyerekek,
sportszakemberek tekintették meg. A mérkőzés végeredménye
2-1 lett a javunkra, így a dobogó legfelső fokára a vecsési csa-
pat állhatott fel az U10 korosztályban.

(Felső sor balról) Gruber Máté, Kiss Benedek, Berényi Erik,
Paulovits Olivér, Rajnai Péter. (alsó sor balról) Finta Pál, Litz
Ádám, Pfeffer Gábor, Zámbó Bence. Felül Fejes Attila edző.

A mérkőzés végén fiaink összeölelkezve – a szurkoló szülők
tapsviharának kíséretében – büszkén harsogták: 
„BAJNOKCSAPAT! BAJNOKCSAPAT!” 
Az eredményhirdetésen átvették arany-
érmüket és a kupát, valamint a korosz-
tály legjobb mezőnyjátékosának járó
különdíjat. A csapatból külön említést
érdemel kapusunk, Pfeffer Gábor, mert
a tornán kimagasló teljesítményt nyúj-
tott, higgadt, magabiztos játékkal segí-
tette a csapatot az elért eredményhez. 

Írás és fotó: Dobrovitz Erika
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Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Vecsés Kombi Express – Szigetszentmiklósi NKSE 30 - 24
(14 - 14)
Jól kezdtek a hazaiak. Csenki Judit vezényletével magukhoz
ragadták a kezdeményezést, de ez csak pár percig működött. Az
ellenfél jelezte, hogy nem feltartott kézzel érkeztek. A 20. per-
cig folyamatosan növelte előnyét a vendégcsapat, s úgy tűnt,
megismétlődik az őszi mérkőzés. De ismét fordulóponthoz
érkezett az összecsapás, amikor Vecsés végre összeszedte
magát, és ledolgozta hátrányát, amely döntetlen állást eredmé-
nyezett az első játékrész végén. 
Kérdéses volt, hogyan fog alakulni a második félidő. Az első 10
percet követően kiderült, hogy Vecsés el kezdett okosan játsza-
ni. A szigetszentmiklósiak folyamatosan rohantak, s a hazai
együttes higgadtan őrölte fel a támadásaikat. Védekezésben fel-
vették azt a keménységet, amely kellett az ellenfél sokszor sze-
leburdi játékának meggátlásához. A támadásoknál szépen,
kijátszva jutottak el a helyzetekig a vecsési játékosok. A végére
persze be-becsusszant egy-egy pontatlan lövés, kimaradt ziccer.
De ezektől eltekintve egy szépen és okosan kézilabdázó Vecsés
Kombi Expresst láthattak a nézők. Reméljük, máris megmutat-
ta Csenki Csilla csapata, hogy más lesz az előttük álló félév. 
Junior - Vecsés Kombi Express – Szigetszentmiklósi NKSE
39 - 19 (20 - 6)
A találkozó nem ígért sok izgalmat, hiszen évek óta a nagyará-
nyú különbség volt jellemző Vecsés javára. Most sem történt
másként, köszönhetően az ismét kiválóan játszó Vörös
Andreának, aki rendesen megszórta az ellenfél kapuját.
A második játékrészben már pihentek a felnőtt keretben is sze-
replő játékosok, így lehetőséget kapott az egész hazai kispad.
Ezzel együtt tovább nőtt a különbség a meccs végéig.
Gyömrő VSK – Vecsés Kombi Express 26 - 21 (15 - 12)
A felnőtteknek nehéz dolguk volt, hisz a Gyömrő a középme-
zőnyben szerepel, míg minket egy hajszál választ el a kieső hely-
től. A Szigetszentmiklós elleni teljesítmény után a hazai együttes
sem lehetett nyugodt, hiszen hatalmas fejlődést mutatott a
Vecsés Kombi Express női együttese az őszi szezonhoz képest.
Az első játékrészben nem sikerült döntésre jutnia a csapatok-
nak, hisz a Gyömrő mindössze 3 gólos előnnyel mehetett pihe-
nőre, amely egyáltalán nem volt ledolgozhatatlan hátrány.
Ez a minimális különbség a második félidőben mégis annak
bizonyult, sőt a végére még meg is nőtt.
Junior - Gyömrő VSK – Vecsés Kombi Express 21 - 23 (7 - 9)
Az első félidő a junior bajnokságban szokatlanul kevés gólt
hozott, de annak ellenére, hogy Vecsés 2 góllal vezetett, kérdé-
ses volt, hogy mi lesz a végeredmény.
A második félidőben sem változott a játék képe, egyedül a bírók
teljesítménye volt igen hullámzó, hisz sikerült olyannyira kien-
gedni a kezükből a mérkőzést, hogy végül a mentők is a mérkő-
zés részeseivé váltak. Ennek ellenére a hatalmas küzdeni aka-
rásnak és szép játéknak köszönhetően fontos két ponttal távo-
zott a Vecsés Kombi Express junior együttese a pályáról.
Vecsés Kombi Express – Ceglédi Kék Cápák SE 28 - 24 
(12 - 11)
A felnőtt együttes az előző hetinél is nehezebb mérkőzés elé
nézett, hiszen a Ceglédi Kék Cápák igen szoros versenyben
voltak a DANUKE csapatával a dobogó harmadik fokáért.
Ennek ellenére már az első félidőben sikerült vezetésre szert
tenniük, s a sokszor igen hullámzó teljesítményt nyújtó
Kovács O. Zsófia most magabiztosan őrizte a hazai kaput, per-
sze ehhez az is szükségeltetett, hogy a vecsési védelem ismét
kiválóan működjön.

Úgy tűnik, ez lehet a Vecsés Kombi Express erőssége, hiszen
már a junior együttesnél is látszik, hogy, ha sikerül a lányoknak
koncentrálnia a védekezésben, akkor az ellenfél legtöbbször
tehetetlen a védősor előtt. A felnőtteknek mostanra sikerült fel-
venniük ezt a kemény stílust, s mellé a küzdeni akarás és a
szemmel látható hatalmas fejlődés azt eredményezte,  hogy azt
a Ceglédet, amely tavaly még 29 – 19-es végeredménnyel küld-
te haza a VSE női kézilabda együttesét, most simán verték. S
ezzel elléptek a tabella alsóházától, s a megnyugtatóbb 9.
helyen állnak.
Junior - Vecsés Kombi Express – Ceglédi Kék Cápák SE
28 - 25 (12 - 11)
A junior csapat jól kezdte ezt a fontos mérkőzést. A vendégek is
az élboly tagjai, és nem adták könnyen magukat. A második 30
percben kifejezetten sok technikai hibát követtek el a hazaiak,
Tóth Enikő a kapuban ismét megmutatta mire képes, és maga-
biztos győzelemmel tartották otthon a két pontot. Ezzel felke-
rültek a dobogó 3. helyére, de az első öt között szoros az állás.

Molnár Péter

Karate Hírek

2015. február 14-15-én Szlovéniában Maribor-Ruseban tartott
szemináriumot Masaru Miura, 9. dan mester. Ugyanekkor ren-
dezték a szlovén bajnokságot is, ahol öt ország karatékái méret-
tették meg magukat. Fridrich mester vezetésével 7 vecsési
karatéka utazott ki. Sarkadi István ezüstérmet, Hamvas Tamás
bronzérmet szerzett a versenyen.

2015. február 21-én rendezték Szombathelyen a Sakura Kupát.
A vecsésiek 4 fővel vettek részt a korosztályos versenyen.
Kovács Dénes egy arany- és egy bronzérmet, Hamvas Tamás
két ezüstérmet, Iván István egy bronzérmet szerzett.
Gratulálunk a versenyzőknek.

OSS
Szakosztályvezetés

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik özv.
Vértesi Nándorné (született Karádi Margit) 86. életévében
elhunyt szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Drága
Szerettünk temetésén részt vettek, Őt utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban és fájdalmunkban osztoztak. 
Vértesi és Hévárt család
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Pécsi VSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 21-22 (8-12)
A felnőttek nagyon nehéz küzdelem elé néztek Pécsett. Bár az
őszi szezonban magabiztosan nyert otthon a VSE csapata, azóta
a pécsi együttes felkúszott a középmezőny elejére. Ennek elle-
nére a mieink magabiztosan kezdtek, s már az első félidőben
biztos előnyre tettek szert.
A második játékrész sem alakult másként, és 50 perc elteltével
már úgy tűnt, hogy sima győzelemmel utazunk haza. Ekkor a
hazaiak erőt vettek magukon, s egyre inkább közelítettek ellenfe-
lükhöz. Az utolsó percben sikerült is kiegyenlíteniük, de az utol-
só támadást mi vezethettük. A 60 percen túl egy olyan jelenet ját-
szódott le, amely a világ összes kézilabda pályáján ritkaság szám-
ba megy. Időntúli szabaddobást ítéltek a bírók. A fal felállt, s
Gálli Krisztiánon volt a „világszeme”. Ő félig elhajolt, majd két
kéz között a bal felső sarokba vágta a labdát! Ezzel a nem min-
dennapi góllal a VSE ÉL - TEAM bravúros győzelmet aratott.
Junior - Pécsi VSE – Vecsési SE ÉL - TEAM 29 - 22 (14 - 11)
A fiatalokon meglátszott a hosszú utazás, mert nem tudták azt
kiváló játékot játszani, amivel egy hete Százhalombattát elver-
ték. A hazaiak eddig minden meccsüket megnyerve, fölényesen
vezetik a tabellát, ezért ők voltak a találkozó esélyesei. Az első
játékrész így is alakult, bár csak három góllal tudott meglépni
Pécs. A második félidő azonban nem hozott változást, a hazai-
ak egyre inkább növelték a különbséget, a végére már nem
maradt semmi esélye Vecsésnek. 
Vecsési SE ÉL - TEAM – Várpalotai BSK 27 - 22 (14 - 11)
A Várpalota bár sereghajtó, sokszor nehezíti meg ellenfelei dol-
gát. Most esélyünket növelte, hogy legjobbjuk, Putics Bence
hiányzott a gárdából. Hiába volt a videózás s a sok előkészület
a vendégek egyik legveszélyesebb játékosáról. Ennek ellenére
nagyon gyengén kezdtünk. Jó 10 perc és egy időkérés kellett
hozzá, hogy magunkhoz térjünk. Folyamatosan zárkóztunk fel,
s a javuló kapusteljesítménynek is köszönhetően a félidő végé-
re már a vezetést is magunkhoz ragadtuk. A második játékrész-
ben Vecsés tartotta előnyét, míg a vendégek próbáltak felzár-
kózni, ami nem sikerült. Jó játékkal, higgadt végjátékkal Vecsés
még rádobott egy lapáttal, s öt gólra növelte előnyét.
Junior - Vecsési SE ÉL - TEAM – Várpalotai BSK 30 - 24 (14 - 9)
Kiválóan kezdtek a hazaiak, olyan összhangot lehetett látni a
támadásaikban, amelyet talán még soha. A védekezésre pedig
szavak sincsenek. A vendégek nem is nagyon tudtak megbir-
kózni a feladattal. Simon Olivér és Gyuricska Martin támadás-
ban, Tóth Emil védekezésben magaslott ki csapattársai közül,
de érdemes megemlíteni Király Bencét is a kapuban. A második
játékrész utolsó 20 percét már egy merőben más hazai csapat
játszotta, hisz Matuz István edző a biztos győzelem tudatában
becserélte azokat a játékosokat, akik eddig kevés szerephez
jutottak. A különbség némileg csökkent a végére, de minden
egyes hazai játékos kitett magáért és megmutatta mire képes. 
SZESE Győr – Vecsési SE ÉL - TEAM 33 - 33 (18 - 18)
Az első játékrészben beigazolódott, amit Molnár József mon-
dott. Két egyenlő csapat feszült egymásnak, s nem is tudtak
felülkerekedni a másikon. Valamivel több fantázia volt a hazai
támadásokban, de - többek között - Uzonyi Bence góljai nem
engedték elmenni az ellenfelet. Kétes helyzet ismét adódott,
amikor is Győr egyik legmeghatározóbb játékosa, Petrenko
Dimitry egy ütközésnél jól láthatóan, szándékosan visszakö-
nyökölt, s a bírók a piros lap helyett kettős kiállítást ítéltek.
A második játékrészre egy sokkal lendületesebb és ötletesebb
Vecsés jött ki, s ez az eredményen is meglátszott. Folyamatosan
nőtt a különbség a csapatok között. 23 – 28-as állásnál azonban
sorozatos hibák és a bírói közreműködés jóvoltából Győr csinált

egy 6-0-át, amivel megfordította az állást. Itt kell megjegyezni,
hogy amíg a hazaiak mindössze kettő kétperces büntetést kap-
tak, addig mi tizenegyet. Ennyit a játékvezetésről…
A történtek ellenére sikerült visszavenni a vezetést, s az utolsó
egy percben 1 gólos előnnyel mi támadhattunk. Ami nekünk
nem sikerült, arra a hazaiaknak nyolc másodperc is elég volt…
A pontvesztés ellenére örvendetes, hogy négy mérkőzés óta
veretlen együttesünk.
Junior - SZESE Győr – Vecsési SE ÉL - TEAM 26 - 29 (9 - 15)
A juniorok igazi rangadót játszottak az előttük álló hazaiakkal.
Biztató volt, hogy együttesünk jóval magabiztosabban kezdték a
2015-ös évet. Nemcsak egyénileg, hanem csapatként is kiválóan
működnek. Az első félidőben meg is mutatták, hogy mit tudnak.
Fantasztikus csapatjáték jellemezte őket, amivel Győr nem is tudott
mit kezdeni. A második játékrész teljesen más játékot hozott. A
hazai gárda a hat gólos hátrány ellenére nyertes hozzáállással jött
ki az öltözőből. Folyamatosan jöttek fel, s a mérkőzés utolsó per-
ceire már egyáltalán nem volt biztos, hogy ki hagyja el győztesen
a pályát. A vecsésiek becsületét és két pontját Gyuricska Martin a
mérkőzés végén szerzett igen fontos góljai mentették meg.
A tabellát Pécs 100%-os teljesítménnyel vezeti, utána szoros a
mezőny. A mieink a 4. helyen állnak, de minden esély megvan
az ezüstéremre.
Vecsési SE ÉL - TEAM - MKB MVM Veszprém U23 27 - 27
(13 - 11)
Ősszel egy góllal maradt alul Veszprémben a VSE, s most lehe-
tőség adódott, hogy Üllőn törlesszenek. Már az elején kiderült,
hogy nem a védekezés fog dominálni egyik csapatnál sem.
Talán ebben az is közrejátszott, hogy a bírók igen határozottan
honorálták lappal, 2 perces büntetéssel a szabálytalan vagy
annak vélt megmozdulásokat. Vecsés már az elején magához
ragadta az irányítást, de az igen sok hiba és a nem túl fantázia-
dús csapatjátéknak köszönhetően pariban maradt Veszprém.
Fordulás után rövid ideig még tudta tartani magát a hazai gárda,
de egyre szaporodtak a hibák, s ezt a vendégek kiválóan kihasz-
nálták. Nagyon sok indításból származó ziccert értékesítettek.
Az 50. percre a vezetést is megszerezték, s az utolsó pillanato-
kig tartották előnyüket. Érdekesség, hogy a sok hiba ellenére
Molnár József alig játszatta a sokszor meghatározó játékot nyúj-
tó Gálli Krisztiánt, s azon játékosok, akik sokat hibáztak, huza-
mosabb ideig lehettek a pályán. A mérkőzés egészében kihasz-
nálatlan volt a VSE mindkét szélsője, pedig ők már nem egyszer
bizonyították, hogy mérkőzéseket képesek eldönteni. 
Az utolsó percek váltak igazán izgalmassá, mert egy perccel a
vége előtt Róth Ádám védett, és egyenlítésért támadhattunk. Fél
perccel lefújás előtt a pontmentés sikerült is egy hetesből.
A veszprémi fiatalok pedig már nem tudtak mit kezdeni a maradék
fél perccel, így Vecsés pontot mentett (vagy vesztett), de a tavaszi
veretlenség megmaradt. Ez a jövő héten megszakadhat, hiszen az
eddig mindössze 1 vereséggel és 17 győzelemmel rendelkező éllo-
vas Váchoz utazik az együttes. A VSE a 7. helyet foglalja el, és
csak egy pont a hátránya az 5. helyezett Pécstől, ami behozható.
Legújabb:
Váci KSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 38-23 (16-12)
A tabellát toronymagasan vezető hazaiak ellen csak az első fél-
időben sikerült a helytállás. Csapatunk őrzi a 7. helyezést.

Molnár Péter

a s Z ta lo s  s Z a k e M B e r t  k e r e s e k !
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, 

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

érdeklődni: saska istván 0620 425 9097
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A képviselő-testület ügyfélfogadása

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.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet minden nap 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.   
Halmy – márc. 23-ával, 
Hanga – márc. 30-ával, 
Borókás – ápr. 6-ával,
Fekete Gyopár – ápr. 13-ával, 
Szent Ferenc – ápr. 20-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.

A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, a
Hanga Patika 8 órától 14 óráig tart nyitva! Este az ügyeletes
patikát kell keresni vasárnap délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Ferenc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 
a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

ÖnkorMÁnYZati ZÖld sZÁM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, 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.


