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Testületi ülésről jelentjük
Legutóbb február 23-án ült össze a képviselő-testület. Ezen a
rendes testületi ülésen eredetileg huszonhét napirendi pont sze-
repelt a programban, de a polgármester javaslatára levették a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosí-
tását, így 26 napirend került a képviselők elé. Ezen az ülésen
tárgyalták többek között a szociális és gyermekjóléti ellátásról
szóló rendelet módosítását, döntöttek a Vecsési Futball Klub
székház építési engedélyezési eljárásának lefolytatásáról, jóvá-
hagyták a 2016-os városi rendezvénynaptárt, meghallgatták a
SZIGÜ-INRI Kft., a Gondozási Központ és a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját.

Polgármesteri beszámoló 

Szlahó Csaba polgármester beszámolójában elmondta, hogy a
Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. több pályázatról
és azok ellenőrzéséről adott tájékoztatást. A tájékoztatóból kide-
rült, hogy a Nonprofit Kft. Rets II. pályázata sikertelen volt. 
Február 2-án a Budapest Airport Zrt. éves hagyományos konzul-
tációs ülésén vett részt a polgármester, ahol a repülőtér bemutat-
ta mindazokat az eredményeket, amiket az elmúlt évben elért.
Szépen gyarapodott a forgalmuk, 10 milliós utaslétszám fölött
teljesítettek. Itt elhangzott, hogy a tervezett 145 fős szállodájuk,
ami Vecsés területén épülne, lassan révbe érhet. Február 11-én
részt vettek a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. köz-
gyűlésén, ahol elfogadtak egy új alapszabályt. Dunaharaszti
részvényeit Vecsés és Gyál vásárolta meg, így Vecsés is a társu-
lás meghatározó törzsrészvényesei közé került.
Szlahó Csaba beszélt arról is, hogy ismét terítékre került a
Városgondnok Nonprofit Kft. elköltöztetésének a lehetősége. Ez
már 10 éve felvetődött. Az elköltöztetéshez szóba jöhetne
önkormányzati terület, vásárlás vagy esetleg bérlés is. 
A Széchenyi utcában meg lehetne vásárolni 250 millió forintért
egy beköltözhető telephelyet. Ez nagyon jó befektetés lenne. 
A cserét indokolttá tenné, ha a bölcsőde pályázaton nyernénk,
mert az új bölcsödét az eddigi telephelyen lehetne kialakítani.
Ingatlanok vásárlási lehetőségét egyébként több helyen is fon-
tolják, pl. a Falusi iskola mellett. 
Ezt követően Tóth Judit (MSZP-EGYÜTT-DK-PM) azt kifogá-
solta, hogy a januári testületi ülésen miért kellett a kormány és
a parlament döntését támogatni a kötelező migránskvóta ellen.
Szerinte ez nem az önkormányzat feladata. Mivel személyesen
nem tudott megjelenni azon az ülésen, ezért utólag is nyomaté-
kosan nemmel szavaz a felvetett kérdésre. 

Pályázatot írtak ki intézményvezetői állásokra

Az idén két, az önkormányzat fenntartásában működő intéz-
mény vezetői állására kell pályázatot kiírni. Az egyik pályázat a
Bálint Ágnes Óvodát, míg a másik a Semmelweis Bölcsődét
érinti. Szabó Gyuláné a Bálint Ágnes Óvoda vezetője bejelen-
tette, hogy ebben az évben szeretne nyugállományba vonulni,
ezért megbízása lejárata előtt szükséges kiírni a pályázatot. A
pályázat március végén jelenik meg a kozigallas.hu honlapon,
és 30 nap a határidő. A Semmelweis Bölcsőde esetében más a
helyzet. Ott az intézményvezetőt azzal a kikötéssel bízták meg
2013-ban a teendőinek ellátásával, hogy 2016. december 31-éig
felsőfokú szakirányú iskolai végzettséget kell szereznie. Mivel
a bölcsőde vezetője nem kezdte meg a felsőfokú tanulmányait,
ezért megbízása 2016. december 31-én megszűnik. Az erre
vonatkozó  pályázat megjelenése a fenti honlapon csak október
vége felé várható. (A részletes pályázati kiírásokról addig is
érdeklődni lehet a Hivatal Titkárságán.) 

Elfogadták a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015-ös beszámolóját

Tárnokiné Törő Krisztina vezető beszámolójából kiderült, hogy
2015 decemberében jogszabályi változások miatt újabb átszer-
vezés kezdődött az intézményben. Az intézmény 2016-tól
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ néven működik. Vecsés járásközpontként lehetőséget
kapott ilyen típusú központ kialakítására, mely a járás területén
lát el feladatokat. A helyi lakosoknak ez kifejezetten előnyös,
mert semmilyen szolgáltatásért nem kell utazniuk, minden hely-
ben elérhető számukra.
Vecsésen 2015-ben összesen 448 ember vette igénybe az intéz-
mény családsegítő szakmai egységének a szolgáltatásait, össze-
sen 1847 alkalommal. Vecsésen a korábbi évekhez hasonlóan
2015-ben is vezető problématípusként jelent meg a főként mun-
kanélküliségből fakadó anyagi és megélhetési probléma, de
emellett egyre inkább előfordult, hogy még akár a kétkeresős
családokban is megélhetési nehézségekkel küzdöttek. 2013-ban
indították be és azóta is sikeresen működtetik a kiskert- és a
baromfitartási programjukat. Az adományok közvetítésében is
nagy tételeket tudtak megmozgatni. A nagyon részletes beszá-
molót egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület.

Az oldalt összeállította: Polgár Gyula

Ellátások Intézményi térítési díj Személyi térítési díj

tartási, öröklési szerződés esetén 0-33.330,- Ft-ig 33.331- 60.000,- Ft-ig 60.000- 90.000,- Ft-ig 90.001,- Ft felett

napi 1-szeri étkezés 535,- Ft 100,- Ft 200,- Ft 320,- Ft 400,- Ft

kiszállítás 195,- Ft 40,- Ft 85,- Ft 135,- Ft 170,- Ft

reggeli, uzsonna 360,- Ft 60,- Ft 120,- Ft 190,- Ft 240,- Ft

klub tartózkodás 2.775,- Ft 50,- Ft 100,- Ft 160,- Ft 200,- Ft

jelzőrendszeres h. s. 205,- Ft 25,- Ft 50,- Ft 80,- Ft 100,- Ft

Házi segítségnyújtás, személyes gond., szoc. segítés minden kategóriában 260,- Ft.
A részletekről érdeklődni lehet a Jókai Mór u. 8. szám alatt vagy a 350 267-es telefonszámon.

Módosultak a szociális szolgáltatások és az étkezések térítési díjai

Egy kormányrendelet szerint minden évben szükséges a Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjainak felül-
vizsgálata és módosítása. Az alábbi díjak 2016. április 1-jétől érvényesek. A tavalyi évhez viszonyítva főleg az intézményi téríté-
si díj esetében történt jelentős változás, ugyanis itt nem lehetett figyelembe venni a szociális körülményeket, azonban ezt az össze-
get azoknak az ellátottaknak kell fizetnie, akik tartási, öröklési szerződést kötöttek.



elfogadták a város 2016. évi költségvetését
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február
29-ei rendkívüli ülésén jóváhagyta a város 2016. évi költségve-
tését. A rendeletben a bevételek főösszege és a költségvetési
kiadások főösszege megegyező - 3 mrd 572 m 430 e forint -,
vagyis sem finanszírozási bevétel, sem finanszírozási kiadás
nem szerepel a tervszámok között.
Az előző évekhez hasonlóan az idei költségvetés kialakítása
során is kb. 900 millió forintos hiánnyal kezdtük el a munkát.
Természetesen ilyenkor minden elképzelés, kívánság betervezés-
re kerül. Több egyeztető munkaértekezlet után sikerült a bevételi
és a kiadási oldalt egyensúlyba hozni. A döntő szempont most is
az volt, hogy a legfontosabb alapelvek érvényesüljenek a költség-
vetésben. Így a kötelező feladatokat ellátó intézményrendszer
kiegyensúlyozott, biztonságos működtetése, áthúzódó kötelezett-
ség vállalások teljesítése, pályázatok saját forrásainak biztosítása,
pályázati lehetőség kihasználásának ösztönzése, a takarékos,
átlátható és biztonságos gazdálkodás követelményeinek érvénye-
sítése. A rendelet tervezetet az önkormányzat bizottságai részle-
teiben tárgyalták, majd elfogadásra javasolták a Képviselő-testü-
letnek. A testület - a könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételé-
vel - 10 igen és 1 tartózkodással a rendeletet megalkotta.
A költségvetési törvény alapján feladatalapú támogatás járna a
Polgármesteri Hivatal működéséhez, a zöldfelület gazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatok ellátásához, a közvilágítás, közteme-
tő, közutak fenntartásának támogatásához, valamint egyéb
önkormányzati feladatok ellátásához, melynek összege: 347 m
749 e forint. Mivel városunk elvárt adóbevétele nagyobb, mint
ami ezen feladatok összességére jár, ezért a fent említett felada-
tokra támogatást nem kapunk, ezeket teljes egészében a saját
bevételeinkből kell finanszírozni.
A tervezett általános tartalék összege 10 m forint, a működési
céltartalék összege 100 m 576 e forint, a felhalmozási céltarta-
lék összege 84 m 200 e forint.
Az idei költségvetésben az NNÖK részére 3.5 m Ft., az RNÖK részé-
re 1.5 m Ft. támogatást nyújt az önkormányzat, valamint a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az elhelyezésükre szolgáló
helyiségeket, és ezek fenntartásához a közüzemi költségeket.
A költségvetés bevételi oldalán 1.7 mrd forint iparűzési, 260 m
forint építmény, 80 m forint gépjármű adóval terveztük. Jelentős
bevételként szerepel még a 150 m forintos ingatlan eladás, mely
az egyensúly kialakítása véget terveztük, melyet a zárszámadás-
nál a feladattal nem terhelt pénzmaradványból szeretnénk nullá-
ra hozni. Az egyesületek, civilszervezetek költségvetése a 2015.
évihez hasonlóan terveztük (76 m 956 e forint), amit a zárszám-
adás figyelembevételével szeretnénk kompenzálni. 
Az idei évben az út-és járdaépítésre egyelőre 50 m forintot szá-
nunk, de ezt, a tavalyi évhez hasonlóan, a zárszámadásnál a fel-
adattal nem terhelt pénzeszközből szeretnénk megemelni. Az
idei évben is kiemelten kezelendő céljaink az infrastruktúra fej-
lesztése (út- és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés), a környezet
védelme, a közterületek tisztán tartása, parkjaink, játszótereink
karbantartása, illegális szemételhelyezések megakadályozása,
faültetési program. Fontos továbbá a közbiztonság javítása, az
állagmegóvó felújítások, EU-s források bevonása, egészségügyi
szolgáltatás szintjének fenntartása, fejlesztése.
Az idei költségvetés véleményem szerint precíz, gazdaságos
munkával tartható. Megfelelően biztosítja az intézményi háttér
megszokott színvonalú működését.
Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselő-testület és a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak konstruktív munkáját,
amellyel hozzájárultak a költségvetés elfogadásához.

Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke

százhetvennégy járásból a második helyen
A rendszerváltást követő, több mint 25 év elteltével hazánkban
olyan szerteágazó és nagy horderejű gazdasági, társadalmi
folyamatok játszódtak le, melyek mondhatni, teljesen átformál-
ták Magyarországot. Egy nemrégiben közzétett tanulmány,
melyet az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet készí-
tett el, 174 hazai járásunkat hasonlította össze. A több mint 20-
féle szempont alapján kirajzolódó kép, jelentős különbségeket
tár fel országunk tájegységei, illetve a járások részletekbe menő
elemzéseivel. Míg a legelmaradottabb vidékek az Észak-
magyarországi, Észak-alföldi régiókban találhatóak, addig a
budapesti kerületek, a fővárosi agglomeráció, valamint a
Nyugat- és Közép-dunántúli tájegységek az élmezőnyt alkotják.
Mi, vecsésiek különösen büszkék lehetünk az elkészült kutatási
anyag gazdasági, társadalmi mutatóit szemlélve. Nem kisebb
dologról van ugyanis szó, minthogy városunk, mely 2013. óta
járási székhely, ily módon Maglódot, Üllőt, valamint Ecsert is
magába foglalva, dobogós helyen szerepel az országos összeha-
sonlításban. A tanulmány elkészítői az iskolai értékelést mintá-
ul véve 1-től 5-ig terjedő, úgynevezett fejlettségi mutató alapján
rangsoroltak, minek következtében a Vecsési járás a budapesti
kerületekkel osztozkodva, második helyezettként 4,44-es osz-
tályzatot ért el. A Győri járás csekély különbséggel 4,48-as
eredménnyel szerezte meg az első „befutónak” kijáró képzelet-
beli aranyérmet. A vizsgált kritériumok sorában többek között
tüzetesen vizsgálták az adott járás területén meglévő vállalkozá-
sok, kereskedelmi egységek számát, a legközelebbi autópálya,
megyeszékhely elérhetőséget, álláskeresők, szociális ellátásban
részesülők arányát, internet ellátottságot, a hulladékszállítás,
csatornázottság milyenségét, és még jó néhány dolgot, melyek
mindennapi életünk, alapvető komfortérzetünk feltételei.
Jó tudni, hogy immár országos szinten is megszületnek azok az
eredmények, melyek Vecsés Város Önkormányzatának gondos
tervezése és végrehajtása, az itt élő emberek szorgalma nélkül
nem valósulhattak volna meg. 

Fekete József

IDŐPONTVÁLTOZÁS
100 Tagú Cigányzenekar - május 20. 19:00

Kedves színházlátogató Barátaink, és Tisztelt vendégeink!
A technika ördöge megtréfált bennünket. Vannak kihívások, ami-
kor a sors erősebb nálunk. Ritkán, de vannak. A március 4-ére ter-
vezett 100 Tagú Cigányzenekar fellépése is egy ilyen balszeren-
csés pillanatnak esett áldozatul. A meghirdetett koncertet techni-
kai okok miatt, a zenekarral történt egyeztetések után, át kellett
helyeznünk 2016. május 20-ára! A márciusi előadásra megváltott
jegyek természetesen érvényesek az új időpontra is. Reméljük,
eme kis technikai baleset nem veszi el kedvüket ennek a rendkí-
vülinek ígérkező koncert megtekintésétől. A 100 Tagú
Cigányzenekar és a Bálint Ágnes Kulturális Központ csodálatos,
új és közismert dallamokkal várja nézőinket az új időpontban is.
Az okozott, esetleges problémákért elnézésüket kérjük, és vál-
tozatlan tisztelettel és szeretettel várjuk Önöket, 2016. május
20-án, 19.00 órától a 100 Tagú Cigányzenekar koncertjén.

Nagy Gyula
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Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának
elkészítését vállalom.

honffy gábor - tel:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com



A Vecsési Borbarátok Egyesülete február 27-én rendezte a 
XII. Vecsés Városi Borversenyt a vecsési Grassalkovich Antal
Általános Iskola aulájában. A borversenyre bárki nevezhetett öt
üveg olyan saját készítésű 2015-es évjáratú borral, amelyből leg-
alább 50 liter mennyiséggel rendelkezett. Óborok esetében 2014
vagy azt megelőző évjáratú fehér és vörös borokkal lehetett
nevezni. A megnyitó után a Fesztivál díjas Musikverein
Wetschesch Koncertfúvós Zenekar szórakoztatta a szépszámú
közönséget. Miután a fúvószenekar megalapozta a jó hangulatot,
sor került a borok kóstolására és bírálatára. Először a fehérboro-
kat kóstolhattuk, majd a rozékat, aztán a vörösborokat, majd
végül az öreg borok kerültek sorra. Nagyon látványos volt a
közönség és a borbírók egyidejű zsűrizésével lezajlott borverseny.
Amíg az összegyűjtött borbírálatok értékelése folyt, felszolgál-
ták a vacsorát, a pörkölthöz jól illettek a kóstolt borok. Az ízle-
tes vacsora elfogyasztása után mindenki kíváncsian várta az
eredményhirdetést, amelynek alapját a Kádár-féle húszpontos
bírálati módszer által adható pontszámok képezték.
Bronzérmet a közepes minősítést elért borok kaptak, az ezüst-
éremhez jó minősítés volt szükséges, míg az aranyéremhez
kiváló minősítés tartozott, ez utóbbi minősítést 10 bor termelő-
je érdemelte ki. Az aranyérmes borok közül kerültek ki a serle-
get kapott első helyezet borok. 
Érdekesség, hogy a nyertes óbor - Fazekas József Blauburger
2013 - tekintetében a közönség véleménye megegyezett a bor-
bírók véleményével. A Vecsési Borverseny megszervezése Petz
Márton nevéhez fűződik, az általa felajánlott különdíjat –ami
egyúttal Vecsés Város Bora megtisztelő címet is jelenti-
Fazekas József olaszrizling bora érdemelte ki.
A szakmai zsűri elnöke Kunné Czibere Mária asszony, a Pécsi
Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet
nyugalmazott mérnöke volt. Tagja volt még Velez András, a
Szigetcsépi Tangazdaság vezetője, Kun Sándor szőlész-borász,
Győry Gábor szőlész-borász és Kispál Károly szőlész-borász.

A borverseny végeredménye:
Fehérbor
A zsűri és a közönség 15 bormintát kóstolhatott meg. A magas szín-
vonalra jellemző, hogy majd a fele, hét bor arany minősítést kapott.
Fődíj: Sárosi István – Irsai Olivér 19,12
Közönségdíj: Petz Anikó – Sárga muskotály
Aranyérmes bor: Fazekas József – Olaszrizling, Prokopecz
János – Olaszrizling, Sárosi István – Olaszrizling, Petz Családi
Pincészet – Zenit, Petz Anikó – Sárga muskotály, Guttmann
Vilmos - Zalagyöngye
Vörösbor
A versenyen 10 bort értékeltek. Egy bor kapott arany minősí-
tést, de mégis jó átlagról lehet beszélni, mert minden bor ért el
valamilyen (ezüst, bronz) minősítést.
Fődíj: Prokopecz János – Cabernet Sauvignon 18,68
Közönségdíj: Aranyi Sándor - kékfrankos
Rozébor
Tavaly ebben a kategóriában nem volt aranyérmes bor. Ezúttal
a kilenc mintából egy elérte az aranyérmet érő pontszámot.
Fődíj: Salamon Alajos – kékfrankos – 18,77
Közönségdíj: Fazekas József - Zweigelt rozé
Óborok kategóriája
Ezúttal egy mezőnyben szerepelt a vörös és a fehér bor. Öt bor-
finomságból egy érdemelte ki az aranyminősítést.
Fődíj: Fazekas József – Blauburger 2103 - 18,62
Közönségdíj: Fazekas József – Blauburger 2103
Vecsés Város bora 
A díjat a Petz Családi Pincészet ajánlja fel már évek óta annak
a vecsési borásznak, akinek a bora a legmagasabb pontszámot
érte el. 2016-ban ezt a címet Fazekas József olaszrizling bora
nyerte el, amely a zsűritől 18,94 pontot kapott.

A nyertesek, balról: Salamon Alajos, Fazekas Boglárka,
Fazekas József, Prokopecz János és Petz Anikó. Aranyi Sándor
úr nem volt jelen a versenyen.
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XII. Vecsési Városi Borverseny

Boros sikerek
Februárban volt a Mátravidéki Borok
versenye is, ahová csak olyan borral lehe-
tett nevezni, amelynek szőleje a Mátra
lankáin érlelődött. Borászaink itt is hely-
tálltak. Fehérboroknál Sárosi István
visontai olaszrizlingje aranyérmes lett.
Ezüstérmet érdemelt ki a Három Borbarát

tarjáni olaszrizling, Petz Anikó tarjáni sárgamuskotály és a Petz
Családi Pincészet markazi zenit bora. A vörösborok versenyé-
ben a Petz Családi Pincészet képviselte Vecsést. Tarjáni merlot
és cabernet sauvignon boruk ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk az elismerésekhez!

VT info

A borverseny közönsége és a borbírók

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott 
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 vecsés, Fő út 32. tel.: 0629-351-319     www.szepsegszalonvecses.hu
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Hagyományápoló rendezvény

A 2015/16-os tanévben is színes, mindenkor nagy érdeklődésre
számot tartó műsorral folytattuk Vecsés város német nemzetisé-
gi hagyományainak ápolását a Bálint Ágnes Művelődési
Központban. Hosszú távú célunk a város kulturális (ezen belül
a nemzetiségi) életében való aktív részvétel.
Sztyehlikné Hegyi Krisztina Igazgató köszöntötte a megjelente-
ket, majd egy Máté evangéliumából vett idézettel emelte ki az
iskola hitvallását „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt
nekem teszitek” Mt. 25,40. Egész évben, az iskola minden meg-
nyilvánulásában hangsúlyt kap ez a gondolat. Odafigyelés tanít-
ványainkra, segíteni abban, hogy minél több sikerélményben
legyen részük, kibontakoztatni tehetségüket. Megtalálni min-
denkiben a jót, a szerethetőt.

Tánccsoportjaink bemutatták nemzetiségi és magyar táncaikat.
Tanáraik vezetésével kitartással és szorgalmas gyakorlással készül-
tek a fellépésre, hogy örömet szerezzenek a Kedves Vendégeknek.
Kárpáti Szilvia Tanárnő vezetésével a „Liebling” tánccsoport 2.b
osztályos tanulói a „Hosenträger” polkát adták elő.
Juhász Jakab Tanár úr 3.a osztályosai Dél-Dunántúl-i ihletésű
néptánccal készültek.
Békefiné Fenyvesi Gabriella Tanárnő „Klatschmohn” tánccso-
portja a 4.a tanulóival „Petschpolkát” adott elő.
Falvai Anett Tanárnő „Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági
Táncegyesülete” már elballagott diákokból áll, ők „Dunántúli
Ugrós” és „Bodrogközi Csárdás” táncot mutattak be.
A műsor második részében következett: Kállainé Szögi Klára
„Gyöngyvirágok” tánccsoportja a 2.a-ból az „Én kicsike
vagyok……” című magyar népdalt énekelve csárdást táncolt.
Falvai Anett Tanárnő „Schmetterlinge” tánccsoportja, 3.b osztá-
lyosok egy mazurkát mutattak be.
Magos Tünde tanárnő és Dóróné Zemmel Katalin vezetésével a
4.b-sek „Margareten” csoportja hagyományos vecsési táncot járt.
Végezetül pedig Békefiné Fenyvesi Gabriella  „Bienchen” tánc-
csoportja, 6.b osztályosok a „Halo, hali, halo” kezdetű dalra ropták.
A tánc és a zene a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik.
A mozgás jótékony, felszabadító és önbecsülést növelő, kreati-
vitást fejlesztő hatása közismert.
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság
mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs,
kinek ne tetszenék a tánc…..” (Kalidásza)

Köszönet illeti a felkészítő tanárokat és természetesen a fellépő
diákokat is e színvonalas műsorért és felejthetetlen élményért. 

vezetőség                                                  fotó: Krupa Sándor

Farsang a Petőfiben

Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges farsangi mulatsággal
elzavartuk a telet!
2016. február 5-én vidám bálozóktól zengett iskolánk tornaterme.
A nyitóműsorban először az alsós énekkarosok alapozták meg a
hangulatot, majd a 3. b osztály verssel, a 2. b osztály pedig egy
gyönyörű tánccal lepett meg minket. A felsős énekkar
Kresznerits Ádám tanár úr vezetésével bemutatta, hogy néhány
egyszerű akkordból milyen csodálatos zenei virágok nyílhatnak
ki egy zongora és tiszta gyermekhangok segítségével. A beve-
zető rész zárásaként mazsorett bemutatót láthattunk.
A jelmezes felvonulást szokás szerint a pici elsősök kezdték.
Kéz a kézben, kicsit még megszeppenve jöttek a királylányok,
hercegnők, kalózok, boszorkák, méhecskék, bohócok, és a
Csillagok háborújából is ellátogatott közénk jó néhány harcos.
Piros hajával, mezítlábas talpacskáival még Pumukli is eljött
hozzánk, mosolyt csalva sokunk arcára.
A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról árulkod-
tak. Igazán ötletes és változatos koreográfiákat láthattunk.
A 2. a osztály szurtos képű kéményseprői jól kiseperték a tél
utolsó nyomait is a kéményeinkből. A 3. a mignon csapata óri-
ási bulit csapott, így meg is kapták jutalmukat, a sok finom
banánt Gru-tól és kedvesétől. A 3. b egy igazi farsangi fergete-
get varázsolt elénk. A Karib-tenger kalózai együtt ropták a tán-
cot az egzotikus lányokkal és a csillagok harcosaival. A 4.a osz-
tály egy boldog napról (Oh, Happy Day!!!) énekelt. Az új „csaj-
jal” (egyesek szerint Gabi nénivel) kiegészült kórust egy zord
külsejű, de annál melegebb szívű apáca (állítólag Noémi néni)
vezényelte. A 4. b osztály igazi fináléval zárta a műsort, divat-
bemutatójukon megismerhettük a legújabb trendeket.

A fantasztikus produkciók után következett a tánc, az igazi
mulatság, ahol a gyerekek már tét nélkül, boldogan és kipirult
arccal mulathattak. Közben a büfében is elfogytak a szendvi-
csek, üdítők és sütik. A délutánt tombolasorsolással zártuk.
Reméljük, mindenkinek jutott kedvére a nyereményekből. Az
idei fődíj egy szuper kosárlabda volt.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket!
Mindennek vége lesz egyszer, így ennek a délutánnak is a végé-
re értünk. Elbúcsúztunk a farsangi mulatságtól és a téltől.
Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!

Dudás Noémi (tanító)                                fotó: Krupa Sándor

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium híreiből

olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu







8  Kultúra                                                                                                         Vecsési Tájékoztató 2016 március

szemem a szemedbe kacag…

Népzenei koncertre hívta barátait, ismerőseit Légrády Noémi és
Eszter, két testvér, akiknek népzene iránti fogékonyságát családi
példa inspirálta. Nincs is annál szebb, mint amikor a családban
hagyományozódik, apáról a lányokra szállt nemcsak a népzene
iránti rajongás, hanem annak magas szintű művelése is. Az egy-
kori kakaókoncerttől hosszú utat jártak be, amely tele volt izgal-
makkal, kihívásokkal, sok-sok tanulással, szorgalommal és kitar-
tással. S ezen az úton legfontosabb támogatójuk, példaadó édes-
apjuk mellett tanáraik, Széles András citeraművész, a Labdarózsa
Népdalkör, s annak művészeti vezetője, Pavella Krisztina, család-
juk, barátaik segítették emberi és zenei fejlődésüket. 
2016. február 27-én a Bálint Ágnes Művelődési Központ adott ott-
hont a lányok közös muzsikálásának. Jóleső érzés volt látni, hogy
a nézőtér megtelt, a szakmai érdeklődőktől, a hozzátartozókig,
barátokig, mindannyian várakozással tekintettek a produkció elé. 
Koncertjükre elhívták zenésztársaikat is, akikkel együtt énekel-
tek, muzsikáltak, megszólaltatva kedvenc dallamaikat: gyimesi,
rimóci, dunántúli, moldvai, felcsíki, lőrincrévi, füzesi népdalo-
kat, népzenét hallhattunk tőlük. Eszter és Noémi mellett Fekete
Dóra énekelt, hegedült, citerázott, Gubinecz Ákos klarinéton
játszott, s énekelt, Tüttő Balázs különböző furulyákat szólalta-
tott meg, s tekerőzött, Várai Áron pedig énekelt, táncolt, dudán,
gardonon, bőgőn játszott. 

A műsorszámokat mindvégig a lányok konferálták, a személyes
emlékek és élmények sokszor megmosolyogtatták a közönsé-
get. Kedves, közvetlen egyszerűség, alázat és tisztelet sugárzott
belőlük, valahányszor megköszönték családjuknak, édesapjuk-
nak, tanáruknak, Széles Andrásnak, a Labdarózsa
Népdalkörnek a szeretetet, a törődést, a citera mesteri pengeté-
sének elsajátítását. Ma már több hangszeren is játszanak, Eszter
a citera mellé megtanult brácsán és kobozon, Noémi pedig
bőgőn játszani.  De nemcsak a különböző hangszerek világába
pillanthattunk be, elvarázsoltak bennünket csodálatosan tiszta
népdaléneklésükkel is. 
Műsorukra meghívták a Labdarózsa Népdalkört is, szilágysági
népdalokat adtunk elő, s természetesen Noémi és Eszter is
együtt énekelt, citerázott velünk. Több mint egy évtizedes a
kapcsolat a lányok és a többgenerációs népdalkör tagjai között,
itt kezdtek énekelni, majd citerázni, aztán Székesfehérváron
folytatták zenei tanulmányaikat. S bár távol élik mindennapjai-
kat, egy-egy labdarózsás koncertre, amikor csak tehetik, eljön-
nek, a szálak nem szakadtak el, ők még mindig a Labdarózsa

Népdalkörhöz tartoznak. Nekünk pedig nagy öröm és büszke-
ség, hogy hozzájárulhattunk tehetségük kibontakozásához és
saját koncertjükön léphettünk fel. 
Ott volt a meghívott vendégek között Széles András citeramű-
vész, aki talán édesapjuk mellett a legnagyobb hatást gyakorol-
ta a testvérek művészi és emberi fejlődésére. Megható volt látni
és hallani mester és tanítványai szavakban, zenében, énekben
kifejezett érzéseit. Széles András szatmári népdalokkal kápráz-
tatta el a közönséget, majd közös előadás következett, amelyhez
csatlakozott az Légrády Tibor is, aki lányai mellett szintén a
citeraművész tanítványa volt.  A fergeteges hangulatú műsor
kalotaszegi összeállítással fejeződött be. 
Csodálatos és lenyűgöző élményt jelentett mindenkinek, aki
részese lehetett akár fellépőként, akár nézőként Légrády Noémi
és Eszter koncertjének, amelyen magyar népzene legjavát, vál-
tozatos összeállításban, igazi élményt nyújtó előadásban ismer-
hettük meg. Felemelő érzés volt hallani, látni a tehetséges, fia-
tal énekeseket, zenészeket, akik életcéljuknak és hivatásuknak
választották a magyar népzene és népdalkincs művelését, ápo-
lását, megőrzését. Kívánjuk nekik, hogy minél több emberhez
jusson el tiszta művészetük, őszinte emberségük, koronázzák
sikerek zenei pályájukat. 

Pálmainé Keszler Márta                        Fotó: Kolonics Csaba

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala
Vecsési Okmányiroda

Járási Hivatalhoz tartozó települések: 
Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés

Cím: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Titkárság: 06 (29) 555-215, 06 (29) 555 235, 06 (29) 555 271
Fax: 06 (29) 350-080
E-mail: jarasihivatal@vecses.pmkh.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-
kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vecsesi-jarasi-hivatal/vecsesi-
jarasi-hivatal-okmanyirodai-osztaly 

Intézhető okmányirodai ügytípusok:
Járműigazgatási ügyek, Lakcímigazolvány ügyek,
Lakcímváltozási ügyek, Mozgáskorlátozottak parkolási 
igazolványa, NEK adatlap felvételezése, Személyi igazolvány
ügyek, Útlevél ügyek, Ügyfélkapu, Vezetői engedély ügyek

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 12.00 - 16.00, Kedd: zárva
Szerda: 
Személyi okmány ügyintézés: 8.00 - 18.00
Gépjármű ügyintézés: 8.00 - 11.00 és 14.00 - 18.00
11.00 - 14.00-ig ügyintézés a nagy gépjárműflottával rendelke-
ző vállalkozások részére előre egyeztetett módon a 
jarasihivatal@vecses.pmkh.gov.hu email címen 
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: zárva

Információk: Az elkészült okmányok a Vecsési Kormányablak-
ban (Market Central) 2220 Vecsés, Fő út 246-248) vehetőek át. 
Illetékfizetéssel kapcsolatos információk: Az okmányirodában
lehetőség van bankkártyás fizetésre. Csekken történő illetékbe-
fizetés a közeli postán lehetséges (kb. 1 perc). Az ügyintéző az
illeték befizetését követően soron kívül fogadja az ügyfelet.



„Valahol, Erdély ősi szögében” 
az Andrássy iskola hetedikesei

Az Emberi Erőforrás Minisztérium Határtalanul – kirándulás
hetedikeseknek elnevezésű pályázatán nagy örömmel indul-
tunk. Örömünk csak fokozódott, amikor megtudtuk, hogy
elnyertük a kért támogatást, és a két hetedikes évfolyammal
Erdélybe utazhatunk. Az igazi készülődés már januárban kezde-
tét vette. Jártunk színházban, megnéztük Tamási Áron Énekes-
madár című művéből készült színdarabot. Voltunk a Róder Imre
Városi Könyvtárban – ezúton is köszönjük a segítséget – előké-
szítő órát tartottunk a gyerekeknek. Történelem, irodalom és
földrajz órákon „melegítettünk be”, majd március 8-án útra kel-
tünk. Első állomásunk Nyírbátor református temploma volt.

Lenyűgözött minket a templom szépsége. A határátkelés után
Nagykároly következett, a Károlyi kastélyt néztük meg, majd
Érmindszentre indultunk, Ady Endre szülőházához. Látni azt a
kis házat, ahonnan a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja
indult, tanulságul szolgált mindannyiunknak. Késő este, megle-
hetősen fáradtan érkeztünk Gernyeszegre, a szállásunkra, de kár-
pótolta a fáradtságot az a finom kürtőskalács, amellyel vendéglá-
tóink vártak minket. Másnap reggel utunkat Marosvásárhely felé
vettük, megnéztük a Teleki Tékát, valamint benézhettünk a
Bolyai Farkas Középiskolába is. Utunkat Segesvár felé vettük,
megnéztük a várat, és Fehéregyházán a Petőfi múzeumot,
mécsest gyújtva tisztelegtünk a hősök emléke előtt. Harmadik
napunkon Parajdon, a sóbányába látogattunk el, tátott szájjal
bámultuk ezt a csodálatos helyet. Farkaslakán Tamási Áron emlé-
kének adóztunk, Szovátán pedig a Medve-tó látványa nyűgözött
le Bennünket. Természetesen nem hagytuk ki Korondot sem,
mielőtt a szállásra visszamentünk volna. Este – a jól megérdemelt
pihenés előtt – újabb program várt minket. Meglátogatták csopor-
tunkat a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola diákjai,
valamint az igazgató úr és felesége. Közös játékot szerveztünk a
gyerekeknek, és nagyon bízunk benne, hogy további közös test-
vériskolai kapcsolat kiépítését is elkezdhetjük majd. Az utolsó
reggeli után Kolozsvár – Nagyvárad útvonalon keresztül jöttünk
haza. Visszafelé még útba ejtettük Kőrösfőt is, majd este kilenc-
kor „landoltunk” az Andrássy iskola előtt. 49 diák és 5 pedagó-
gus töltött felejthetetlen napokat Erdélyben a pályázat jóvoltából.
Csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak.

Írás és fotó: Horváthné Gyurcsán Erika

Mozdonyavatón Andrássy diákok

Január 18-án Varga Misi bácsi segítségével és szervezésében az
Andrássy Gyula Általános Iskola 4. osztályos tanulói „Ha nagy
leszek, vasutas leszek!” mozdonyavató ünnepségén jártak a
Magyar Vasúttörténeti Parkban. Kísérők voltak: Kissné Czedik
Gyöngyi, Stiller Judit és a szervező, Misi bácsi.

Az ünnepségen a gyerekek előadása mesemondás és ének volt,
ezután a „Thomas, a gőzmozdony” zenéjére egy dízelmozdony
segítségével begördült a matricás Traxx mozdony. Az átadó
ünnepségen Dávid Ilonán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóján
kívül beszédet mondott a MÁV-Start vezérigazgatója, Csépke
András, Tasó László, a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár
és Czunyiné Bertalan Judit, a köznevelésért felelős államtitkár.
A beszédek után bemutatták a két győztest, Farkas Andrást és
Haidekker Zsófiát, akiknek az alkotásai láthatóak a mozdo-
nyon, majd utána körbe lehetett nézni a mozdonyt, és minden
vendég ehetett, ihatott. A gyerekeknek élmény volt az ottlét, és
hálásan köszönték, hogy ott lehettek. 

Írás és fotó: Andrássy info

Felhívás - Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
egy tízalakos, nemzeti nagyja-
inknak emléket állító szobor-
parkot kíván felállítani a
Megmaradás Emlékműnél.
Vecsés város képviselő-testüle-

te 2014-ben engedélyezte a szobrok köztéri elhelyezését. A szo-
borpark terveit Onhausz Tibor mérnök készítette el. A Nemzeti
Összetartozás Napján 2014-ben Attila nagykirályunk, tavaly
Csaba királyfi és Árpád nagyfejedelem szobrát avattuk fel júni-
us 4-én. A mellszobrok anyaga tömbösített égerfa, és azokat
Égerházy László faszobrász készítette el.
A kör szándéka szerint közadakozásból gyűjtik össze a szobrok
felállítási költségét. 2016-ban Szent István és Szent László
szobrát avatnák fel. A talapzat és a posztamens elkészítéséhez
vállalkozók felajánlását várják. Két éve a Kunhegyesi Építő
Kft., tavaly Szűcs Ferenc építési vállalkozó végezte el ezt a
munkát. Köszönet érte.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria Takarékszö-
vetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát nyitott, amely-
nek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. A támogatók
neve felkerül a szobor talapzatára.

VT info                                                                    Fotó: HZ
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vecsésen, kiváló helyen eladó 8241 m2 szántó.
i.ár: 2,7 MFt. - 06-70/941-7360

Az Andrássy Gyula Általános Iskola híreiből
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Civilek emlékeztek 1848-ra 
Hagyományosan március 14-én 17 órakor a vecsé-
si vasútállomáson vette kezdetét a civilek megemlé-
kezése nemzeti ünnepünk előestéjén. Évekkel

ezelőtt a Labdarózsa Népdalkör és az Orbán Balázs Erdélyi
Kör hívta létre ezt a kis megemlékezést. 
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 Kossuth-dalokat énekelt citera kíséret mellett, majd a
Petőfi gimnázium tanulójától, Váradi Dorina: Sajó Sándor
magyarnak lenni című versét hallgatta meg.
Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke beszédé-
ből idézünk:
(…) „2011 óta emlékezünk meg ezen a helyen az 1849-es nagy-
sallói csata kiemelkedő alakjára, az első központi vasúti társa-
ság vecsési állomás pénztárnokára. Sajnos, életútjáról ma is
keveset tudunk. 

A gyalázatos trianoni békediktátum nyomán szétdarabolták a
Szent Istváni Magyarországot, így történelmi emlékhelyeink nagy
része köztük Nagysalló, Arad és a többiek is az elszakított terüle-
tekre kerültek. A forradalom leverése után a Habsburg uralom
véresen megtorolta a magyar szabadságharcban résztvevő vitéz
hőseinket, így a 13 aradi vértanú tábornokot, Batthyány Lajost, az
első felelős magyar kormány miniszterelnökét, és még több száz
katonát. Nagyon sok hazafit várfogságra; börtönbüntetésre ítéltek,
csak azok szabadultak meg, akik külföldre tudtak menekülni.
Hogy mennyire volt jogos a magyar szabadságharc a Habsburg
elnyomás ellen, arra bizonyíték az a sok idegen származású len-
gyel; szerb; tót tábornok és katona, akik részt vettek ezekben a
harcokban. Akiről ma megemlékezünk, Bobich János ezredes
horvát származású ember volt, aki gondolkodás nélkül állt be
Kossuth Lajos hívószavára a hadseregbe. Mi, magyar hazafiak
hiszünk abban, hogy sem az 1848-as, sem az 1956-os forrada-
lom nem volt hiába való, és soraimat Papp-Váry Elemérné:
Hitvallás című versének az első három sorával zárom: Hiszek
egy Istenben, Hiszek egy Hazában / Hiszek egy isteni örök
Igazságban; / Hiszek Magyarország feltámadásában.”
A megemlékezés az állomás épület falán lévő emléktábla meg-
koszorúzásával, és a Szózat eléneklésével ért véget.

VT info                                                   Fotó: Katona Csaba

kiállítás – égerházy lászló: 
Fejedelmek - Címerek - égerházyak

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szervezésében március 14-én, hét-
főn 18 órakor, a Kiállító-teremben nyílt meg Égerházy László
kiállítása. A művész a Megmaradás Emlékműnél készült szobor-
park alkotásainak alkotója. A megjelenteket Hompoth Zoltán, a
kör elnöke köszöntötte, majd Kiss Endre József, a Sárospataki
Református Nagykönyvtár igazgatója méltatását Hompoth
Orsolya olvasta fel, ebből idézünk:
Égerházy László művei között megállva úgy érezzük, hogy ő
nem a megszokott fogalmaink szerint művész. A hozzá nem
értők számára elmosódnak a határok a népművészet, a népi ipar-
művész, a fafaragó, a faszobrász munkái között. Némiképpen
joggal, hiszen a faszobrász mindazt tudja, amit egy mesterember,
egy házi iparos tud. Nem áll messze tőle, hogy kaput, fejfát, hor-
dót, ládát, botot, fakanalat, tálat faragjon. Otthon van a mester-
ség titkainak világában, de a népművészetből, s a székelyföldi és
képzőművész elődök örökségéből magával hozza a művészi
hivatás egyfajta eredeti felfogását. Teheti, mert ugyanúgy otthon
van a magyar népmese, a magyar mitológia világában, ragaszko-
dik a ősi magyar formákhoz és nála a szakralitás és az esztéti-
kum üzenete magyarként válik egyetemessé. (…) Az ismételten
feltépett sebek újabb és újabb kihívásként arra ösztönzik, hogy
szüntelenül kifejezze az általa felismert valóságot alkotásaiban.
Ezért tudja odaszentelni magát annak a feladatnak, amivel a
rönkjei között szembesül. Ezért tud a legnagyobb elkötelezett-
séggel lehajolni a fában rejtőző témához, hogy amit ő abban
meglátott, azt mindenki számára kibontsa. Ezért tud rendkívüli
kitartással dolgozni rajta, hiszen voltaképpen nem az ember
veszi munkába a fát, hanem a fa dolgoztatja az embert, akinek
azután a jutalma az alkotás: az elkészült mű.
Égerházy László Debrecenben született, Hajdúhadházon gyer-
mekeskedett, majd Zemplénben, Erdőbényén telepedett meg.
Családos, öt gyermek édesapja. Három évtizede regionális és
országos kiállításokon szerepel műveivel, melyekkel számos
elismerő oklevelet és díjat szerzett. 
Korábban is befelé forduló, magányos alkotónak vallotta
magát, aki azonban nincs egyedül, mert a Teremtő szellemi
közösségében él, az Ő munkatársa, az Ő üzenetét igyekszik tol-
mácsolni az ellesett, ihletett pillanatokkal, s mindazzal a szép-
pel, amit az alkotásaiban tovább ad. (…) Ezért igazából nem
költő, író, festő vagy szobrász vagyok, hanem teremtő ember” –
vallotta korábban önmagáról a művész.”

Égerházy László ( a kép bal szélén) a kiállított alkotásokról,
művészi hitvallásáról nagy részletességgel beszélt az érdeklő-
dők előtt.

VT info                                                    Fotó: Katona 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
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Bányász Béla akvarellje: Vecsési táj a kanális mentén

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
kelemen Bata Mária: talÁlkoZÁs

Kék ég alatt elsétáltam,
csillagfénnyel találkoztam. 
Hosszú utam beragyogta,
búbánattól védte, óvta. 

Kis utcákat végig jártam,
boldogságra rátaláltam. 
Árva szívemet kitártam,
egy életre belezártam. 

Életkertbe betévedtem, 
vörös rózsára ráleltem.
Szúrós volt a találkozás, 
de illata nagyon csodás! 

A rózsám még illatozik, 
bár, az idő egyre múlik. 
Forog, pörög, az élete,
lassan sárgul a levele. 

A színes ősz közeledik,
őszhajszálam sokasodik.
Találkozom a vén téllel,
faggyal, hóval, örök dérrel.

sallay gyula: 2016. FeBruÁr

Slamposan lóg a felhők alja
Lógó uszályként tocsog a sárban
A hónap önmagát tagadva
Dagonyázik a föld a sárban
Ahogyan továbbért aggódik az élet
Várva a tavasz ritmusát
Permetezne metszene ásna
Az élet hömpölygő napjaiba állva
Reméli tettét siker koronázza
A kályha melegét féltve őrzi
Bár meleg a februárja
Aggódva a naptárt lapozva
Vár március idusára
Máskor is volt hogy az ásó nyomán
Víz serkent a földben
de ha körül nézel látod
Most itt van mind fölötte

kiss Béla: tavasZkÖsZÖntŐ
/ Kazincbarcika/

Sándor, József, Benedek,
influenzás betegek.
Magas lázzal fekszenek,
nem hozzák a meleget.

Benke Mária: sZeMBen egYMÁssal

A tó sima tükre fodrozódni kezdett,
egymással szemben álltunk a két parton.
Szemünk vágyakozva merően esdett,
hogy jutunk át a vízen, hiszen leszállt az alkony?

Az ég kékje aranyban úszott,
a naplemente vörös bársonya izzott,
a Hold mennyboltra kúszott,
hűvösödött, mindkettőnk az estben  bízott…

Találkoztunk, félúton a hídon.
Örömmel öleltük át egymást , szótlanul.
Felettünk az égen, az aranyhídon
egy csónak közelgett bizonytalanul…

Képzelődtünk talán, oly mesés volt az este.
Valószínűtlen, mint ez az egész találkozás.
Rezzenéstelen álltunk egymást ölelve,
hogy el ne illanjon most ez a varázs…

varjasi Béla: végre itt van

A tél zord takarója el libbenti fátylát,
mikor végre tavasz-tündér járni kezdi táncát.
A csonttá fagyott természet újra éled,
élmény hallgatóinak a reggeli madárének.

Ez a csodás megújhodás,
mint halálból feltámadás.
Öröm és értékelés tölt el,
mikor minden újra zöldell.

szénási sándor istván: kétségek kÖZt

Szeret, vagy nem szeret–
tépkedi az akáclevelet
kíváncsi kisgyerek,
és egy életen át
hullanak köré a levelek...

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

szénási sándor istván: tavasZ

Az ábrándos hajnal
árvaleány hajjal
törli szemüvegét,
fényben fürdik az ég,
munkára vár a kert,
korán kelő embert.

Mandulafa ágon,
rügyfakasztó álom
vágyaink kibontja,
és a lélek útja
friss tavaszi szélben
újra földi éden.

Fényt mosolygó tavasz
ringó bölcső-vigasz,
az egész világnak,
menekülő árnyak
térdet hajtva várják
a nagy ég parancsát.

Kizöldülő mezőt,
madarat,fészkelőt,
lombosodni fákat,
virágszirom szárnyak
röptét látni szélben,
micsoda kegyelem!

Isteni ajándék:
a kezdet és a vég
közt bóklászó ember,
csak ha szeretetben
él érzi illatát,
s hallja a lét dalát!

Nem számít, hogy szegény,
éltető a remény,
hogy könnyebb lesz holnap,
ha segít egy honlap
csődöt elkerülni,
jókedvre derülni.
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a vecsési Zeneiskola híreiből
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Február 20-án benépesült az Epres egyik fele, és reggel hét órá-
tól malac visítás hangja verte fel a környék csendjét. Lassan
hozzászokhatnak az itt élők, hogy február egyik hétvégéjén
ilyen események történnek itt, amit sokkal elfogadhatóbbá tesz
a későbbiekben a finom ételek illata. Zehetmayer József, a ren-
dezvény főszervezője örömmel nyugtázta, hogy egy csapattal
nőtt a résztvevők száma a tavalyihoz képest. Dr. Szűcs Lajos, a
térség országgyűlési képviselője most is itt volt, sőt barátaival
el is indult a vetélkedésen. Komoly riválisa is akadt a Vecsési
Barátok csapatában, amelynek szakmai erejét Szlahó Csaba
polgármester növelte. A szép idő sok vendéget vonzott az ese-
ményre, és színes forgataggá varázsolta a helyszínt.
A zsűri kora reggeltől késő délutánig szorgalmasan látogatta a
csapatok „főhadiszállását”, minden munkafázist árgus szemek-
kel figyeltek és pontoztak. A zsűri tagja volt még:
Tagscherer János vállalkozó, Abonyi Ferenc gazdálkodó és
Czibolya Zoltán képviselő.
Délután megtörtént az eredményhirdetés, és egy rövid értékelés
Jegenyei Istvántól, a zsűri elnökétől:
- Jellemző volt a böllérek csúcsteljesítménye a szúrás-bontás
során. A helyezetteken felül a Gyáli lovasok is ide sorolhatóak
még. Érzékelhetően összeszokott csapatmunkát végeztek a Berger
Csoport és a Nagy Team tagjai. Minden baráti rendezvény fontos
része a vendégvárás, az ételek díszítő tálalása. Ebben vitathatatla-
nul a Pocakos motorosok tettek ki magukért a legjobban. A
Gastland csapata most mutatkozott be először Vecsésen, nagyon
sikeresen, részvételükre a továbbiakban is számítunk. Azt, hogy a
fűszeres kolbászhoz jó forralt bor dukál, azt a Röfi Döfi csapat
mutatta be magas színvonalon. A Vecsési Sportegyesület nagy ter-
metű sertése elindult még egy 10 méteres akadályfutásban is,
mielőtt belenyugodott volna sorsába… Volt is mitől félnie, mert a
VSE társasága bosszúból a legjobb feldolgozást nyerte el. A szo-
kásos disznótoros ételek sokasága mellet igazi ínyencségnek
minősült a nyertes házi májas és orja leves. Összességében ismét
jól szervezett, jó hangulatú, a szép időben meglepően sok látoga-
tót vonzó böllérverseny várja jövő évi folytatását.

A III. Vecsési Böllér Fesztivál fődíját a Vecsési Barátok Köre
nyerte el. Böllére, Takács János profi módon végezte munkáját.
A fődíj 50 ezer forint volt a Gastland és a Saxon Zrt. felajánlá-
sának köszönhetően. A csapat a Halmi iskola 3. osztálya számá-
ra ajánlotta fel az összeget, amelyet az iskola és az osztály veze-
tése örömmel fogadott el, és osztálykirándulásra fordítják a
támogatást. A VBK elnyerte még a Szabadtűzi Lovagrend
Vándorserlegét is, amelyet végérvényesen az a csapat nyerhet
el, aki háromszor kiérdemelte a díjat. Ezen kívül a társaság
meghívást kapott a tóalmási szabadtűzi főzőversenyre.

A verseny 2. díját a Kecsó Team (képünkön) érdemelte ki. Díjuk
a Fazekas Vinotéka italkosara volt.

A két harmadik díj került kiosztásra, ennek a Monor
Katasztrófavédők és Szűcs Lajos Baráti Társasága örülhetett. Az
egyik csapat a Williams tv a másik az NNÖK ajándékkosarát kapta.
Különdíjak:
Legjobb szúrás: Gyáli lovasok
Legjobb tisztítás (pörzsölés, forrázás): Röfi Döfi
Legjobb hasítás-bontás (belsőségek kezelése): Nagy Team
Legjobb feldolgozás: Vecsési Sportegyesület
Legjobb böllér reggeli: Szűcs Lajos Baráti Társasága 
Legjobb forralt bor: Röfi Döfi
Legjobb fogópálinka: Gastland
Legjobb kolbász: Röfi Döfi
Legjobb májas hurka: Gyáli lovasok
Legjobb házi májas: Vecsési Barátok Köre
Legjobb véres hurka: Kecsó Team
Legjobb toros káposzta: Monori Katasztrófavédők
Legformásabb sonka: Berger Csoport 
Legszebb tálalás: Pocakos motorosok
Legjobb vendégváró: Pocakos motorosok
Legjobb orja leves: Vecsési Barátok Köre
Minden díjazott oklevelet és egy kerámiamedált kapott, amely a
III. Vecsési Böllér Fesztivál felirat mellett egy röfi fejet ábrázolt. 

Az egész napos gasztronómiai élmény mellé kulturális program
is társult. A Grassalkovich iskola 2.d osztályának gyermekei, a
Rosmarein Tánccsoport és a Labdarózsa Népdalkör műsora
szórakoztatta a jelenlévőket. Zehetmayer József, a fesztivál
főszervezője köszöni Vecsés Város Önkormányzatának és min-
denki másnak a támogatás minden formáját, a fellépőknek a
részvételt. Mi pedig köszönjük Zehinek ezt a szép rendezvényt,
amit magára vállalt a nehézségekkel együtt sokak örömére.

szalontai                                                 Fotók: Polgár Gyula

iii. vecsési Böllérfesztivál

A győztes csapat a trófeával. Középen Zehetmayer József
főszervező, és a kép jobbszélén Jegenyei István László, a zsűri
elnöke látható.  Fotó: Gábor Béla Pocakos motorosok
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100 éve kezdődött - iii. rész
A Felső-telepi templom és iskola együttesét Petrovácz Gyula
tervezte neoromán stílusban. Az oltár kialakításán több művész
dolgozott, mint Branczeiz János, Massza Sándor, Ijjas Ince
Béla, id. Máriahegyi János. A képeket, igaz kicsit később,
Lelkes András és Leszkovszky Antal festették. A szekko techni-
kával készült képeket szemlélve nyugodtan kijelenthetjük: Az
Árpád-házi szentek tárháza. A keresztút képeit Dubai (vagy
Dulai) József készítette. 

1916 szeptemberére a két
szárnyépület tető alá került,
megkezdődött az oktatás.
December 8-án, Mária
ünnepen volt az első szent-
mise az új épületben. 
A szentmisék osztályterem-
ben voltak megtartva, mivel
a templom még tető, meny-

nyezet és torony nélküli állapotban volt. Pénzhiány miatt az épít-
kezés félbemaradt, de a gyűjtés folytatódott, s 1918. május 19-én,
pünkösd vasárnapjára ideiglenes oltárt állítottak fel az épülőfél-
ben lévő templom falai között. Június 13-án hazahozták a főoltár
szobrát Budapestről, amely id. Máriahegyi János alkotása. 

A 18-as forradalom, majd a 19-es kommün hála Istennek nem
hagyott nyomot a községben, bár a vallásoktatást megpróbálták
betiltani, a nővéreket kivetkőztetni, szerencsére eredmény nél-
kül. Az átkos kommün letűnésével újból elkezdődött a gyűjtés a
templomépítés folytatására. Házról-házra jártak a gyűjtők, de a
pénz nem akart összegyűlni. Ekkor az alapító plébános egész
évi kukoricatermését felajánlotta a templom javára, melynek
eredménye, hogy 1920. október 17-én óriási tömeg jelenlétében
Kriszt Sándor helybéli mester a torony tetejére felhelyezte a

keresztet. A belső munkák közepette, Fehér János plébános úr
népgyűlést hívott össze, ahol elhatározták, hogy Vecsés-telep
önálló egyházközséggé alakul. Kijelölték a két egyházközség
határát, és megválasztották az egyháztanácsot. 1921. április 12-
én megérkezik az új egyházközség első plébánosa Oltványi
József személyében. Április 17-én megérkezik két új harang,
melyet Fehér János esperes-plébános szentelt fel, s a mai napig
ott laknak a toronyban. Onnan hívják áhítatra a híveket, onnan
kísérik végig életünket a megfogamzás pillanatától az utolsó
útig. Schiller így írta: „Mert ő köszönti az öröm szép /
Szózatával a gyermeket, / Legelső útján amidőn még / az álom
karján szendereg” vagy esküvőre hívogat, majd a búcsú hangján
szól: „Szív-szakasztva / kong a dóm / gyászharangja / elhalón: /
Búsan kísér tompa kondulása, / Egy vándort utolsó útjára.”
A hívek nagyon várták azt a napot, amelyért sokan, sokat és
önzetlenül dolgoztak. A várva-várt nap 1921. április 23. Ezen a
napon szentelte fel a templomot Hananer István váci püspök
sok egyházi méltóság, valamint Fehér János asszisztálásával,
és még azon a napon kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Évek
multával sem felejtették el jótevőjüket a Vecsés-telepi hívek.
1923. december 16-án az egyháztanács oly módon vélte leróni
háláját az alapító iránt, hogy ft. Fehér János urat az egyházköz-
ség örökös díszelnökévé választott, továbbá elhatározta, hogy
nevét márványtáblába vésve a templom előcsarnokában meg-
örökíti. Ez a tábla a mai napig látható a templomban. De látha-
tó egy másik tábla is, amelyet Verney Kornél atyának állítottak
a hívek. Annak az atyának, aki élete kockáztatásával akadá-
lyozta meg, hogy a visszavonuló német csapatok a templomot
felrobbantsák. A Felső-telep hívei tehát lerótták hálájukat párt-
fogójuk iránt, de Vecsés még nem. Igaz, neveztek el róla utcát,
de a szocialista rendszerben ezt megszüntették, Szalvay
Mihály utcára keresztelték. A rendszerváltáskor volt rá lehető-
ség, de voltak, akik másképpen gondolták. Évekkel ezelőtt
javasoltam, hogy az Epres legyen Fehér János sétány, elején
egy emléktáblával. Nem történt meg. Ha megnézzük, mit tett
Fehér János Vecsésért, elgondolkodhatunk bizonyos dolgokon.
Nevéhez fűződik a már említett Felső-telepi templom építése
hathatós anyagi támogatásával, az Andrássy-telep zárda részé-
re saját költségén területet vásárolt, felépítette a Plébániát, és
élete fő műve, a háborúban a németek által felrobbantott
Kultúrház felépítése is befejeződött. A háború után elkezdte az
Epres Cifra-csárda felőli végénél egy új templom felépítését.
Van tehát bőven adománya a település felé. A háború előtt
Vecsés Nagyközség Képviselőtestülete 1927. április 26-án tar-
tott rendkívüli közgyűlésén Díszpolgári Cím adományozásával
ismerte el munkásságát, és utcát neveztek el róla. Mi valahogy
adósai vagyunk. Tudom, viseli nevét alapítvány, terem a
BÁKK - ban, de megérdemelné, hogy közterület is viselje
nevét, pl. Fehér János sétány. Mint Vecsés Város Díszpolgára
(nem szoktam e címmel dicsekedni, hivalkodni) ezennel javas-
lattal élek, s remélem valamelyik önkormányzati képviselőnél
javaslatom meghallgatásra talál, az Epresen átvezető sétányt
nevezzék el Fehér Jánosról! Megérdemli több okból is!
Otthont teremtett a léleknek és a szellemnek. S valahányszor
megkondulnak a templom harangjai, gondoljunk arra a plébá-
nosra, aki fáradtságot, pénzt nem kímélve megajándékozott
bennünket egy olyan épületegyüttessel, amely a léleknek és a
szellemnek nyújt otthont!

A léleknek és a szellemnek a háza a templom, és az iskola, és
rajtunk, a tanítókon, tanárokon, szülőkön múlik, hogy ottho-
nunkká is váljon!

Gál István
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Az időjárás, ha nem is volt annyira zord, mint három éve, ami-
kor vastag hólepellel borította be mindent, mégis komisz arcát
mutatta esővel, sőt havas esővel. A szervezők nagyon helyesen a
tornateremben alakították ki az ünnepség helyszínét. 
A VHZ Fúvószenekara közreműködésével - Brunner József
vezénylése mellett – a Himnusz eléneklésével kezdődött el a
nemzeti ünnepre való emlékezés. Ünnepi beszédet Szlahó Csaba
Vecsés Város polgármestere mondott, amelyet teljes terjedelem-
ben ismertetünk:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vecsési Honfitársaim!
Felénk, itt Közép-Európában a március mindig a tavaszt, a kike-
letet hozza magával. Ha sokszor borús is az égbolt, a felhők
mögül néha ránk kacsintó vidámnapsugár erejét érezzük szí-
vünkben, lelkünkben. Nem tudom, Önök miként éreznek, de
március számomra mindig is a megújulás ígéretét hordozza
magában. Még csípős ugyan a szél és sokszor nekikeseredik az
eső, de a kertek felől, a szántók felől már érezni az éledő föld,
a sarjadó füvek jellegzetes illatát.
Azon a bizonyos százhatvannyolc évvel ezelőtti március tizen-
ötödikén a friss szellő ugyanezeket a tavaszillatokat hozta.
Igazából senki nem sejthette azon a reggelen, hogy pillanatok
alatt megváltozik a Habsburg Birodalom sorsa és benne vala-
mennyi lakójának élete.
Csodálattal tekinthetünk azokra a fiatalokra, akik bátrak voltak
feltenni, addig fel nem tett kérdéseket, tisztelet a politikusok-
nak, akik meg mertek kérdőjelezni évszázados tabukat, és fejet
kell hajtanunk a földművesek, az iparosok, a tanítók előtt, akik
félre tudták tenni megszokott életüket, hogy egy addig soha
nem látott zászló alatt csatába induljanak.
Valószínű vakmerőnek, bolondnak, forrófejűnek tartották őket,
vagy egyszerűen csak nyughatatlan bajkeverőknek, biztos volt
benne igazság. 48’hősei, nem túlélésre játszók, nem halvérű
kompromisszumkeresők, hanem tiszták, eltökéltek és igazság-
szeretők voltak. Akik bátran hoztak áldozatot az országukért.
Igazából könnyű dolgunk van ma. Mert könnyű dolguk van a
kései ünneplőknek. Jól bejáratott másfél évszázados hagyo-
mányt követünk, évről-évre, márciusról-márciusra. Emlékezés
és elmélkedés közben vajon hányan teszik fel a kérdést:
Kik lennénk mi, hol, melyik oldalon állnánk?
Védenénk a tegnap kényelemét, vagy küzdenénk valami újért,
valami teljesen bizonytalanért?
Lenne-e bátorságunk kardot ragadni, feladni addigi nyugodt
életünket egy kétséges forradalmi kalandért, vagy otthagyni a
birtokot, hogy egy veszélyes csatában rohamot vezényeljünk,
vagy otthagyni a családot, gyereket, hogy sárban-hóban ágyú-
talpat vonszoljunk?
Nem tudom. Félek, csak keveseknek lenne ehhez hite és eltö-
kéltsége. Azt hiszem, fogalmazhatunk úgy, hogy március 15. a
keleti énünk ünnepe, a megzabolázhatatlan lázadóé, aki nemet
mond a szolgaságra, aki vakmerő, szabad és bátor. Ez az ünnep a
vadlángé a megalkuvást nem ismerő lelkesedésé, nem a szunnya-
dó parázsé!
Bár biztos vagyok benne, hogy azután a forró március után sok-
szor feltették maguknak a kérdést, megérte-e? Megérte-e végig
járni azt a véres és kanyargós utat, amely végül Világosig veze-
tett, hogy megérte-e felvenni a tábornoki egyenruhát, amelyben
végül a bitó alá kellett menni, hogy megérte-e idegen országban
bujdosni egy életen át, hogy megérte-e rettegve börtönben rab-
láncon élni? Nem tudom, hogy mit gondoltak akkor. Csak azt

tudom, hogy amikor a végéhez ért az életük, amikor számadás-
ra indultak, akkor eszükbe jutott az a sok elszánt arc azon az
esős napon a Múzeum előtt, az a diadalmas hajóút Pozsonyból
Bécsbe, akkor felvillant előttük az áprilisi törvények lázas meg-
szövegezése, akkor hallották az első ágyúszót, a győzelmi kür-
töt, és látták azt a bizonyos zászlót a budai vár fokán.
És biztos vagyok benne, azt gondolták, megérte.
Mert hallgathattak volna, és lehajtott fejjel elfuthattak volna, de
hátralévő keserves életük mindennapján megbánták volna az
elszalasztott pillanatot!
Főhajtás a hősöknek.
Tisztelet a bátraknak.

1848-ban Pest-Buda csatlakozott a Párizsból induló forradalmi
hullámhoz, igaz ennek gyenge fuvallata hazánkban hatalmas
viharrá dagadt. Az európai felkeléseket hamar vérbe fojtották,
egyedül a mi dicsőséges forradalmunk és szabadságharcunk tar-
totta magát másféléven át! Miért?
Mert egy emberként állt az ország! Mert 48 forradalmának
tömegbázisát ugyan a polgárok és a parasztok sokasága adta, de
a vezető szerepet éppen azok vállalták, akiktől – történelmi
múltjuk, érdekeik alapján – az uralkodórendszer védelmét vár-
nánk. A forradalom „motorjává” azok váltak, akik műveltségük,
kapcsolatrendszerük alapján leginkább képesek voltak a kitű-
zött célok megvalósítására.
A köznemesi származású értelmiség, s a haladó szellemű arisz-
tokraták belátták, hogy az ország és a saját személyes sorsuk
jobbra fordulása csak úgy lehetséges, ha a Kárpát-medence
minden lakója hasonló jogokkal bír, ha munkájával mindenki
boldogulni képes, és semmiféle örvény nem köti gúzsba a vál-
lalkozáshoz, a tanuláshoz való kedvet. 
Az 1848-as forradalomban, majd a szabadságharcban jött létre
valójában az egységes magyar nemzet. Magyarország képes
volt kiállni az elért eredményekért, képes volt harcolni jogaiért.
Egység, összetartozás, átgondolt, felelős önzetlenség, bátor tett-
rekészség, társadalmi konszenzus. Talán ezekkel a szavakkal
lehetne az 1848/49-es eseményeket jellemezni, s mához szóló
üzenetét megfogalmazni.
Legyen szó zúgó forradalomról vagy békés építkezésről, az elő-
rehaladáshoz összefogásra és átgondolt programra van szükség.
Legalábbis Vecsésen mi így gondolkodunk, ez számunkra már-
cius 12 pontjának egyik kézzel fogható üzenete. Eddig ezt a
Képviselő-testület munkájában is érzékelhettük, és bízom
benne, ez a józan megfontoltság vezet bennünket továbbra is.
Erőfeszítéseink eredményei ebben gyökereznek és a kiszámít-
ható jövőnek is ez a záloga. A legtöbb nem várt nehézség eddig
kívülről érte városunkat, mint ahogy ez az ország helyzetére is
elmondható.
folytatás a 17. oldalon.                              Fotó: Nagy Mátyás

M á r c i u s  1 5 .  –  n e m ze t i  ü n n e p
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Szlahó Csaba ünnepi beszédének folytatása a 16. oldalról

„Ne gondoljuk, hogy teljesen kezünkben van a sorsunk, ha
körültekintünk Európában, biztosra veszem, legtöbbünknek
Berzsenyi sorai jutnak az eszébe:
„Forr a világ bús tengere, ó magyar! / Ádáz Erynnis lelke ural-
kodik, / S a föld lakóit vérbemártott / Tőre dühös viadalra kész-
ti.” (Erynnis: a bosszúállás istennője – szerk.)
Elgondolkodtató, hogy a Szent Szövetség -i rendszer kimúlása
után másfél évszázaddal újraérezzük, egy mindent átszövő glo-
bális hatalom szorítását, azzal a különbséggel, hogy ez az erő
láthatatlan csápokkal béklyóz magához mindent és mindenkit.
Ez a pénzhatalmi rendszer nem tétovázik tönkretenni nemzeteket,
országokat, ha azok az elgondolásai útjában állnak. Iszonyú a
nyomás Magyarországon és a kormányunkon. Konfliktusunk az
unortodox gazdaságpolitika bevezetésével indult és folytatódott a
migrációs helyzet egyedi, szerintem épeszű kezdeti kezelésével.
A fenti jelenségek tagadhatatlan hatásai ellenére sem eshetünk
az önámítók pökhendi hibájába, ne csak mások szemében lás-
suk meg a szálkát! Gondoljunk belső küzdelmeinkre, tévedése-
inkre, a tévedés lehetőségére, a kétkedésre, gondoljunk
Descartes-ra. „Cogito ergo sum.” (A filozófus klasszikus mondá-
sa: Gondolkodom, tehát vagyok – szerk.)
Igen, beszélnünk kell az elkapkodott rendeletekről, jogszabá-
lyokról a túlzott központosításról és az adminisztráció növeke-
déséről. 1848 tanulsága az is, hogy a valós problémákat nem
lehet és nem is érdemes szőnyeg alá seperni,  ezeket csak valós
konszenzussal tudjuk megoldani.
Igen sok a gond, de kedves kortársaim, ha őszintén magunkba
nézünk megállapíthatjuk, hogy emlékezetünk nemcsak szelek-
tív, hanem igen rövid is. Ma már kevesen emlékszünk a szaka-
dék szélén tántorgó gazdaságunkra, a 2010-es államcsőd közeli
állapotra, ma már természetes az új családtámogatási rendszer
vagy a bevezetett rezsi-és adócsökkentés.

1848 márciusának ma is élő üzenete van számunkra: azok, akik
kellő anyagi- és szellemi javak birtokában vannak, legyenek
képesek ezeket felelősen, önzetlenül használni, hasznossá tenni
mindannyiunk számára, azok pedig, kiknek munkája nélkül
Magyarország nem állhatott volna talpra, ne féljenek csatlakoz-
ni azokhoz a törekvésekhez, melyek mindannyiunk boldogulá-
sát segítik.
Szabad és erős országot akarunk, ahol az állam nem futamodik
meg feladatai elől, ugyanakkor meghagyja az önrendelkezés és
önkormányzatiság megnyugtató kereteit, ahol nem a gyülőlet és
erőszak az úr, ahol a gyereknevelés nem egyenlő a szegénység
vállalásával. Ahol minden dolgozni akarónak jut munka, a
tanulni vágyóknak megfelelő képzés. Olyan országot szeret-
nénk, mely nem feléli jövőjét, hanem megalapozza azt. Olyan
Magyarországot, melyre valamennyien büszkék lehetünk,

melyre büszkén tekinthetnek határainkon kívül élő honfitársa-
ink is. Ne feledjük, csodát tenni nem lehet, de a pénzügyi- és
gazdasági válság viharainak elcsitulása után jó esélyünk van,
hogy még nagyobb lendületet vehessünk.
Most már azon kell lennünk, hogy a szabadság és függetlenség
jóízű kenyere mellé más is jusson mindenkinek. A közös siker
mellé közös fölemelkedés.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”

Március 15-én már megszokhattuk, hogy a Petőfi iskola diákjai
és nevelői által igényesen elkészített magas színvonalon bemu-
tatott ünnepi műsort láthatunk. A március 15-ét felidéző irodal-
mi műsort Kardosné Tar Ildikó tanárnő állította össze.
Betanításában segített: Papp Éva, és előadták: Sztyehlik Anna
(8.b), Prodán Rebeka (10.o.), Papp Dávid (11.ny), Vass Zsanett
(10.ny), Váradi Dorina (10.ny), Nagy Tamara (10.ny), Patkós
Mercédesz (12.o.), Keller Tamás (12.ny) osztályos tanulók.
Helyettes szereplő: Lőcsei Rebeka (11.ny) volt.
A műsorban fellépő mazsorettek az általános iskola osztályaiból
verbuválódtak, a palotást a 11. osztály diákjai mutatták be.
Mindkét táncot Fekete-Part Gabriella tanárnő tanította be.
Falvai Anett tanárnő „Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági
Táncegyesülete” magyar néptáncot mutatott be. A díszlet
Grudl-Turi Gábor munkája volt.

A műsort a Petőfi iskola énekkara színesítette. A lemezről fel-
csendülő Hazám, hazám ária Simándy József előadásában,
valamint Geszti Péter: Van egy ország, Magyarország című dala
Kresznerits Ádám, az iskola tanára tolmácsolásában emlékeze-
tes pillanatai maradtak az ünnepségnek.

VT összeállítás                                        Fotók: Nagy Mátyás

M á r c i u s  1 5 .  –  n e m ze t i  ü n n e p

Fotó: Kolonics Csaba
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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!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági 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

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

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
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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
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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

Kerti szerszámok, nyelek, lomb seprűk, smirgli papír.
Ecsetek, festékek, kesztyűk, falazúrok, szegő lécek.
Varta elemek, rágcsálócsapdák, metszőollók, fűrészek.

Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
vecsés, Fő u. lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

VÁRUNK ANGOL ÉS NÉMET 
TANFOLYAMAINKRA, HA
ü most kezdenél nyelvet tanulni

ü érettségire,nyelvvizsgára készülsz,

ü jó helyen és

ü eredményesen szeretnél tanulni

www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:

Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852

fknysz:13-0484-05

vecsés, Fő u. lakótelepi üzletsor
grund invest ingatlaniroda

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

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

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

generali Biztosító



Ez évben korán ünnepelhetjük a Húsvétot, már március utolsó
napjaiban. Így a VT márciusi számában már olvashatunk az
ünnep előtti napokról és felkészülhetünk rá lelkileg is. 
Nagycsütörtök és Nagypéntek egy-egy gondolatát igyekszünk most
fontolóra venni. Tulajdonképpen az egész Nagyböjt a Húsvétra való
felkészülést szolgálja. Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat
pedig már fokozottan segít a felkészülésben, hogy Krisztus feltáma-
dását megtisztult lélekkel, örömmel ünnepelhessük. Már
Nagycsütörtök előtti nap délután a püspöki székesegyházakban ünne-
pélyes zsolozsmát tartanak, melynek során az 50. (bűnbánati) zsoltárt
is imádkozzák: „Könyörülj rajtam Isten, irgalmad szerint. . . .Tiszta
szívet teremts bennem, s az erős lelket újítsd meg bensőmben”! Az
ember a „felkészülés” előtt az Úr irgalmát és segítségét kéri. 

Nagycsütörtök. A püspöki székesegyházakban délelőtt
Olajszentelési misét mondanak. Ennek keretében a megyéspüs-
pök egyházmegyéje részére megszenteli a különböző szentsé-
gekhez használatos olajokat. 
E napon estefelé a plébániatemplomokban szentmisével ünne-
peljük az Utolsó vacsorát. Lukács evangélista a legbensősége-
sebben vezeti be az evangéliumi eseményt (Lk.22,14.) :
„Amikor eljött az óra, asztalhoz ült (Jézus) a tizenkét apostollal
együtt és azt mondta nekik: Vágyva – vágytam arra, hogy elfo-
gyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék”.  
Vágyva – vágyta, vagyis hangsúlyozottan, nagyon vágyta ezt az
alkalmat az Úr szenvedése előtt, mert ekkor alapítja az
Oltáriszentséget, melyben itt maradhat közöttünk a világ végeze-
téig. Kezébe vette a kovásztalan kenyeret és átváltoztatja Szent
Testévé, mely értünk adatik. Aztán a kelyhet vette kezébe a bor-
ral, melyet Szent Vérévé változtat át, amely kiontatik sokakért a
bűnök bocsánatára. És meghagyja az apostoloknak - ezzel meg-
alapítva a papi rendet - „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”
A vacsora további eseményeinek leírást Szent János apostol
rögzíti a leghosszabban, legrészletesebben. Az Utolsó Vacsora
fontos része a Lábmosás szertartása, amely mélységesen meg-
rázó, kifejező és elgondolkodtató jelenetét az apostol így írja le
(Jn. 13,1 – 14,3.): „Jézus fölkelt a vacsorától, letette felsőruhá-
it, fogott egy kendőt és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött a
mosdótálba és mosni kezdte tanítványai lábait”.
A Második Isteni Személy, az Úr Jézus Krisztus, a Mester most
ott térdel tanítványai előtt és mossa lábukat. Ez a szolgák felada-
ta volt. Ezért tiltakozik Péter: „Uram, te mosod az én lábamat?
Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” De megmosta
Péterét is és a többi apostolét is. Pedig tudta, hogy Péter pár óra
múlva megtagadja, a többi apostol pedig elmenekül. Az Úr meg
is magyarázta tettét: „Ti úgy hívtok engem, Mester és Úr. Jól
teszitek, az vagyok. Ha tehát én az Úr és a Mester megmostam a
lábatokat, nektek is ezt kell tenni. …példát adtam nektek”.
(A székesegyházakban a püspök mossa meg 12 szegény lábát.
Rómában a Szentatya a hajléktalanok, a börtönben lévők lábát
mossa meg az alázatosság és a szolgálat szimbólumaként.)
A megdöbbentő Lábmosás után hangzik el Jézus búcsúbeszéde. A
vacsora hangulata egyre személyesebb és bensőségesebb. Az Utolsó
Vacsora termében az apostolok egyre jobban érzik a feszültséget, a
közeli drámát. Mesterük a halálra készül, és az utolsó órákban bizto-
sítani akarja tanítványait forró, önmagát feláldozó szeretetéről. Most
már így szólítja meg őket: „Fiaim.” Csodálatos János apostol szöve-
ge: „Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. … Új parancsot
adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket,
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg majd rólatok, hogy a
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
Aztán kis idő múlva - miután megígérte, hogy elküldi a
Vigasztalót, a Szentlelket - ismét visszatér a szeretet parancsára:

„Maradjatok meg szeretetemben. … Az én parancsom, hogy sze-
ressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret
jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jézus új parancsnak
mondja. Azért új, mert új ennek a parancsnak a forrása: Jézus sze-
retete, és új a szeretet mértéke is: amint én szerettelek titeket…)
Jézus fokozza a bensőségességet: „Barátaimnak mondalak ben-
neteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam
nektek. … Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást”.
(Jn. 15,17.)
A 17. fejezetben olvashatjuk - a vacsora befejezéseként - Jézus
főpapi imáját. „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiad,
hogy Fiad is megdicsőítsen téged, … részesíts abban a dicső-
ségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett”.
És imádkozik a tanítványokért, a hívőkért, vagyis értünk is:
„Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból
nekem adtál. … Értük könyörgök… De nem csak értük könyör-
gök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem.
Legyenek mindnyájan egy.” (Aki teheti, olvassa el, elmélkedje
végig a Szentírásból az Utolsó Vacsora leírását…)

Nagypéntek. Jézus szenvedésének, keresztútjának, keresztha-
lálának és temetésének napja. 
Az evangéliumok leírásából végigkövethetjük Jézus szenvedé-
sét: a megalázó kihallgatásokat, a megostorozást, mely után alig
maradt élet az elítéltben, a tövissel való megkoronázást és
gúnyolást, a Via crucis-t, vagyis a kegyetlen Keresztutat, a
halált eredményező borzalmas keresztre feszítést és a mindent
beteljesítő Kereszthalált.
A Keresztúton csak Veronika törölte meg a vértől, az út szeny-
nyétől piszkos isteni arcot, Cirenei Simon vette át kis időre -
kényszerítésre – a kereszt gerendáját, és a Fájdalmas Anya már
csak halottan ölelhette magához Fiát, miután testét a keresztről
levették. A templomokban e napon ún. „csonka mise” van, mert
nincs felajánlás és átváltoztatás. A nagypénteki liturgia közép-
pontjában a kereszt leleplezése, és az előtte való hódolat, az
Adoratio Crucis áll. A térdhajtás által történő tiszteletadás tulaj-
donképpen nem imádás, hanem tisztelés, amely az Úr ereklyéi-
nek jár. Vagyis mialatt a keresztet tiszteljük, mely által megvál-
tattunk, imádjuk azt, aki minket megváltott. Testünkkel a
kereszt előtt borulunk le, lelkünkkel azonban az Úr előtt.
A nagypénteki szertartásokhoz tartozik a passio éneklése és a
keresztút-járás. 
A passióéneklésre kiválasztott hívek hetekkel korábban megkez-
dik a tanulást, készülődést. (Vannak olyan helyek, ahol több
éven keresztül készülnek a Passió szereplésre, melyet igen
komolyan vesznek /Oberammergau/.) A keresztút-járás általában
nagyböjt péntekjein és elsősorban Nagypénteken történik.
Jeruzsálemben az ott élő ferencesek vezetik a keresztutat, és akik
a Szentföldre zarándokolnak, azok ottlétük alatt végzik el a
Fájdalmak Útjának végigjárását. A Via Dolorosan lépkedhetnek
azokon a köveken, melyeken Jézus vitte a keresztjét. Rómában a
pápa nagypénteken a Colosseumban járja végig a keresztutat - a
hívek kíséretében -, és ő jelöli ki azokat a személyeket, akik az
egyes állomásoknál az elmélkedést imádkozzák. (Az előző pápa
2005-ben, mint Ratzinger bíboros az V. Stációnál többek között
a következő imát mondta  -  és ezt nagyon is megszívlelhetnénk
-: „…Valahányszor jóságban találkozunk egy szenvedővel, egy
üldözöttel vagy egy magatehetetlennel, és segítünk neki szenve-
dése hordozásában, mindannyiszor Jézus saját keresztjének hor-
dozásában vállalunk részt. Így befogadjuk az üdvösséget és hoz-
zájárulunk mi magunk is a világ üdvösségéhez”. 

Nagy István Elek
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gondolatok... nagycsütörtökre és nagypéntekre (2016. március)



tanítás és rendezés a petőfiben
A Vecsési Kultúra Hete a Magyar Kultúra Napjára rendezvény-
sorozatot a Petőfi iskolás hatodikos diákok előadása nyitotta
meg a vecsési Bálint Ágnes Művelődési Központ színháztermé-
ben. A gyermekek január 18-án Váratlan látogató címmel
mutattak be egy színdarabot, nagy sikerrel. Az előadásról, illet-
ve előzményeiről kérdezem a gyerekek osztályfőnökét,
Gáspárné Hatvani Gabriellát, a Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
tanárnőjét, kollégámat. 

Tanítás és rendezés - két külön hivatás. Te mégis együtt viszed
ezt a kettőt. Hogyan, miért és mikor jutott először eszedbe, hogy
a tanítványaiddal egy teljes színdarabot adjatok elő a „világot
jelentő deszkákon”?
A kezdet nagyon régen volt. Ha jól számolom, 16 évvel ezelőtt.
Kezdő osztályfőnök voltam, és szerettem volna jó osztályközös-
séget formálni a rám bízott csapatból. Népismeretet is tanítottam.
A Luca napi népszokásokról is tanultunk. Arra gondoltam, hogy
az összegyűjtött népszokásokat jobban meg fogják jegyezni a
gyerekek, ha azt egy színdarab formájában előadják. Felvetettem
az ötletet, és a gyerekek örömmel fogadták. A tanulók összegyűj-
tötték a népszokásokat, én pedig megírtam a színdarabot. 

Sok munka és nagy bátorság kiállni ennyi ember elé. Hogyan
veszed rá a gyerekeket egy ekkora vállalkozásra?
Nincs nehéz dolgom. Elmagyarázom nekik, hogy mi a célom az
előadással, milyen élménnyel fognak gazdagodni, és mesélek arról
az érzésről, amit előadás után érez az ember akkor, amikor megtap-
solják. Mesélek a régi diákok visszajelzéseiről, arról, hogy ők
évekkel később hogyan emlékeznek vissza az előadásokra.

Hogyan kezditek a munkát?
Ötletbörzével. A cél az, hogy kitaláljuk, miről szóljon a színda-
rab. Ehhez kell a legtöbb idő. Ezután kitaláljuk, hogy milyen
szereplők legyenek a műben. Már itt jelzik a nebulók, hogy
melyik karakter „bőrébe szeretnének belebújni”.

Ki írja a szöveget, és ki készíti el a díszleteket?
Az azonos karakterek összeülnek, és kiscsoportos munkában
párbeszédeket írnak maguknak. Ezt megbeszéljük, majd frontá-
lisan újabb ötleteket gyűjtünk. Az új ötletek alapján újabb cso-
portmunka következik. A megírt párbeszédeket összeszedem, és
megírom a szöveget. Tehát a darab megírása közös munka.
A díszlet készítése szintén közös munka: a délutáni órákban
fúrunk, faragunk, festünk, vágunk. Mindenkinek jut munka. Én
tervezek és irányítok, ők alkotnak. A munka kellemes hangulat-
ban telik, közben beszélgetünk, viccelődünk. Jól érezzük
magunkat.

Hogyan találjátok ki a jelmezeket?
A jelmez a legegyszerűbb. Egy-egy jellegzetes fül, azonos színű
ruha, egyforma kiegészítők. Ez is közös megbeszélés eredmé-
nye. A kellékekre nagyobb hangsúlyt fektetünk.

Előfordul-e vita a munka során, és hogyan rendezitek a problé-
más kérdéseket?
Vita soha nem volt. Előfordult, hogy nem értettünk egyet egy-
mással, de ekkor az érvek és ellenérvek elhangzása után döntöt-
tünk arról, hogy az adott ötlet bekerüljön-e a darabba, vagy sem.
Ez a darab két hónap alatt készült el az ötlettől az előadásig.

Miért döntöttél úgy, hogy te magad is szerepelsz a színdarabokban?
Mi egy csapat vagyunk. Mindenki egyformán veszi ki részét a
munkából, a szövegtanulásból és természetesen a sikerből. Nem
érezném ezt az összetartozást, ha csak a gyerekek játszanának a
színpadon.

Miről szólt a mostani előadás?
A címe sokat elárul: „Váratlan látogató”. Egy „túldíszített” nagy-
néni villámlátogatása az alaptörténet. A kis közösség lakói meg-
lepetéseket készítenek a látogatónak, de a rosszcsont koboldok
megakadályozzák a meglepetések elkészülését. A jóságos nagy-
néni megpróbálja rávenni a kis rokonait, hogy éljenek békében a
koboldokkal, hiszen „nem rosszak ők, csak mindig éhesek”.

Végezetül elárulhatsz-e néhány kulisszatitkot a kíváncsi közön-
ségnek?
Büszkék vagyunk arra, ha a közönség soraiból valaki megkér-
dezi, hogy hogyan tudtuk olyan gyorsan elkészíteni például az
óriás fokhagymát. Ők csak azt látták, hogy hatalmas papírokat
hajtogatunk, kivágunk és forgolódunk, majd előttük áll a kész
fokhagyma. Természetesen ezeket a tárgyakat előre elkészítjük.
Mindössze a megfelelő helyre kell elrejteni és az adott időben
úgy elővenni, hogy a közönség ezt ne vegye észre. Jó érzés, ha
ez sikerül. Ez nagy EGYMÁSRA FIGYELÉST igényel. Ennek
elsajátítása a célom. 
Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok! 

Tar Ildikó                                                 fotó: Krupa Sándor
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Gyász - Értesítés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szere-
tett Hermann bácsikánk, a Vecsésen élő
német származású festő- és grafikusmű-
vész Hermann Koplien (szül. 1938. 04.
21., Berlin) 2016. február 26-án örökre
eltávozott az élők sorából. Földi búcsúja
február 11-én volt a vecsési temetőben.
Nyugodjon békében!
Gyászoló családja

Vecsési székhelyű cég keres 4 órás betanított munkára, 
határozatlan időre:

fiatal-nyugdíjas, nem dohányzó, precíz, ügyes kezű, ápolt vecsési férfit, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal.

jelentkezés: 06-30-374-2928 telefonszámon, 
hétköznap 9.00-15.00 között.

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolai tanulóknak. 

0630-6002139, 0629-737644
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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

Halló, itt vagyunk!

Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, ha telefo-
nálhatna olcsóbban is? Válassza az Önhöz illőt, vált-
son Netfone előfizetésre, jobban jár!

NETFONE az új, magyar szolgáltató

• Személyes kapcsolattartó
• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el

Egyedi  árajánlatot dolgozunk ki Önnek – akár vállal-
kozóként, akár magánszemélyként szeretné csök-
kenteni telefonköltségeit.

További információkért, időpont egyeztetésért 
hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878
70/ 491-1075

Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 

Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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sok év után, újra vecsésen!!!
dr. Záhony péter 

fogszakorvos
Fogszabályozó magánrendelése 
péntekenként a szakrendelőben

2220 vecsés telepi út 68 / 15-18 óráig
időpont egyeztetés: 06/29 551 471

vagy 06/209893901

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

szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FlaBélos, oto 4 testőr, 

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

havonta belgyógyász és gyermekorvos tart 
ingyenes konzultációt 
vecsés, telepi utca 43. 
0620/6101-505
h - Cs: 8-18
p: 8-12 
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richter, a nőkért
A Richter Gedeon Nyrt. abban a rendkívüli helyzetben van, hogy
kivételes rálátással bír a magyar nők helyzetére abból adódóan,
hogy a korszerű nőgyógyászati készítmények fejlesztése és forgal-
mazása is a tevékenységéhez tartozik: gondoskodik a nők egészsé-
géről a tinédzser kortól kezdve egészen a változó korig. A fejleszté-
seknek köszönhetően ma már mindazon vállalatok közül, amelyek
világszerte nőgyógyászati termékekkel foglalkoznak, a Richter ren-
delkezik az egyik legszélesebb termékválasztékkal, ezek: fogamzás-
gátlók, sürgősségi fogamzásgátlók, hormonpótló és gombaölő
készítmények, valamint mióma kezelésére szolgáló gyógyszer. Ez a
gondoskodás azonban felelősséggel is jár, ezért a társaság feladatá-
nak tekinti, hogy a nők lelki, társadalmi jólétéért is tegyen. 
A Richter Gedeon Nyrt. öt évvel ezelőtt indította el Richter a
Nőkért Programját, amelynek több eleme van. A Richter-
Terézanyu Klub teret és alkalmat biztosít egy támogató női
közösség létrejöttének. A közel ezer főt számláló klub nyitott
mindazok számára, akik elfogadó, dinamikus közösséghez
akarnak tartozni és a közösségért maguk is szívesen tesznek.
Emellett a Terézanyu pályázaton a nők hangot adhatnak prob-
lémáiknak, tabuk nélkül beszélhetnek róla. A Richter a Nőkért
Program kiemelt eleme a 2011-ben alapított Richter Aranyanyu
Díj, melynek célja a nők társadalmi megbecsülésének és önbe-
csülésének növelése. A kifejezetten nőknek szóló elismerést a
Richter Gedeon Nyrt. és Rácz Zsuzsa író hozta létre. Négy kate-
góriában lehet Aranyanyut jelölni a köztünk élő „hősnőket”,
akik pedagógusként, orvosként, egészségügyi szakdolgozóként
dolgoznak vagy szociális területen tevékenykednek. 
Idén „Nőnek lenni jó!”elnevezéssel új elemmel bővült a prog-
ram, amely azt a tényt állítja a középpontba, miszerint a nők
minden életkorban, minden életszakaszban boldognak érezhetik
magukat – akár egy kedves, apró gesztus, nekik kijáró megkü-
lönböztetett figyelem okán, akár az életük egy-egy markáns, a
nőiséghez kötődő pillanatának megélésekor. 
A Richter a Nőkért Program igyekszik a legtöbb nő számára
valami igazán fontosat nyújtani: önbecsülést, saját maguk, női-
ségük értékelését, a különlegesség elismerését minden életkor-
ban. A Richter Gedeon Nyrt. hisz abban, hogy a pozitív értékek
képviselete mellett a közösségteremtő klubokkal, a nők számá-
ra fontos témákban folytatott párbeszéddel, vagy a Richter
Aranyanyu díjazottjain keresztül inspiráló példák bemutatásá-
val értéket teremt, és hogy mindezek egy lépéssel közelebb
visznek minket a nők testi-lelki és társadalmi jólétének megte-
remtéséhez és fenntartásához. Figyelemre méltó, hogy létezik
egy hazai gyógyszergyár, amely különös, kiemelt figyelemmel
fordul a nők felé, és tevékenységének minden percében arra
fókuszál, hogy a nők egészségét féltő gondoskodással megóvja.

20 évesek lettünk 2016-ban
Több mint 20 iroda, 20 ezer ügyfél

• Ingatlan közvetítés, bérbeadás
• Energetikai tanúsítvány
• Értékbecslés
Akár 20 napon belül értékesítjük 
az Ön  ingatlanát is!
Legyen Ön is ügyfelünk

Dr. Makkos Ingatlan Vecsési Franchise Irodája
2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2-4.

Telefon: 06 20 382 3768
E-mail: vecses@ingatlandoktor.com

www.ingatlandoktor.com

Biztosítások 18 biztosító ajánlatából: 
- Nyugdíj és gyermekjövő programok                           
- Baleset és egészségbiztosítások  
- Lakásbiztosítások 
- Vállalkozói vagyon és felelősség
- Gépjármű kötelező és casco      
- Utasbiztosítások  

hitelek közvetítése 
20 bank ajánlatából:
-  Lakáscélú hitelek
-  Állami támogatással + CSOK
-  Szabadfelhasználású hitelek
-  Személyi kölcsönök    
-  Vállalkozói hitelek
-  Széchenyi kártya   
-  Lakáslízing                                     
lakástakarékpénztárak 
közvetítése 4 pénztár ajánlatából   

Címünk: 2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2.
Telefon: 06-209-121-878

E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu

Árukínálatunkban megtalálhatók 
hétköznapi- és alkalmi ruhák, 

műbőr és rostbőr divat- és alkalmi levéltáskák,
harisnyák, zoknik, bizsuk, kiegészítők.
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hatvan éves a Jókai szabadtéri színpad – vi.
A Csárdáskirálynő előadása 

a Jókai Szabadtéri Színpad avatásán

Az emberi akarat és összefogás eredményeként 1955. július ele-
jére elkészült a kétoldali bejárást biztosító nézőtér és a szabad-
téri színpad. Egy hónappal később, augusztus 20-án adták át a
Téhöly vendéglőből kialakított művelődési házat is. „Nincs
többé teremhiány! Szórakozhatnak Vecsés munkás és paraszt
dolgozói” – írta ideologikusan Bognár Emilné vecsési tudósító
a monori újságban. Tény, hogy teremhiány nem korlátozta
tovább a Jókai Kultúrcsoport fellépéseit. Azt azonban mégis
meg kell jegyezni, hogy a téli hónapokban továbbra is csak a
művelődési ház és az iskolai tornaterem adott helyet a fellépés-
ekre. Éppen ezért szervezett minden új és nagyobb bemutatót a
kultúrcsoport a nyári hónapokra, hogy a szabadtéri színpadon
bemutatható legyen.

Lipák József és Einsziedler Gábor lesegítik az emelvényről a
Csárdáskirálynő c. operett primadonnáját, Somogyi Ilonkát

A Hrachovina-Fekete-Kiss rendezőhármas Somogyi Ilonkával
és Saári Mucikával együtt a Sevillai borbély sikere után úgy
döntöttek, hogy Kálmán Imre: Csárdáskirálynő című 3 felvoná-
sos nagyoperettjének bemutatásával avatják majd fel a szabad-
téri színpadot. Már az építés alatt folytak a próbák, és a vendég
muzsikusokkal, táncosokkal ígéretesen alakult a szereposztás.
A Jókai Szabadtéri Színpad 1955. július 9-ei avatásakor
Ferdinánd főherceget Novák Sándor, Leopold herceget id.
Hrachovina Lajos, Ceciliát, a feleségét Saári Erzsébet, Edvint, a
fiát Nagy Lajos, Szilvia sanzonettet Somogyi Ilonka, Kaucsiánó
Bóni grófot Kiss István, Stázi grófnőt Tóth Klári, Kerekes
Ferkót Geringer János, Miskát Fekete Károly, a tábornokot
Ludányi József alakította. További szerepekben Szauerwald
Gábor, Hoffbauer Jenő, Gaál Flórián, Kőpataki Sebő, Fischer
Mátyás, Tóth Zs. István, Drabek Ferenc, Lakatos Ferenc,
Fehringer Károly, Váradi László, Fodor Márton, ifj. Fekete
Károly, Velladics Kató, Baglyas Kálmánné, Holló Magda,
Frühwirth Éva, Lakatos Ilike, Nagy Ilonka, Pagonyi Klári lépett
színpadra. Mellettük szerepet kaptak még az operettben Vass
Marika, Tőke Ilonka, Rujtner Ági, Völgyi Marika, Czimbal
Klári, Lakatos Anikó, ifj. Hrachovina Lajos, Tolnai Gábor, Kiss
Lajos, Lipák József, Einsziedler Gábor, Károlyi János és
Nagypál Sándor is. A zenekart most is Somogyi Lajos vezényel-
te nagy rutinnal és alkalmazkodóképességgel. Somogyi Ilonka
primadonna iskolázott, szép hangjával, nagyszerű játékával
Szilvia szerepében meghódította a közönséget. Sokan máig
Vecsés csalogányaként emlegetik őt a fellépései alapján. Méltó
társa volt az énekes számokban a bonviván Nagy Lajos a szép

tenor hangjával. A szubrett Saári Mucika, Kiss István, id.
Hrachovina Lajos, Fekete Károly is parádés alakításukkal tűntek
ki. Nagy sikert aratott a lányok énekes száma, a Hej cica, amit a
végén már a nézők is velük együtt énekeltek és virágcsokrokkal
halmozták el a lányokat. A férfi szereplők közös sétabotos táncát
és a Lányok, a lányok, a lányok angyalok kezdetű dalt nagy ová-
cióval fogadta és vissza is tapsolta a közönség. 
Végül is a szabadtéri színpadot avató Csárdáskirálynő nagyope-
rett előadásain minden vecsési szereplő és meghívott muzsikus
kitett magáért és a sikerért is. A Jókai Kultúrcsoport valódi szín-
házi légkört teremtett a szabadtéri színpadon. Nem hiába él még
ma is elevenen a vecsésiek emlékeiben a 60 évvel ezelőtti szín-
padavató és a Jókai Kultúrcsoport tagjainak színvonalas játéka.
A színpad-avató operettet a nagy érdeklődés miatt július 10-én,
16-án és 17-én meg kellett ismételni, és mindháromszor telt ház
mellett játszották. Sőt bemutatták Monoron és Pestlőrincen,
majd a színpad építésében sokat segítő MÁV, Szív utcai kultúr-
termében is, ahol hívatásos színtársulatoknak kijáró ünneplés-
ben részesítették a vecsési csoportot.  

Orosz Károly

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

Érdeklődni a +36 30-897-3375
telefonszámon lehet.
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egy tartalmas életút…
Nagy örömmel mentem el a
BÁKK-ba a vecsési kultúr-
ánk történetét bemutató
kiállításra és előadásra. Az
előcsarnokban nézelődtem
a kiállított régi fotók között,
pásztáztam, hogy kiket
ismerek fel az ötvenes
évekbeli „Jókai” nagy slá-
gerdarabjainak fotóin, pla-
kátjain. Amint Nagy Lajos
doktor úr és kedves felesé-

ge képeihez értem (róluk is írtam már ebben a rovatban), üdvö-
zölt „Lali doktor” húga, Ica, aki kedves ismerős. Beszélgetni
kezdtünk a régi szép időkről, majd megkértem, hogy meséljen az
életéről. Szelíd „erőszakkal” sikerült rávennem, hogy beszélges-
sünk, egy kis vecsési történelem az, ami kirajzolódhat belőle. 
Lakatos Sándorné, sz. Nagy Ilona 1937. augusztus 18-án szü-
letett Vecsésen. Édesapja vecsési, Édesanyja Monorról került
Vecsésre 1932-ben. A kis család a Mária utcai családi házukban
élte az életét. Édesanyja háztartásbeli, ha volt munka bedolgo-
zást vállalt. Édesapja a vasútnál mozdonyvezető, valamint moz-
dony-felvigyázó volt. Nevelték a két szép és okos gyermeküket,
a fiú és a leány között négy év korkülönbség van, nagyon jó
testvérek, mind a mai napig is.
A háború viharos éveit Vecsésen, Nyáregyházán, Óbudán és
Monoron vészelte át a család. A Mária utcai ház belövést kapott
és félig lakhatatlanná vált. A háború után - miután az Édesapja
a fogságból hazatért - valamennyire rendbe tették és visszaköl-
töztek. Ica elkezdte az általános iskolát, eleinte még apácák
tanították, később már civil tanárok. Jó tanuló volt, telve tudás-
szomjjal, ezért – mivel nagyon szerette a gyerekeket – tanítónő,
érettségi után tanár szeretett volna lenni, de a szülei akkor már
a szerény anyagiakból a bátyját taníttatták, és két gyermek tanít-
tatását nem tudták vállalni. Öntudatos, igazságszerető, önálló
gyermek volt, saját továbbtanulását a kezébe vette, és sikerrel
járt. Az Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumban kezdett,
később átszervezés miatt a Kossuth Zsuzsa leánygimnáziumba
került, ahol 1955-ben leérettségizett. Vágyai még a védőnői
pálya felé is húztak, de a család anyagi helyzete azt sem tette
lehetővé. Az 1955-56-os években a Jókai színjátszó körben
bátyjával amatőrként szerepelt. Ezt megelőzően keresztapja
Nickl Lajos tánctanár összejövetelein, valamint a mindenki által
nagyon szeretett és tisztelt Cica néni tánciskolájába járt táncol-
ni. 1955-ben megjelent a szerelem az életében egy jóképű, érett
korú tanárember személyében. Az udvarlást egy éven belül
eljegyzés-esküvő követte, majd 1957-ben megszületett gyönyö-
rű kislányuk, aki a szemük fénye lett…
Üllőn építkeztek, de nem érezték ott jól magukat, a munkába
járás és a gyermeknevelés is nehezen ment segítség nélkül. A
szülők Vecsésen laktak, s így jobbnak látták eladni az ottani
házat. 1968-ban visszaköltöztek Vecsésre, s megvásárolták a
„Róder Imre házat” lakottan, amit Róder Imre a legkisebb
lányának építtetett. Róder Manci néni egyedül élt, és ott maradt
családtagként velük élete végéig…
Érettségi után Ica 1955-ben a Tanácsházán kezdett dolgozni. Ő
volt az első könyvtáros a városunkban. Mikor megépült a
Tanácsháza /1953/ a bejárat mellett kapott egy helyiséget, hogy
alakítsa ki a könyvtárat. Nagy lelkesedéssel neki is látott.
Később átköltöztette a könyvtárt az akkori Kultúrotthonba, így
nagyobb helyiséghez jutott a szegényes könyvállománnyal ren-

delkező könyvtár. Három évig látta el e szép feladatot, majd az
üllői postán, később 1967-től 1978-ig a Fehérnemű
Szövetkezetben dolgozott. 1978-tól a Pest megyei K.I.SZ.Ö.V.
kérése alapján a MOZAIK Szövetkezetnél ténykedett nyugdíja-
zásáig. Munka és család mellett folyamatosan továbbtanult.
Elvégezte a képesített könyvelői, mérlegképes könyvelői,
árszakértői, adószakértői és még sorolhatnám hányféle komoly
pénzügyi és gazdasági iskolát, így a szövetkezetnél előbb köny-
velő, majd főkönyvelő lett.
Férje a tanári képesítése ellenére a geofizika iránt érdeklődött s
dolgozott is. Munkája révén sokat utazott bel- és külföldön, így
Icusra a gyermeknevelés, háztartás, tanulás munka mellett sok
teher hárult, amivel főleg Édesanyja segítségével birkózott
meg. A lánya jó tanuló lévén érettségi után az orvosi hivatást
választotta, radiológus szakorvosként tevékenykedik. Férjhez
ment, két leány gyermeke született. Ma már nemcsak unokák-
kal, de öt dédunokával: három kislánnyal és két fiúval büszkél-
kedhet, akik a szemefényei. Ha beszél róluk, fényképeket muto-
gat, tekintete mosolyog, és boldogság sugárzik egész lényéből. 
Ötvenöt éves korában elment nyugdíjba, de a munkát nem
hagyta abba, segíti jelenleg is az unokáit, vállalkozásaikban
könyvel. Évről-évre az aktuális tanfolyamokat elvégzi, vizsgá-
zik, hogy naprakész legyen a változó rendeletekből. A déduno-
kái aranyozzák be az életét, mindenben segíti, támogatja a gyer-
mekeit, unokáit, friss, fiatalos, vidám és optimista. 
Beszélgetünk utazásaikról, élményeikről, családjáról, boldog és
elégedett ember benyomását kelti. Az egész élete példaértékű,
mert szorgalmával, tisztességével, hihetetlen aktivitásával min-
denki számára utat mutathat.
Nagyon jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk szere-
tetben, békességben, családja körében.

Írás és fotó: Benke Mária

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.

A „Megmaradunk 3000” 
Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány 

Labdarózsa Népdalköre 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a,

III. „Kerek a káposzta, csipkés a levele…”
Népdalkörök Találkozójára

Helyszíne: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Vecsés, Telepi út 43.

Időpontja: 2016. április 24. 16:00 óra
utána Táncház.



Március 15-e kapcsán 
Tudjuk, hogy Tőkés Lászlót egy korábbi román államvezetés
magas állami kitüntetéssel jutalmazott az 1989-es forradalom-
ban végzett tevékenységéért. A puliszka nem robban – ismerős
ez a mondás Erdély-szerte -, így kellett is a magyar kovász a
változáshoz. Amennyire meglepő és jogos volt a kitüntetés,
ugyanannyira várható volt, hogy a magyarellenes-erők ezt meg
fogják támadni. A napokban érkezett a hír, hogy a szókimondá-
sáról ismert magyar püspököt megfosztják ettől a kitüntetéstől,
mert egy alkalommal a magyar kormány védnökségét kérte
Erdély felé, ami az egységes román állam legitimitását kérdője-
lezné meg – egyes román vélemények szerint. A jelenleg regná-
ló román államelnök elvette Tőkéstől az állami elismerést.
Tulajdonképpen mondhatnánk: a puliszka visszaböffent. Ez
azonban nem volna igazságos és méltányos, mert számtalan
román értelmiségi is értetlenül áll a visszavonás előtt, és igaz-
ságtalannak tartja azt. (A napokban Tőkés László magas,
magyar állami kitüntetést kapott.)
Innentől válik izgalmassá és március 15-éhez aktuálissá a történet.
A megértéséhez majdnem ezer évet kell visszamenni. Az 1100-
as évek közepén Erdély földjére – a királyok földjére, ez a hiva-
talos elnevezés is – szász telepeseket hívott be királyunk, a terü-
let benépesítésére, gazdagítására. A szászok óriási kedvezmé-
nyeket kaptak, államként élhettek az államban. Az adózási ked-
vezmények folytán gazdagodhattak, a katonamentesség okán –
mert azt a székelyek végezték el – még az életük is elkerülhet-
te a kockázatos helyzetet. Később az erdélyi unió létrejötténél,
Erdély államalkotó három nemzete közé is bekerültek. A másik
kettő a magyar és a székely volt. Bizony, így külön-külön. A
román nem lehetett, mert ilyen nevű népességet nem ismert az
akkori Európa. Oláhot ismert, ilyen néven éltek, és amikor elné-
pesedtek, akkor a Déli-Kárpátok hágóin keresztül a szászok
földjén át tudtak az oláhok Erdélybe jönni az 1230-as évektől.
A gazdag szászoknak – legyünk igazságosak: később a magyar
uraknak is - kellett az olcsó munkaerő, és az oláhok iszonyatos
számban lepték el Erdély kevésbé lakott területeit az évszáza-
dok során. Ettől persze a szászok lehettek volna még hűségesek
a magyar királysághoz. De nem lettek! A szászok minden idő-
ben kimutatták a magyar fennhatóságtól való különállásukat. A
jogokat elfogadták, megtartását kikövetelték, de kötelezettsége-
iket a magyar királysággal szemben a legnehezebb pillanatok-
ban megtagadták, sőt az ellenséges erőkkel kollaboráltak. Így
volt ez a Habsburg időben, de a Rákóczi- és leginkább, a ’48-
49-es szabadságharc idején volt vérforraló, ahogyan befogadó
nemzetükkel szembefordultak, és egy percig sem támogatták a
magyar szabadság ügyét. Az elsők között ünnepelték Románia
és Erdély egyesülését. Ezért volt bántó pár évvel ezelőtt a
vecsési kiállító-teremben megnyílt Szász templomok kiállítás -
március 15-e előestéjén. 
Erre gondolva és visszatérve a jelen időre, nem meglepő, hogy
most a szász származású román államelnök ősei erkölcsét
követve megfosztotta Tőkést a kitüntetésétől, amivel csak azt
bizonyíthatta, hogy szász létére románabb a románnál.
Elnökként nem sok változást eszközölt eddig, de a Román
Hírszerző Szolgálat élére szintén szászt nevezett ki, s azóta
folyik a hajtóvadászat a székely polgármesterek ellen.
Mondhatnánk kajánul, hogy meg is volt érte a hála, mert a
románok pénzért eladták őket, pontosabban kivásárolhatta őket
a német állam. Én nem örülök ennek, mert ha a szászok a törté-
nelem folyamán erkölcsösebben viselkedtek volna a magyarok-
kal szemben, akkor más is lehetett volna a végjáték.
Messze nem ez a helyzet a vecsési német nemzetiséggel kap-

csolatban. Pedig őket a török kiűzése után biztosan nem azzal a
szándékkal telepítették ide a „túlnépesedett német területekről a
török elleni harcokban elnéptelenedett pannon síkságra”, hogy
napjainkban a magyar nemzet legkiválóbbjai legyenek. Pedig
azok lettek és már régen azok! Mert ’48-49-ben ez a nyelvében
és kultúrájában szín német település a magyar szabadság ügye
mellé állt! Nemzetőröket adtak Kossuthnak, és, ha kellett, fellá-
zadtak a Habsburg fosztogatások ellen. Hála és köszönet érte!
Szorgalmuk, tehetségük, nemzetiségi hagyományaik ápolása
bennünket is gazdagít, és a magyar nemzet iránti hűségük nagy
értéke a mai Magyarországnak, és ez maradjon is így az idők
végezetéig.

Szalontai János

akció a Föld napján

A Kispatak Egyesület keretein belül működő Hulladékkom-
mandó koordinátori szerepet vállal a Teszedd országos akció
vecsési lebonyolítását illetően. Várunk minden vecsési lakost
április 29-én 12 órai kezdettel a szemétszedésre.
Érdeklődni a Hulladékkommandó Vecsés facebook oldalán
érdemes a pontos helyszínekről.
Tervezünk egy második napot is szombatra az igényektől függően.
Értesítjük az érdeklődőket, hogy egyesületünk jogosult az 1%
támogatás befogadására.
ÚJ! Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13

Főkoordinátor: Krojher Gabriella 06303867470 
https://www.facebook.com/hulladekkommandovecses/

Farsangi keringő a halmi iskolában 

Gyönyörű hagyományt hozott létre Szlahóné Szilágyi Margit a
Halmi iskolában. A nyolcadik osztályos tanulók egy csodálatos
keringőt táncolnak minden évben farsangkor. A koreográfiát
„Margó néni” állítja össze és tanítja be a gyerekeknek. Most is,
mint minden évben, nagy sikert arattak. A bál közönsége vas-
tapssal jutalmazta a lelkesen táncoló párokat. Megható pillanat
volt, amikor a keringő végén felkérték a táncosok a szüleiket,
nagyszüleiket néhány fordulóra. Ezúton szeretném megköszön-
ni Szlahóné Szilágyi Margit tanárnőnek kitartó munkáját, az
élményt, amit kaptunk a gyerekektől, és ami nekik is örök
emlék marad. 

A nyolcadik osztály nevében:
Kelemen Bata Mária (Csővári Mama) 
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MEGHÍVÓ

A Föld Napja alkalmából kiírt pályázatunk eredményhirdetése
április 22-én kerül megrendezésre a Bálint Ágnes Kulturális
Központ aulájában 15 órai kezdettel.
Kiállítás nyílik a pályaművekből és rangos divatbemutatóval
kiegészített jó hangulatú díjátadó gála keretében szeretnénk
ünnepelni a Föld Napját!
Várunk szeretettel mindenkit!

A Hulladékkommandó Vecsés és a BÁKK
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Molnár Imre a város polgármestere volt 1990-1998 között. A
szerkesztő kérésére egy cikksorozatban eleveníti fel ennek az
időszaknak nevezetes eseményeit.

VÁLASZTÁS
Örömmel olvastam a VT júliusi számában Szalontai János cik-
két a helyi önkormányzat megalakulását megelőző időszakról,
és Gál István írásait a júliusi, augusztusi és szeptemberi szám-
ban a megalakulásról és az azóta eltelt 25 év eredményeiről.
Örömöt jelentett részt venni az önkormányzat megalakulásának
25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi
ülésen, melyről a VT novemberi számában olvashattunk.
A megemlékezésen lehetőséget kaptam arra, hogy a megalaku-
lás eseményeit és körülményeit röviden visszaidézzem. A VT
szerkesztőjével úgy véltük, hogy a történtek leírása találkozhat
az olvasók érdeklődésével. Mi történt, hogy történt?

1990. október 25. 14 óra. Megalakul Vecsés Nagyközség
Képviselő-testülete, megválasztja tisztségviselőit, létrehozza a
Polgármesteri Hivatalt. Az éjszakába nyúló, izgalmakkal,
feszültséggel teli esemény ennyiben foglalható össze.
Ebből azonban nem érzékelhető a nap jelentősége. Ez a nap for-
dulat Vecsés életében.
Számomra hasonló fontosságú, mint a község megalakulása.
Önállóság, nagykorúvá válás. A második világháború hazánk
számára katasztrofális befejeződése, 1945 óta élő halvány
reményünk valóra válása. A lehetőségek korábban résnyire nyi-
tott kapujának kitárása.
Fordulat a személyes életemben. Négy évre vége a megszokott,
begyakorolt tervezői munkámnak. Az építés világából átlépés
egy ismeretlen világba. Amikor a polgármesteri eskü szövegét
mondtam, rám nehezedett a vállalás súlya.
Változás a képviselő-testület tagjainak életében, mert sok idő
ráfordítást, munkát, súlyos döntések lehetőségét és felelősségét
kellett vállalniuk munkahelyi kötelezettségeik mellett.
A képviselő testület az egyes szakterületek munkájának segítésé-
re kilenc bizottságot hozott létre külső tagok bevonásával, meg-
választásával (településfejlesztés, egészségügy, oktatás, stb.).
Az éjszakába nyúló alakuló ülés minden szükséges határozat
meghozatalával eredményesen zárult.
Nem tudtuk, hogy ezzel egy időben zajlik a „taxisblokád”, a
személy- és árufuvarozók engedély nélküli tüntetése, mely a
főváros után az országra is tovább terjedt. A hidak és utak lezá-
rásával megbénították a közúti forgalmat. Drámai napok követ-
keztek. Antall József miniszterelnök súlyos állapotban, kórház-
ban volt, Horváth Balázs belügyminiszter helyettesítette, a rend
helyreállítására nem volt lehetőség. A kormány számára elér-
keztek legsúlyosabb próbatételének napjai, de, hogy ránk és
rám mi vár másnap, azt nem sejtettem.

1990. október 26. péntek. A Polgármesteri Hivatal első munka-
napja. Új helyzet, bizonytalanság és feszültség. Ennek ellenére
reggel még azt reméltem, hogy a rövid munkanap után hétfőig
átgondolom a folytatást, de másként lett.
Töredékes hírek jöttek a budapesti eseményekről. Később kisebb
csoportok jöttek a hivatalba azzal, hogy a blokád miatt nem jutot-
tak be Pestre, így egy népes küldöttség is szakszervezeti kongresz-
szusra igyekezett (őket egyik kolléganőnek sikerült bejuttatnia).
Egy órakor bejött Csányi János tanácselnök, egyeztettük az
átadás-átvétel kérdéseit és a folyamatban lévő ügyeket. Három
órakor felhívtak a rendőrállomásról és tájékoztattak az ellátási
helyzetről. Este hatkor a rendőrállomásra mentem tájékozódni, a
parancsnoknál voltam nyolcig. a helyzet alakulásáról bennünket
érintő információ nem jött. Utána még elmentem Kecskeméti
Róberthez, ő tájékoztatott a tej- és kenyér ellátottságról.

1990. október 27. szombat. Kecskeméti Róbert, Gál István tájé-
kozódtak az üzletekben, én a lakótelepi és a Martinovics téri
ABC üzletekben jártam, a Kenyérgyárban részletesebben tekin-
tettük át a helyzetet. Az összkép megnyugtató volt. Ezután nem
maradt más, mint tévén követni az eseményeket.
Vasárnap létrejött a kompromisszumos megállapodás a kor-
mány és a tüntetők között, a blokádokat feloldották, hétfőn
elkezdhettük a munkát.

Molnár Imre polgármesterré választása előtt a Felső-telepi
római katolikus plébánia egyházközségének világi elnöke volt,
ebbéli tisztségéből sok értékes kordokumentumnak birtokosa.
A templom centenáriuma alkalmából kérte a következő írás
megjelentetését.

száz éve történt
Március 15-e megünneplésének hagyományos helyszínévé vált
a Petőfi iskola udvara, melyet oldalról Vecsés emblematikus
épületegyüttese határol a Felső-telepi templommal. Száz éve
azon az oldalon végeláthatatlan szabad terület volt, de történt
egy fontos esemény,melyről a következőket olvashatjuk „A
vecséstelepi r. k. templom és egyházközség története” című kéz-
iratos füzetben:
„Vecsés nagyközség buzgó lelkipásztora, Fehér János, érd. espe-
res, plébános, már 1910 óta foglalkozott azzal a gondolattal, hogy
a telepnek külön templomot, zárda-iskolát és lelkészséget alapít.
6632 lelket számláló plébániájának ui. oly kicsiny a temploma,
hogy a híveknek csak nyolcadrészét képes befogadni; azon kívül
az ún. Felső- és Andrássy-telep és még inkább a „Felső halom”
puszta oly messze esnek, hogy e miatt a hívek nagyon gyéren
látogatnak be innen a templomba. A nyelv és a foglalkozás is erő-
sen kettéválasztja a plébániát: az anyaközség ui. sváb és földmű-
ves, a telepek magyar tisztviselők, gyári munkások.
Szép terve megvalósítására megindította tehát a gyűjtést, amely
azonban nagyon nehezen ment, de ez nem riasztotta vissza a
nagylelkű alapítót, mert amit hívei nem tudtak összehozni, kipó-
tolta – a legmesszebbmenő áldozatkészséggel – a magáéból.
Vecsési működésének 8. évében, 1916 márc. 19-én Szt. József
pártfogásában bízva megtette az első ásóvágást azon a helyen,
ahol most szép templomunk emelkedik: Jézus Szentséges.
Szívének szentelve azt, Szűz Máriának pedig a hozzácsatolan-
dó iskolát. Nagy buzgalommal fogtak a munkához: július végén
már álltak a falak, ámde az építési viszonyok a javában dúló
világháború miatt mind nyomasztóbbá váltak. Munkást alig
lehetett kapni, az árak mindinkább emelkedtek. Szept. végére
mégis sikerült legalább a 2 szárnyépületet tető alá hozni. A két
leginkább használható helyiséget: a zárda mostani konyháját és
ebédlőjét rendezték be egyelőre tanteremnek s a tanítás október
közepén megkezdődött. Az első főnöknő Papp M. Róberta hősi-
es lélekkel küzdötte át magát a kezdet nehézségein. Eleinte
bejártak Bp.-re lakni, étkezni; majd itt privát házakban laktak,
ebédet naponta más családtól kaptak, fűtetlen szobákban dide-
regtek stb. Végre dec. elején annyira haladt az építés, hogy a
tantermeket áttehették az iskola-épületbe, és a zárda-oldal föld-
szintjén otthont nyertek a nővérek is.” (A két kiemelés M.I.).
Akikről a történet szól, azok is hősök voltak. Ők naponként
adták értünk az életüket. Emlékezzünk rájuk hálás tisztelettel.

Molnár Imre

Eladó 1 ha szántóföld Vecsésen. Irányár: 2.200.000.-Ft
Érdeklődni lehet: 06-70-6489387 vagy 29/435-403 telefonszámon



„a kutya az ember legjobb barátja!”
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (hatályos: 2016. 01. 01.): A
kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való
bánásmódra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

Ahogy azt ígértem, a fenti törvény 12. pontja alapján folytatnám
a cikket. 2013. január 1-jétől törvény írja elő, hogy a négy hóna-
posnál idősebb ebeket úgynevezett transzponderrel (mikrochip-
el) kell megjelölni. A mikrochip meglétét a vizsgálatot végző
állatorvos végzi, hiányát köteles jelenteni a Jegyző és az Állat-
egészségügyi Hivatal felé. A mikrochip beültetése csupán pár
percig tartó - az ebek számára fájdalommentes - művelet. A
mikrochip egy rizsszem méretű szövetbarát anyagból készült
kapszula, amelynek nincsen káros hatása az állat szervezetére.
A chipet a kutya bőre alá a nyak bal oldalán helyezi el az arra
jogosult állatorvos. Az általunk kitöltött adatlap alapján a beül-
tetést végző állatorvos egy központi adatbázisba 8 napon belül
köteles rögzíteni a kutyánkhoz kapcsolódó adatokat. Mindezt
ellenőrizhetjük az alábbi honlapon:www.petvetdata.hu. , de
adatvédelmi okok miatt csak az állat neve, faja és fajtája látha-
tó. Az állatorvostól a beültetést követően megkapjuk a chip 15
számjegyből álló azonosító vonalkódját, amit a kutya oltási
könyvébe kell elhelyezni.(Mindez a kutya származási lapján és
adott esetben, az útlevelében is fel van tüntetve.)

Azon túl, hogy kötelező, miért is fontos, miért is jó, ha van mik-
rochip?
Amennyiben első szempontnak az emberek védelmét helyezzük
előtérbe, akkor egy elkóborolt kutya esetleges harapása után a
chip leolvasásakor ellenőrizhető, hogy az adott eb megkapta-e a
szükséges oltásokat (pl.: veszettség ellen), így - a harapás okoz-
ta sérülésen túl - nem kell elviselni egy veszettség elleni oltás
sorozat kellemetlenségeit.
Másodsorban, ha kedvencünk valamilyen okból elveszne, és
megtalálója ellenőrizteti a beültetett chipet, akkor akár egy órán
belül visszakerülhet hozzánk.
A gazda és a kutyaadatain felül a vizsgálata során műtéteit (pl.:
ivartalanítását) és esetleges komolyabb – állandó gyógyszeres
kezeléssel járó - betegségeit is rögzítik az adatbázisba, így az eb
megtalálása után azonnal megfelelő orvosi ellátásban részesül-
het az állat.
Bízom benne, hogy kellő mennyiségű információt kapott min-
den Kedves Olvasó, valamint a fent és az előző számban leírtak
alapján, remélem sikerült felhívni a figyelmet a felelős kutyatar-
tás fontosságára!
(Képforrás: www.timke.5mp.eu, www.24.hu) 
(Rendelet forrás: Nemzeti Jogszabálytár)

Várszegi Csaba 

veCsési tüdŐsZŰrés 2016.
Tájékoztatjuk Vecsés város lakosait, hogy 

2016. április 22-étől, 2016. május 9-éig 
(munkanapokon 8,00 órától 18,00 óráig) tüdőszűrést tartunk.

A tüdőszűrés helye: 
Vecsés, Károly u. 2. – Régi felnőtt könyvtár 

A SZŰRÉS MODERN KORSZERŰ GÉPPEL TÖRTÉNIK.

2014. január elsejétől új jogszabályok léptek érvénybe.
A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is
ingyenes a tüdőszűrés, azonban ez már nem kötelező, a vizsgá-
latra való jelentkezés önkéntes.
Munkaalkalmassági vizsgálathoz, illetve 40 éves kor alatt a
vizsgálat díja , melynek befizetése postai csekken történik. A
csekket a szűrőállomás dolgozói biztosítják. A vizsgálatot köve-
tően, kb. három héten belül, postai úton leletet küldünk. Akinek
leletre van szüksége, attól egy saját névre megcímzett és felbé-
lyegzett válaszborítékot is kérünk. Kissé talán körülményesnek
tűnik a lelethez jutás, de ezeket a szabályokat nem mi hoztuk, és
még mindég, ez a legkényelmesebb mód a tüdőszűrés eredmé-
nyének megszerzésére.
Továbbra is kötelező azonban (és ingyenes) évente egy alka-
lommal a tüdőszűrés a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározott körnek:
- hajléktalanok
- hajléktalanok nappali melegedőjének 

és éjjeli menedékhelyének dolgozói
- utcai szociális munkát végzők
- népkonyha formájában nyújtott étkezésben foglalkoztatottak
- büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal 

közvetlenül érintkező dolgozói
- befogadó állomások és közösségi szállások dolgozói
- rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói
- az egészségügyi intézmények patológiai és 

sürgősségi osztályainak egészségügyi dolgozói
- egészségügyi szolgáltatók mikrobiológiai laboratóriumainak 

egészségügyi dolgozói
- tüdőgyógyászati járó beteg- és fekvőbeteg-ellátást végző  

egészségügyi dolgozók
- büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottjainál a befogadás 

napjától számított 15 napon belül, valamint a befogadás 
napjától számítva évente egy alkalommal

- TBC-s betegekkel érintkező személyek
A tizennégy és tizennyolc év közötti gyermekek szűrése szintén
ingyenes, ennek feltétele egy orvosi beutaló (iskolaorvos, gyer-
mekorvos, háziorvos), és szülői beleegyező nyilatkozat, mely a
helyszínen megoldható.
Ne feledje: tünetek nélkül is lehet beteg. A tüdőszűrést a TBC
időbeni felfedezésére vezették be, de sok más tüdőbetegség is
kimutatható vele, mielőtt azok még tüneteket okozhatnának.
Az időben felismert betegség, jobb eséllyel gyógyítható!

Mindenkit szeretettel várunk! 

A tüdőszűrő állomás nevében: Szalai Gyula
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K ö n y  v e  l é s -  b é r s z á m  f e j  t é s !
Tel jes körű ügy vi te li 

szol gál ta tá sok, APEH ügyin té zés sel.
Te l . :  0 6  2 0  2 5 0  7 0 0 4

w w w. p e s z i k a . h u
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Játékban még javulni kell…

Taksony SE - Vecsés FC 1-1 (1-1)
Gólszerző: Molnár I.(33’)
Vincze Gábor edző: Gratulálok Taksonynak a bátor játékához,
látszik az új edzőjük munkája. Csapatomat nem tudom teljes
mértékben hibáztatni, hiszen történtek számunkra szerencsétlen
események, mert az egyenlítést követően hamar jött a kiállítás.
Nagyot küzdöttek a fiúk, de nekünk - ha céljainkat nézzük - hát-
rányból vagy tíz emberrel is magabiztosabban kell játszanunk,
és ehhez kell minden egyes játékos mentális ereje, ami viszi
előre a csapatot! Jön a következő mérkőzés, ahol lehet javítani
és még 14 alkalommal tudjuk bizonyítani, hogy a mi csapatunk
nem csak jó játékosokból áll, hanem képes hétről hétre három
pontot szerezni! (internet: vecsesfc.hu)

Vecsés FC – Pilisi LK 3-1 (1-0)
Gólszerzők: Kovács B.(12’), Tárkányi G.(60’), 
Zalaegerszegi R.(74’) 
Vincze Gábor edző: Gratuláció jár a fiúknak, hiszen sokat tettek
azért, hogy helyzeteket dolgozzanak ki, és ha ezekből eredmé-
nyesebbek tudtunk volna lenni, akkor 5-6 gólt is szerezhettünk
volna. Egy nagyon jól szervezett ellenféllel játszottunk, akik
végig mérkőzésben voltak. Várjuk a következő mérkőzést az
Üllő ellen, ami mindig fontos mérkőzés a csapatnak, vezetőség-
nek és a szurkolóknak is. Örömteli volt látni ennyi embert a
lelátókon. Dicséret illeti az egyesület új klubmenedzserét
Czipper Zsoltot, aki jó ötletekkel élve kicsalogatott ennyi szur-
kolót. (internet: vecsesfc.hu)

Üllő – Vecsési FC 1-2 (0-2)
Gólszerzők: Borsi M.(19’), Rácz R.(20’ öngól)
Vincze Gábor edző: Gratulálok a csapatnak a három pont begyűj-
téséhez, a többit szeretném elfelejteni, hiszen nagyon mérges vol-
tam a srácokra a második félidei játék miatt. Sajnálom szurkoló-
inkat, akiknek végig kellett nézni ezt a szenvedést, ahelyett hogy
egy gólzáporos mérkőzést láthattak volna, hiszen minden adott
volt hozzá - jó pálya, kellemes ellenfél, szép idő. Hiányzott a
fiúkból az alázat és ez baj... (internet: vecsesfc.hu)

Vecsési FC – Törökbálinti TC 6-3 (0-3)
Gólszerzők: Sós Márkó (46’, 63’), Salem Reydan (54’), Kollár
Dániel (76’), Bukovec Jasmin (82’), Balázs Gergely (85’)
(internet: vecsesfc.hu)

Czibolya Zoltán elnök:
- Ha ara gondolok, hogy négy mérkőzésből 10 pontot szerez-
tünk, és volt benne rangadó is, akkor elégedettek is lehetünk.
Ha a mutatott játékra gondolok, akkor már kevésbé. Egyénileg
sok a jó képességű játékosunk, de csapatként még nem funkci-
onál a gárda. Mérkőzésen belül is nagy az ellentmondás, akár az
üllői második, vagy a mostani első félidőre gondolunk. Néha a
foci vagy a társak iránti alázat is jobb lehetne. Vasárnap sors-
döntő meccs lesz Dabason, mert nekünk csak a győzelem a jó.
Vereség esetén gyakorlatilag nem marad esély a bajnoki címre.
Nem tudom, melyik arcát fogja mutatni a csapat. De abban
bízom, hogy mindent el fognak követni a jó eredményért.

A Dabas-Gyón elleni rangadó március 26-án 15 órakor kezdődik.

VT info

sportbál 
Február 27-én volt a XI.
Sportbál az Andrássy isko-
la tornatermében.
Hagyományosan ekkor
köszöntik az elmúlt év
eredményes sportolóit is.
Az egyik felvételen Seres
Attila, a VSE elnöke és
Simon Mihály, a Sport-
galamb Szakosztály elnöke,
a sportbálok főszervezője
köszönti a bálozókat, akik
hajnalig ropták a táncot.

VT info                                               Fotók: Kolonics Csaba

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

rendelő: 2220 vecsés, kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129, 06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633
rendelés hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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Sorozatos vereségek

Legújabb: 
Alba Regia KSE - Vecsés SE ÉL-TEAM 31 – 29 (20-11)
Gól: Uzonyi 6, Győrfi 4, Hegedűs 4, Wieszt 3, Gálli 3, Kiss dr.
3, Gazdag 2, Antal L. 2, Csontos 2
Továbbra sem megy idegenben.
Ősszel Vecsés mindössze 2 góllal verte Üllőn az Alba Regia
együttesét, így a székesfehérvári gárda hazai körülmények
között igen erős ellenfélnek mutatkozott. Főként azért, mert
Vecsés elvesztette csapatának legjelentősebb erősségét, a véde-
lem alappillérét.
Bár nehéz mérkőzésre számított Nagy Károly, a VSE trénere,
arra talán ő sem gondolt, hogy a csapata az első félidő végére 9
gólos hátrányba kerül. Úgy tűnt, a mérkőzés végkimenetele már
kétségtelen, Székesfehérváron maradt a két bajnoki pont.
A második játékrészben azonban a mieink magukhoz tértek s
egyre csak közeledtek a hazai együtteshez. Azonban a 9 gólos
különbség túl soknak bizonyult. Ezzel Vecsés továbbra sem
kozmetikázta szebbé az idegenbeli mérlegét.
Junior: Alba Regia KSE - Vecsés SE ÉL-TEAM 19-27

Vecsés SE ÉL-TEAM – Pécsi VSE 24 – 25 (15 – 10)
Gól: Uzonyi 5, Győrfi 5, Wieszt 4, Gálli 3, Fiar 3, Antal L. 2,
Gazdag, Farkas
Elvesztette hazai veretlenségét a Vecsés SE!
Az első félidőben úgy tűnt, hogy a hazai csapat ismét hozza a
megszokott formát és az üllői csarnokban marad a 2 pont.
Szünetben már 5 gólos volt Vecsés előnye, azonban ez nem tűnt
eléggé megnyugtató előnynek, ugyanis a Pécs hátránya mind-
össze annyiban volt mérhető, hogy még a hazai csapatnál is töb-
bet hibáztak. A második félidő pedig meg is mutatta, hogy a
vendégek képesek jobban koncentrálni, a hibákat minimalizál-
va egyre inkább felzárkóztak. Vecsés nem volt képes megújul-
ni, így 15 perc alatt elvesztette előnyé, s a mérkőzés végéig csak
futottak az eredmény után. A pécsiek azonban nem adták ki a
kezük közül a vezetést, így a bajnoki évadban elsőként győzték
le a VSE Él-Team csapatát hazai pályán.
Junior: Vecsés SE ÉL-TEAM – Pécsi VSE 31-38
Ezen a meccsen úszott el a bajnoki arany esélye, a tavalyi baj-
nok ismét nyert.

Veszprémi KSE – Vecsés SE ÉL-TEAM 32 – 17 (15 – 10)
Gól:Uzonyi 4, Wieszt 3, Antal L. 3, Csontos 2, Gazdag 2, Gálli,
Hegedűs, Szerencsés
Újabb vereségbe futott a Vecsés.
Bár, az őszi szezonban kisebb meglepetést okozott, hogy a
tapasztalt játékosokból álló Veszprémi KSE kikapott az üllői
csarnokban, tavasszal mégsem az esélytelenek nyugalmával
indult el Vecsés Veszprémbe.
Az első félidőben azonban már 5 gólos hátrányba kerültünk,
amily már számottevő hátrány volt.  A második játékrész azon-
ban semmi újat nem hozott, a Veszprém tovább növelte előnyét
és kiütéses győzelmet aratott.
Junior: Veszprémi KSE – Vecsés SE ÉL-TEAM  35-37

Szigetszentmiklósi KSK – Vecsés SE ÉL-TEAM 26 – 23 (14 – 9)
Gól:Gálli 7, Győrfi 5, Uzonyi 4, Szerencsés 3, Kiss dr., Csontos,
Hegedűs, Antal L.
Az utolsó előtti helyen álló Szigetszentmiklós már-már köny-
nyednek mondható győzelmet aratott a középmezőnyben rosto-
koló Vecsés ellen.

Az első félidőben már tudatosította a hazai gárda Vecséssel,
hogy nagyon meg kell küzdeniük a pontokért, és ezt 5 gólos
előnnyel a vendégek tudtára is adták. A második játékrészben,
bár némileg javult a játékunk, de Szigetszentmiklós tartotta elő-
nyét, s ezzel zsinórban negyedik csapatként verte el Vecsés
együttesét. Ha a csapat továbbra sem lesz képes a pontszerzés-
re, pillanatok alatt lecsúszhat a 7. helyről a 10-re.
Junior: Szigetszentmiklósi KSK – Vecsés SE ÉL-TEAM  31-42
Gyuricska Martin és Antal Levente vezérletével az ezüstéremért
küzdenek Szilágyi Péter tanítványai.

Legújabb: Vecsés  Él-Team – Csurgó KK23  28-25 !

Ígéretes kezdés

Vecsés Kombi Express – Gárdony-Pázmánd NKSE 21 – 30
(10 – 18)
Gól: Haris 4, Horváth 3, Kökény 3, Czudor 3, Lesták 2, Ladics,
Tumpech, Forgács, Erdélyi, Uray, Németh
Az első lépés túl nehéznek bizonyult.
Új edző, teljesen megújult vecsési együttes, amely kezdésként a
listavezető Gárdony-Pázmánd csapatát fogadhatta. Az első fél-
időben a vendégek tulajdonképpen már le is zárták a mérkőzést,
hiszen jelentős előnyre tettek szert. A második játékrészben sem
tudtak közelebb kerülni a hazaiak az elsőhöz, így egy sima vere-
séget könyvelhettünk el az első mérkőzésen.
Junior: 
Vecsés Kombi Express – Gárdony-Pázmánd NKSE 20-13

Vecsés Kombi Express – Fehérvári KC II 24 – 25 (13 – 12)
Gól: Horváth 6, Kökény 4, Forgács 4, Csomány 3, Czudor 3,
Uray 2, Haris, Pusztay
Nem sokon múlt a pontszerzés!
A Vecsés Kombi Express a második mérkőzésén sem kapott
sokkal egyszerűbb feladatot, mert a második helyezett Fehérvár
látogatott el Vecsésre.
Ezen a hétvégén azonban már teljesen másként nézett ki a mér-
kőzés képe. A dobogós Fehérvár nem tudott mit kezdeni a hazai
együttessel, s mindössze 1 gólos előnnyel mehettek pihenőre.
Fordulás után sem alakult simán a vendégeknek, végig küzde-
niük kellett, hogy meg tudják tartani előnyüket, ami végül is
sikerült, bár a Kombi Express hatalmas minőségbeli javulásra
volt képes egy hét alatt.
Junior: Vecsés Kombi Express – Fehérvári KC II 24-22

Vecsés Kombi Express – EURONOVEX USE 25 – 15 (10 – 6)
Gól:Haris 4, Horváth 3, Czudor 3, Forgács 2, Uray 2, Kékesi 2,
Pusztay, Ladics, Tumpech, Lesták, Németh, Csomány
Az első tavaszi győzelem!
A Vecsés Kombi Express a kiesés elleni küzdelemben az alsó-
ház másik tagját, a Tápiószele együttesét fogadta vendégül.
Már az első játékrészben megmutatkozott a két csapat közti
különbség, és tetemes előnyre tettünk szert. A második játékrész
még inkább a hazai együttesről szólt, és végül 10 gólos különbség-
gel a Kombi Express megszerezte 2016. első győzelmét. Ezzel
javítottak is egy helyezést a tabellán, előreléptek a 8. helyre.
Junior: Vecsés Kombi Express – EURONOVEX USE 29-18
Az értékes győzelmekkel bajnokesélyesek a fiataljaink! 

Legújabb: Gyömrő VSK – Vecsési Kombi Express 20-24!

Molnár Péter

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
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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.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik. 

Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – márc. 21-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – márc. 28-ával,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – ápr. 4-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – ápr. 11-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – ápr. 18-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – ápr. 25-ével kezdődő
héten ügyeletes.

A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika, 
8 órától 14 óráig a Hanga Patika tart nyitva! 
Szombaton 20 órától hétfő reggel 8 óráig az ügyeletes patikát
kell keresni. 

VT infó

vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről

Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503

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.


