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LOMTALANÍTÁS - Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 27-én, szombaton Vecsés
város területén lomtalanítást tartunk. A lomtalanítás szombaton
reggel 6 órától kezdődik. Kérjük, hogy a háztartási lomokat csak pén-
teken szíveskedjenek az ingatlanaik elé kirakni, mert minden
utcában csak egyszer megy végig az ASA autója. 
Az április 26-a előtt kirakott lom szabálysértési eljárást von maga
után! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi hulladékokat NEM
szállítják el: 
- építési, bontási törmelék, - kerti hulladék, - gumiabroncs,
- akkumulátor, - veszélyes hulladék.
A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladék-
szállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata során a mun-
kagép műszaki berendezésében rongálódást, a környezetben
szennyeződést idézhet elő. Ha a hulladékok közé megállapítható
módon veszélyes hulladék került, a dolgozó kötelessége a hulladék-
szállítást megtagadni.
Ezen a napon 8-14 óráig a VETÜSZ Kft. telephelyén Vecsés, Damjanich
u. 34. sz. alatt a lakosság az alábbi veszélyes hulladékot háztartási
mennyiségben térítésmentesen leadhatja:
- azbeszt tartalmú pala, - vegyszer hulladék, 
- hulladékká vált tonerek, - festékes fém, festékes rongy, 
- olajos műanyag, olajos rongy, - maradék növény-védőszer, 
- oldószer maradék,- festék és lakk hulladék, - fáradt olaj, 
- lejárt szavatosságú gyógyszer, - autógumi, - étolaj és zsír, 
- szóró palack, - savas, ólom akkumulátor, - fénycső, 
- szárazelem - elektronikai hulladék. 
Vetüsz Kft.

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA

SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.
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Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
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Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
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Szerkesztő: Szalontai János

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. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket vasár-
nap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják. 
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362, 
illetve williams@williams.hu email címen.

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Halmy – április 22-ével, 
Hanga – ápr. 29-ével, 
Borókás – május 6-ával,
Fekete Gyopár – május 13-ával,
Szent Ferenc – május 20-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Fe-
renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

Nagypéntek. Élő keresztút az Epresben

Nagyszombat. Az üres sír...
Jézus feltámadt!

Május 25-26-án birtokba vehetjük a Kulturális Központot. 
Program a 16-17. oldalon.

Szeretettel az Édesanyáknak!
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Testületi hírek a márciusi tanácskozásról

Vecsés Város Képviselő-testülete március 26-án tartotta évi ren-
des testületi ülését, amelyről Dabasi János betegség és Saska
Istvánné munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott.

Rendőrség támogatása
A Vecsési Rendőrőrs zavartalan működéséhez szükségessé vált
egy gépkocsi beszerzése, melyre a rendőrség nem tud fedezetet
biztosítani. Az Önkormányzat a közbiztonsági feladatok ellátá-
sához megvásárolhat és - haszonkölcsön szerződéssel üzemben
tartásra az Országos Rendőr Főkapitányságon keresztül - átad-
hat a Vecsési Rendőrőrs részére egy gépkocsit. A vecsési rend-
őrőrssel egyeztetve egy 2010. évjáratú, Chevrolet Lacetti
(32 840 km-t futott, törés- és sérülésmentes) gépjárművet java-
solt megvételre az önkormányzat. A jármű vételára 1,8 mFt. és
átíratással kapcsolatosan még 77 500 Ft költség merül fel.
A javaslat tartalmazta, hogy a rendőrség részére a gépkocsi
üzemben tartásához  összegben üzemanyagot biztosítson a tes-
tület AGIP üzemanyag kártya használatával.
Az ülésen részt vett Pallaga Norbert r. őrnagy, a vecsési rend-
őrőrs parancsnoka, aki megköszönte a támogatást, és bemutatta
az őrs rendészeti parancsnokhelyettesét, Bába János r. hadna-
gyot. Általános és bűnügyi helyettese továbbra is Balatoni
János r. hadnagy. 
A képviselők egyhangúlag támogatták a gépkocsivásárlást és az
üzemanyag támogatási keretösszeget.

Polgárőrség támogatása
Az önkormányzat és a Polgárőr Egyesület között kiváló együtt-
működés van már évek óta. A testület jelentős összegekkel
támogatja a polgárőrök tevékenységét, akik áldozatos, lelkiis-
meretes munkával viszonozzák azt. A most megkötött megálla-
podás bevezetőjét idézzük fel, ami a kívánt célokat fogalmazza
meg: „Vecsés város közbiztonsága és a lakosság biztonságérze-
tének javítása, az állami és önkormányzati vagyon megóvása,
valamint a hatósági eljárások segítése céljából az Egyesület
fokozottabb bevonása szükséges a város közterületi rendjének
fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvé-
nyesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvé-
delmi, kábítószer - megelőzési, gyermek-és ifjúságvédelmi, kör-
nyezetvédelmi és katasztrófa elhárítási feladatokat.”

József Attila Művelődési Ház - névváltoztatás
A városközpont funkcióbővítése és rehabilitációja pályázat
keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően a József
Attila Művelődési Ház az új épületbe való költözéssel szeretne
nevet változtatni. A képviselő-testület döntése alapján az épület
a Bálint Ágnes Kultúrvár nevet kapta. A József Attila
Művelődési Ház igazgatója kezdeményezte, hogy a művelődési
ház, mint intézmény is vegye fel a Bálint Ágnes Kultúrvár
nevet. 
A Róder Imre Városi Könyvtár elnevezését, intézményi jogállá-
sát a művelődési ház névváltoztatása nem érinti. Ismeretes,
hogy ez az intézmény is a Bálint Ágnes Kultúrvárban fog
működni. A képviselők egyhangúlag támogatták a névváltozta-
tást.
A testület egy másik napirend kapcsán úgy döntött, hogy meg-
pályáztatja az intézményvezetői állást. A pályázati felhívás a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu), vala-
mint az önkormányzat internetes oldalán (www.vecses.hu)
olvasható. 

Közmunka és közmunkás támogatás
A Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján közmunkaprogram
keretében városunk idén csak 8 fő 2 hónapra eső támogatását
igényelheti a tavalyi 35 fővel szemben. A kötelezően ellátandó
közfeladataink ellátásához a 18 fő felett minimálisan további 10
fő/hó személyre. Jelenleg önkormányzattól több mint 200 fő
részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, akik úgy
nyilatkoztak, hogy elvállalnák a hivatal által felajánlott munkát.
A testület 3,8 m forintot fogadott el a közmunka program támo-
gatására, amely napi 4 órában 10 fő 6 hónapos foglalkoztatását
jelenti.

Erdőkiváltás
Az ELMŰ Hálózati Kft. által építeni tervezett Soroksár-Vecsés,
Vecsés-Üllő 120 kV-os kétrendszerű távvezeték nyomvonalá-
nak kiépítése a 0190 hrsz-ú úton haladva érinti az önkormány-
zati tulajdonban lévő 0189/1 hrsz-ú erdőterületet is. 
A vezeték kiépítése során elkerülhetetlen, hogy a növényzetet a
területről letisztítsák, fákat vágjanak ki. A vezeték megtervezé-
sét elkészítő LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. az erdészeti ható-
sági munkák elvégzésével a Pilisi Parkerdő ZRt.-t (továbbiak-
ban: Erdészet) bízta meg. 
Az Erdészet vállalta a vezeték nyomvonalán történő valameny-
nyi hatósági eljárás lebonyolítását, valamint az ezeken a terüle-
teken elvégzendő szakszemélyzeti feladatok ellátását 2013.
december 31-éig. Vállalta továbbá a csereerdősítésre megjelölt
terület alkalmasságának elbírálását, az erdőtelepítési terv elké-
szítését, a telepítés elvégzését.
Ennek megfelelően szükséges, hogy a nyomvonalon kivágott
fák pótlására a Képviselő-testület kijelöljön egy csereerdősítés-
re alkalmas területet, melynek nagysága egybefüggően el kell,
hogy érje a kivágott terület nagyságát. A kivágott terület
nagysága előre tervezve 6.570 m² lesz, célszerű 10.000 m²
nagyságú területet, és lehetőség szerint több területet megjelöl-
ni lehetőségként. A képviselők egyhangúlag megszavazták az
előterjesztői határozatot.

Gazdasági igazgató pályázat a Szakorvosi rendelőben
A Szakorvosi rendelőben nyugdíjaztatás miatt megüresedett a
gazdasági igazgatói poszt. A testület engedélyezte az állás meg-
pályáztatását. A felhívás a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes olda-
lán (www.kszk.gov.hu), valamint az önkormányzat internetes
oldalán (www.vecses.hu) ismerhető meg.
A felhívás olvasható még az Egészségügyi Közlönyben is.

VT info

A márciusi tél.                                Fotó: Nagy István Elek
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Idén elkészül az út!
Gyálról a régi 4-es főútig terjedő útszakasz hosszú évek óta
lakossági elégedetlenség forrása. A nagy átmenő forgalom szin-
te az elviselhetetlenségig terhelte az ott élők tűrőképességét,
ami számtalan útlezárási demonstrációt eredményezett. Amikor
elkezdődött az M0-ás és az elkerülő M4-es út építése, felléle-
geztünk és reménykedtünk a helyzet javulásában. Az átmenő
forgalom valóban sokat csökkent – ehhez kellett az Almás út is
–, de hamarosan új probléma keletkezett. Az egyébként is
elhasználódott út a sztrádaépítés során tovább romlott a renge-
teg sóderszállító tehergépkocsi miatt. Már akkor ígéretet tett a
közút-kezelő cég, hogy ezek rendbe lesznek téve. El is kezdő-
dött a bugyi sóderbányáktól az út teljes felújítása, de aztán
abbamaradt. 2010 tavaszán érkezett egy e-mail a cégtől, hogy
idén – 2010-ben – befejezik az útépítést. Persze, ők is tudták,
hogy üres kasszával ez nem fog menni, ezért tavaly őszig kel-
lett várni az újabb biztatásra. Akkor vecsési látogatásán az
államtitkár úr mondta, hogy 2013-ban elkészül az út. Éppen
ideje, mert a város lakott területét átszelő út már a város leg-
rosszabb útja, főként a Városháza előtti szakasza! Több forrás-
ból hivatalos formában is értesülhettünk arról, hogy teljesül
álmunk. Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programok
keretében országosan csaknem 600 kilométernyi, régóta felújí-
tásra váró alsóbbrendű mellékút újul meg csaknem 87 milliárd
forintnyi európai uniós forrásból. Az országos programon belül
Pest megyében idén mintegy 17 milliárd forint értékben, csak-
nem 85 kilométernyi út felújítására van lehetősége a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-nek. A program keretein belül 2013 év
végéig megújul a Vecsés-Alsónémedi összekötő út 8,8 km-es
szakasza. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A
beruházás állásáról folyamatosan értesítjük kedves olvasóinkat.
szalontai

Szociális rendeletek módosultak
A képviselő-testület 2 szociális és gyermekvédelmi tárgyú ren-
deletet alkotott meg, melynek legfőbb indoka az volt, hogy
közel 15, illetve 10 éve fogadta el a gyermekvédelem helyi sza-
bályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10.) Ök. rendeletét és a szoci-
ális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendeletét, továbbá
mindkét rendelet az elfogadása óta évente több alkalommal lett
módosítva, ezért vált szükségessé az új rendeletek megalkotása,
és a korábbiak hatályon kívül helyezése.
A két rendelet felülvizsgálata során felmerült, hogy a jövőben
ne a két megalapozó jogszabály - 1993. évi III. törvény a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és az 1997. évi
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról - alapján különítsük el a helyi rendeleteket, hanem téma
szerint. Ennek megfelelően készítettük elő a 2 új rendeletet, az
egyik a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, a másik a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint
a helyi szociálpolitikai kerekasztalról. A rendeletek szerkeszté-
sekor a korábban elfogadott egységes szerkezetű helyi rendele-
tek alapjait vettük át, természetesen alkalmaztuk a hatályos jog-
szabály-szerkesztési előírásokat, és kivettük azokat az ellátáso-
kat, melyeket már nem az önkormányzat és a jegyző lát el.
A fentieken túl a pénzbeli és természetbeni támogatásokról
szóló rendeletbe a képviselő-testület beépítette a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyek részére előírha-
tó kötelezettséget, mely értelmében köteles a lakókörnyezete
rendezettségét biztosítani, valamint kibővítette a rendszeres
szociális segélyben részesülőknek előírt kötelező együttműkö-
dést és a beilleszkedést segítő programok típusait.
PH info

Enyhíthetôk a termelôi belvízkárok
Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a
kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény
szerint. A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz
miatt bekövetkezett, legalább 30 százalékos mértékű hozam-
csökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A belvízkár szem-
pontjából a káresemény időpontjának azt kell tekinteni, amikor a
növénykultúrán a káreseményt első alkalommal észlelték. 
A benyújtott kérelmek alapján a termelő akkor válik jogosulttá
a kárenyhítő juttatásra, amennyiben a káresemény következté-
ben üzemi szinten 30 százalékot meghaladó hozamérték csök-
kenése állapítható meg, erre pedig csak a gazdasági év végén, a
betakarítás után van lehetőség.
A kárenyhítő juttatás 2014 elején felhasználható forrásösszege a
mezőgazdasági termelők által befizetett - idén már a nagyválla-
latok befizetéseit is tartalmazó - kárenyhítési hozzájárulásból,
az azzal legalább megegyező mértékű költségvetési támogatás-
ból és az alapban a korábbi években felhalmozott összegből
tevődik össze. Az alapban a jövő év elején ezért várhatóan közel
9 milliárd forint kárenyhítési forrás áll majd rendelkezésre. 
A károk mértékének meghatározásánál további lényeges szem-
pont, hogy a mezőgazdasági területen belül mekkora az őszi
vetések területe, illetve meghatározó a vetések vízborítottságá-
nak időtartama. 
A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a mezőgazdasági ter-
melők figyelmét, hogy minden lehető eszközzel segítsék a bel-
víz mihamarabbi elvezetését. A rendbe tett csatornák és vízelve-
zető árkok nagyban hozzájárulhatnak ugyanis a felesleges csa-
padékvíz elvezetéséhez, a talaj előkészítési munkák mielőbbi
megkezdéséhez, a károk által érintett gazdaságok helyzetének
javításához.
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)

FELHÍVÁS - Tisztelt Lakosság!
Vecsés városa folyamatosan fejlődik, épül, szépül. Számos utca
új burkolatot kapott, rengeteg járda, közterület megújult, dísz-
burkolatot kapott. Ezek megóvása, védelme mindannyiunk
érdeke, közös ügyünk. Kérünk ezért mindenkit, hogy amennyi-
ben konténert rendelnek, az alábbiakra legyenek tekintettel:
Konténer közterületen tárolása - 48 órán túl - csak és kizárólag
közterület foglalási engedéllyel lehetséges, melyet a
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (2220
Vecsés, Telepi út 58. – 06/29-550-291) tudnak beszerezni!
Gyalogos járdaszakasz lezárása konténerrel tilos!
Konténert elsődlegesen magánterületen célszerű használni.
Amennyiben viszont valamilyen okból kifolyólag ez nem
lehetséges, és a konténer az úttest szegélykövére, díszburkolat-
ra, felújított járdaszakaszra kerül, minden esetben kötelező fa
talpfa használata, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük!
Kérjük a lakosságot, hogy a konténert lerakótól kérje a talpfák
használatát az állagmegóvás miatt!
Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Vecsési Polgármesteri Hivatal

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. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.



Még jóformán alig tértünk vissza a januári szürke hétköznapok-
ba a hosszú ünnepek után, a zenekar máris nekilátott az újév
adta feladatokra való felkészülésnek. Igyekeztünk minden
egyes próbát maximálisan kihasználni, mert rövid felkészülés
után már el is érkezett az első fellépés ebben az évben.   
Nem is kisebb kihívással indította a zenekar az egyébként is tar-
talmakban igen bővelkedőnek ígérkező 2013-as esztendőt,
minthogy január 12-én a Budapesti Kongresszusi Központban
az LDU gálán hírünknek megfelelően szerepeltünk. A meghívás
különös megtiszteltetés volt számunkra, nemcsak azért, mert
nem minden zenekar mondhatja el magáról, hogy zenélhetett
ezen a színpadon, hanem azért is, mert e megtisztelő fellépést
azzal érdemeltük ki, hogy 2012-ben a Vecsésen megrendezett
Landesrat Fúvószenekari versenyt immáron második alkalom-
mal nyerte meg a VHZ. Jutalmunk mellett kaptuk a megtiszte-
lő felkérést, melyet szívesen vállaltunk, hogy a Magyarországi
Német Önkormányzatok Országos Gáláján mi képviseljük a
Fúvószenekari szekciót! Mondanom sem kell mennyire izgatot-
tan vártuk ezt a szereplést! S bár az idő még nagyon télies és
hideg volt, belülről szinte mindenki érzett egy kis várakozást,
hogy vajon milyen is lesz ott zenélni? Megérkezésünk után még
maradt idő arra is, hogy jobban megismerkedjünk a helyszínnel.
A jó hangulat már az aulában kialakult, amikor egy kis fúvós
együttes főként sváb eredetű zeneszámokat, főleg polkákat
adott elő, melyekre néhány bátor vállalkozó táncra is perdült.
Amikor elkezdődött a rendezvény, már a hangulat is kezdett
egyre kellemesebb lenni. … Aztán széthúzódott az a nehéz füg-
göny, és a zenekar elkezdte a már jól begyakorolt és szívből
jövő dallamok átadását a hallgatóságnak. A koncert végére már
szinte elszállt belőlünk az izgalom, és büszkén hallgattuk,
ahogy a közönség vastapsban fejezte ki köszönetét nekünk!

A különféle koncert-felkérések mellett a zenekarunk egy külde-
tést is kitűzött a céljai közé. Ennek támpillére az a koncertsoro-
zat, melyet a környező települések Katolikus Templomaiba is
elviszünk. Első helyszínünkre egy kis utazás után érkeztünk
meg, február 10-én Gyálra, a Szent István templomba.
Hefler Gábor plébános atya szeretettel fogadta a zenekart, és a
rövid vasárnapi mise után átadta a helyet a zenekarnak. A műso-
runk itt főként a helyszínhez illő zeneművekből tevődött össze,
de szerepelt köztük egy – két más jellegű mű is. A koncertnek
volt egy sajátos hangzása is, mert a templom akusztikája kicsit
átformálja a hangszerek hangját is. A kissé modern stílusú
templom fapadjai szinte megteltek már a mise kezdete előtt, és
nagy örömünkre mindaddig, amíg az utolsó zeneszám el nem
hangzott, így is maradt. A hívek, gyerekek és felnőttek egyaránt
örömteli arccal hallgatták a zene csodálatos dallamait, és a

hosszantartó vastaps itt sem maradt el! Alig pár hét pihenés után
elérkezett a Vecsésen már hagyománnyá vált Vecsési
Borverseny ideje, mely IX. alkalommal, március 9-én került
megrendezésre a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület és a
Vecsési Borbarátok Egyesületének közös szervezésében.
Zenekarunk, mint az elmúlt években is, azon kedves feladatá-
nak tett eleget, hogy a rendezvény megnyitását követően egy
kis koncertet adva, megalapozza a verseny hangulatát. A bemu-
tatott zeneszámok igen jól megfeleltek ennek a célnak, ugyanis
a zenekart nem egy könnyen, csak ráadásszám lejátszása után
engedte le a színpadról a lelkesen tapsoló hallgatóság.

Ismét elrepült egy-két hét, és máris felvértezve érkeztünk meg
március 17-én a Vecsési Szűz Mária Szíve templomba. A koráb-
ban már említett koncertsorozat következő állomása ide hozott
minket. Megérkezésünk után nem sokkal a rút idő ellenére el
kezdtek gyülekezni az emberek, és elfoglalták helyüket a
padokban. Csak jöttek és jöttek, míg végül azt vettük észre,
hogy ismét alig maradt üres hely. Figyelmünket a karmeste-
rünkre összpontosítottuk, és amikor a pálca fellendült, megszó-
laltattuk a programban szereplő első művet, melyeket sok másik
is követett. A zeneszámok között karmesterünk rövid ismerte-
tést adott minden egyes műről, melyet a közönség figyelemmel
kísért. Nagyon jó érzés volt látni, hogy a hideg idő ellenére is
ilyen sok ember volt kíváncsi a zenekarunk előadására.
Koncertünk a szomszéd egyházközség híveinek is elnyerte tet-
szését, ezt alátámasztva az utolsó hang lecsengése után a vas-
taps kíséretében helyükről felállva dicsérték meg a hallottakat.
Visszagondolva az első negyedévünkre, jobban talán nem is tel-
hetett volna. Ám a szereplések sorának ezennel még nincs vége,
hiszen szinte sorozatosan követik egymást fellépéseink,
melyekre ezúton is szeretnénk önöket meghívni.
2013. április 28. Hagyományőrző Táncház, JAM Ház Vecsés,
ahol kikapcsolódhatnak, s ha kedvük tartja, táncra perdülhet-
nek a polkák, keringők és egyéb táncos dalok hallatán!

Kérjük, töltsék velünk szabadidejük egy részét, nem fogják
megbánni, a továbbiakban is igyekezni fogunk kellemes perce-
ket szerezni közönségünknek!  

Petőné Utasi Hajnalka Fotók: VHZ
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Mivel is töltötte az idôt a Vecsési Hagyományôrzô Zeneegyesület 
- Musikverein Wetschesch, a hosszúra nyúlt télies napokon?

Díszhal kereskedés és kerti tavi halak árudája a Vecsés Centerben! Kerti
tavi halak, vízinövények, haltápok, tókezelő szerek és technikák széles
választéka! Díszhalak, akváriumok és felszereléseik, haleledelek. 
Tel.: 06-70-505-11-77; www.sugerfan.hu
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A magyar politikai változások szinte mindig közvetlen hatással
voltak, vannak az itt élő nemzetiségekre is. Vagy háttérbe szo-
rítják, vagy előtérbe hozzák a velük kapcsolatos, őket érintő
kérdéseket. Így volt ez az 1989-1990-es években is. Antall
József miniszterelnök kijelentette, hogy 15 millió magyar
miniszterelnöke kíván lenni. Természetesen ez nemcsak az ő
elképzelése volt, ezt vallotta magáénak az új hatalom. 
Talán ennek a gondolatnak, ennek az igénynek a jogosságát
kívánták igazolni azokkal a gesztusokkal, amelyekkel az itt élő
nemzetiségek felé fordultak. A XX. század nem kényeztette el az
itt élő más népcsoportokat. Az anyanyelvük kiszorult az oktatás-
ból, erős asszimilációs törekvések gyengítették őket mindvégig.
Elvesztették a saját oktatási és más intézményeiket. Az első sza-
badon választott parlament az 1991-es költségvetésben jelentős
támogatást szavazott meg a nemzetiségi nyelvet tanuló, az óvo-
dában nemzetiségi nyelvvel ismerkedő gyermekek után. Ezt a
létszámarányos támogatást az önkormányzatok kapták meg. 
A támogatás felhasználására nem volt egységes gyakorlat. A
települési önkormányzatok az összeg kisebb-nagyobb részét
saját pénzügyi nehézségekkel indokolva nem bocsátották az
iskolák, óvodák rendelkezésére. (Mindössze két esztendőben
volt „kötött felhasználású”.) Egyfelől megjelent a költségvetés-
ben egy támogatás, a felhasználása pedig szabad maradt. A kér-
dés ott feszült a települési és kisebbségi önkormányzat között. 
Ezek az összegek külön soron szerepeltek a költségvetésben.
Nálunk, Vecsésen 1991 és 1994 között az önkormányzat nem-
zetiségi tanácsnoka kísérhette figyelemmel a „fejkvóta” fel-
használását. Az érintett intézmények a kiegészítő-támogatásra
külön költségvetést készítettek. 
1995-től a megalakult „kisebbségi önkormányzatok”, nálunk a
Német Nemzetiségi Önkormányzat kapott egyetértési jogot az
óvodák, iskolák költségvetésének nemzetiségi vonatkozású
részéhez. Nem volt egyszerű dolog! A kiegészítő támogatásnak
ettől kezdve a 2/3 része került az intézményhez. (Az utóbbi
években már csak a 3/5 része.)
Talán nem túlzás azt mondani, hogy a nemzetiség kulturális
életébe ez a támogatási rendszer valamiféle reneszánszot hozott
az elmúlt 22 esztendőben. A támogatás módot adott a csoport-
bontásokra, amelyek nélkül a nyelvoktatás aligha lehet eredmé-
nyes. Érdekeltté tette a nevelőket. Igénybe vették a továbbkép-
zéseket. Beszerezhették a költségesebb eszközöket, könyveket,
ismerethordozókat. Ahhoz, hogy a napi egy németóra és a nép-
ismereti órában közelebb hozzák a gyerekekhez a nemzetiségi
kultúrát, erre szükség volt. (Az anyanyelv oktatása nálunk
1902-ben szorult ki az elemi iskolából.)
2012 őszén az önkormányzat és az intézmények el kezdték
keresni a költségvetésben a kiegészítő-támogatást. Nem talál-
ták. Nem találták az óvodáknál sem, pedig azok maradtak
önkormányzati fenntartásban.
És az iskolák? Hát igen, ez még bonyolultabb. A Klebelsberg
Intézményfenntartó fizeti majd a tanítók, tanárok bérét. Kérdés,
hogy megmaradnak-e a csoportbontások, mi lesz a szakkörök-
kel, a kulturális csoportokkal. A működtetés marad az önkor-
mányzatnál. Mire telik majd ebből? Hisz nap, mint nap halljuk,
hogy az irányítás központosítása milyen pénzelvonással jár. 
Vecsés városa, a Grassalkovich iskola tantestülete, a szülők és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat beadvánnyal fordult az
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához. Kérték,
hogy vegye át az iskolát, amelyben már kétnyelvű nemzetiségi
oktatás is folyik. A válasz elutasító volt. Fájdalmasan érintett
mindnyájunkat. Különösen bennünket, akik jelen voltunk azon

az ülésen, ahol a beadványt tárgyalták. A Petőfi Sándor iskolát
átvette az egyház. Náluk augusztus 31-éig a kiegészítő támoga-
tás rendszere is megmaradt. Itt az egyetértési jog véleményezé-
si joggá szelídült. Így túl a hetvenen, talán hajlamosabb az
ember borúlátásra. Úgy látom, hogy ma is szoros az összefüg-
gés a határon túli magyarságért folytatott küzdelem és a hazai
nemzetiségek kezelése között. Mi most a határon kívül elért
eredmények árnyékába kerültünk. Már nem vagyunk olyan fon-
tosak, mint 20 évvel ezelőtt, amikor a 1993-ban a nemzetiségi
törvény elfogadták. 2011 decemberében egy új nemzetiségi tör-
vény született. Hangsúlyozom, új törvény született, nem a régit
módosították. Az új törvénybe nem került bele a régi törvény-
nek ez a passzusa: 55.§ (1) c) kiegészítő normatív támogatást
nyújt a kisebbségi óvodai neveléséhez, illetőleg a kisebbségi
oktatáshoz és neveléshez.
A régi – az 1993-as – törvény módosításával szembetűnőbb lett
volna, hogy ez a bekezdés érvénytelen lett, a hatálya megszűnt!
Hogy ez a passzus az új törvényben kimaradt, valószínű azok-
nak sem tűnt fel, akik elfogadták. A normatív támogatás elvéte-
lével a nemzetiségi nevelés fontos forrása szűnt meg. Az intéz-
mények és az önkormányzatok keresték 2012 telén a normatív
támogatást, nem vették észre, hogy ez már a 2011-ben elfoga-
dott új törvénnyel megszűnt!
Frühwirth Mihály

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2013. évi rendezvény- és munkatervéből

Május 12. (vasárnap): 
Megemlékezés a kitelepítés 67. évfordulójáról
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Nagyállomás
Rendező: NNÖK

Mit  hozott  nekünk -  mit  vi t t  e l  tô lünk 
az  új  nemzetiségi  törvény,  az  oktatásirányítás  központosítása?
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Kiállítások a Kiállító-teremben
Gyermekrajz pályázat
A Művelődési Ház minden évben tavasszal pályázatot hirdet az
iskolák diákjai körében, ahol rajz tehetségüket villanthatják fel
a gyermekek. Mindig egy megadott témára kell a versenyműve-
ket elkészíteni. Idén a magyar honfoglalás korát kellett meg-
idézni az alkotásokban. A rajzokat szakértő zsűri véleményezte
és döntötte el a helyezések sorrendjét, valamint állította össze a
kiállítás anyagát. A tárlat március 23-án, szombaton 15 órakor
nyílt meg a Vértesi utcai teremben, ahol a díjakat is átadták.
Alsó Tagozat:
I. Kállai Zsanett (lásd pályamű)
II. Katona Gergő
III. Földházi Ágnes

Felső tagozat:
I. Juhász Veronika (lásd pályamű)
II. Kányi Nikolett
III. Kovács Ágnes
Különdíjasok:
Wolf Tímea, Schlachta Zsófia, Técsi Melinda, Kányi Vikica,
Szilágyi Balázs, Vetró Bernadett, Vatai Mercédesz, Tóth
Bettina, Pusztai Adrienn, Dányi Luca
VT info

Szomszédolás
A hagyományok jegyében szintén tavasszal érkezik Vecsésre a
„Szomszédolás” címet viselő kiállítás-sorozat, ahol a régió kép-
zőművészei mutatkoznak be legújabb alkotásaikkal.
Április 5-én 18 órai kezdettel Szlahó Csaba, a város polgármes-
tere köszöntötte a művészeket, majd Görög Béla, a Művelődési
Ház művészeti vezetője mutatta be a kiállított műveket.

A József Attila Mûvelôdési Ház (www.jamhaz.hu) hírei

HAJNI KUTYAKOZMETIKA
Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása. 

Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.

Fotó: Katona Tünde



1928-ban alapított patinás iskolánk ebben az évben ünnepelte
85. születésnapját. Mint minden ötödik évben lázas készülődés-
sel, díszítéssel, ünnepi kiállítás szervezésével, rajzpályázattal,
színházi előadással készültek a gyerekek, melyet Bálint Ágnes:
Egy egér naplója című műve ihletett.
Prominens vendégeink, iskolánk volt tanítványainak visszaem-
lékezése, a polgármester úr és igazgatónk beszédét követte a
színvonalas kulturális program.
Bálint Ágnes lírai meséjén generációk nőttek fel. A történetet
most megújulva a Kincskereső Kisszínpad tehetséges növendé-
kei interpretálták az igényes közönségnek. A kisegér,
Templomárnyéki Egbert - mint minden rendes egér – naplót ír
az unokáinak, hogy elmesélje élettörténetét. Egy napon a múze-
umban élő egérfiú világgá indul. Útja során megismer ellensé-
geket, de barátokra, szerelemre is talál. Az élet útját vetítette
elénk a darab, fordulatos kalandokkal, zenével, szép díszletek-
kel. A gyerekek mély átéléssel, professzionális játékukkal
ragadtatták el a közönséget és emelték az ünnep fényét. 

Szereplők:
Templomárnyéki Egbert: Zalay Bálint 
Szélsővárosi Eduárd: Korognai Bence 
Pannika: Dominek Virág 
Terike + vevő: Kovács Dóra 
Egbert szülei: Fias Fanni és Rátkai Márk 
Gizike (könyvtáros): Pokorny Lili 
Takarítónő + vevő: Dankó Boglárka 
Rendőrfőnök: Czeglédi Balázs 
Nyomozó 1: Kiss Réka 
Nyomozó 2:Korognai Máté 
Boltvezető: Varga Viktória
Eladó + gomba: Aschenbrenner Petra 
Vakond: Kovács Dániel
Veréb + vevő: Gér Dorottya 
Ürgéné: Bebők Sára 
Törpék: Siszler Nikolett, Bucskó Edina, Nagy Emese 

Díszlet: Makádi László és Mauks Róbert
Jelmez: Bucskóné Völgyesi Katalin
Zenei felvétel: Nagy Gyöngyvér
Fény– és hangtechnika: Horváth Sándor
A forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Steigerwald
Lajosné

Az előadást követően a vendégeink megtekinthették a gyermek-
rajzokból összeállított kiállítást és időszalagunkat, valamint
beleolvashattak „Milyen lesz az iskola 100 év múlva?”címmel
készített igen érdekes tanulói fogalmazásokba. Sok volt diá-

kunknak adott alkalmat e nap a találkozásra, beszélgetésre. Jó
volt együtt látni egykori tanárainkat, diákjainkat, akikkel az elő-
adás után a vendégváró termeinkben vidám beszélgetések és
visszaemlékezések kellemes hangulatában zártuk a napot.
Takács Ferencné                                                Fotók: iskola
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95-98 %-os támogatás informatikai és idegen nyelvi képzé-
sekre, szinte bárkinek!
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított,
„TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” című kiemelt projekt.

Ki vehet részt? Minden 18 életévét betöltött felnőtt, aki nem
vesz részt állami finanszírozású oktatásban, vagy azonos tar-
talmú állami vagy uniós finanszírozású programban.
A támogatás: legfeljebb 90 ezer forint/fő. Önrész a nem hát-
rányos helyzetű régiókban, így Vecsés esetében is 5 % - ez
4500.-Ft.
Jelentkezés? A www.tudasodajovod.hu oldalon kell egyszer
regisztrálni, majd kiválasztani a képző intézményt. 
Információ: Vecsésen: Róder Imre Városi Könyvtár –
eMagyarország Pont – 

INGYENES SZÁMÍTÁSTEcHNIKAI KÉPZÉS 
a „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” projekt keretében

Pedagógusoknak
- Számítógép-kezelés, Internet használat - 30 órás akkreditált
továbbképzés
- Digitális tábla alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában –
30 órás akkreditált továbbképzés. Képzéseink beszámíthatóak
a kötelezően elvégzendő 120 órás továbbképzésbe!
Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az EcDL-ig
Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 18.
Jelentkezés és információkérés: T.: 1/887-3843, 30/253-6909,
e-mail: info@onkonet.hu 
Tájékoztatás: www.tudasodajovod.hu és www.onkonet.hu

Gró f  And rá s s y  Gyu l a  Á l t a l áno s  I s ko l a  8 5 .  é v f o rdu l ó j a
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Svábhét a Mosolyország Óvodában
Idén második alkalommal rendeztük meg óvodánkban a
Svábhetet. Célunk a német nemzetiség életmódjának, szokás-
rendszerének megismertetése óvodásainkkal. A hét minden nap-
ján más és más területeket fedeztünk fel a gyermekekkel.
Hétfőn káposztanapot tartottunk. Délelőtt elsétáltunk a
Nagymarosi és a Stiller család savanyítójába, ahol szerencsére
meg tudtuk figyelni a káposzta savanyításának menetét. Nagy
élmény volt ez a gyermekek számára. Az éppen otthon tartóz-
kodó csoportok pedig káposztás játékokat játszottak és káposz-
tával kapcsolatos dalokat énekeltek (Pl.: Kerek a káposzta, Hej,
Vargáné; célba dobás káposztafejjel káposztakosárba). Ebéd
után megkóstoltuk a nyers káposztát és a savanyú káposztát
egyaránt, mindkettőt szívesen fogyasztották a gyermekek.

Kedd az öltözködés napja volt. Tízórai után az óvó nénik és
dadus nénik nemzetiségi ruhát öltöttek, és ruhabemutatót tartot-
tak a csoportoknak. A bemutatóra meghívtuk Ináncsi
Zsigmondné, Emmi nénit, aki pár mondatot beszélt a gyermek-
eknek a régi viseletről, régi fotókat hozott a ruházkodásról.
Hogy a gyerekek se maradjanak ki a szép ruha „felpróbálásá-
ból”, fényképet készítettünk róluk német nemzetiségi viselet-
ben. Ezen kívül a délelőtt folyamán a gyermekek kékfestő ken-
dőt nyomdáztak. Szerdán ellátogattunk a Tájházba, ahol
Frühwirth Mihály úr megmutatta nekünk a régi sváb házak jel-
legzetességeit. A gyermekek csodálkozva figyelték a különbsé-
geket a régi és a mostani házak, tárgyak között. A hagyományos
konyhai felszerelések neveit (krumplinyomó, tejeskanna…)
ügyesen kitalálták. Csütörtökön a Tájházban látottakat, a „tiszta-
szobát”, a konyhát, a nyári konyhát stb. cipős dobozból, doboz-
kákból, gyufás skatulyákból és hurkapálcikákból készítettük el.

Eközben kisebb csapatokban, a tornateremben bundás almát
„sütöttünk” a gyermekekkel. Ez egy tradicionális sváb étel.
Pénteken, a hét lezárásaként eltáncoltuk a „híres” vecsési tánco-
kat. Délelőtt megnéztük egy német nyelvű bábszínház előadá-
sát, a Kesztyű című mesét.

A hét sikeres volt, a gyermekek jól érezték magukat a nevelők-
kel együtt. Úgy érzem, közelebb tudtuk vinni a gyermekek
érdeklődését a sváb családok életmódjához, szokásaihoz.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult ennek a
hagyományőrző hétnek a megvalósulásához!

Vasadi Annamária                                              Fotók: óvoda

Újra segíthettünk!
A Lumpen Klumpen tánccsoport, mint a vecsési svábbál szerve-
zője, évek óta fontosnak tartja, hogy a bál bevételéből közcélra
is adományozzon, azon túl, hogy a tánccsoport ebből a bevétel-
ből varrat ruhákat, fedezi a fellépések költségeit. Támogattuk
több éven keresztül a Tájház létrehozását, az Epresben a kőke-
reszt építését. Idén, a tavalyi évhez hasonlóan, vecsési, nehéz
anyagi körülmények között élő embereknek segítettünk, össze-
sen 100 000 Ft értékben. A családok kiválasztásához igénybe
vettük a vecsési iskolák, óvodák segítségét, hiszen a tanító
nénik, óvó nénik jól ismerik az osztályukba, csoportjukba járó
gyermekek családi hátterét, tudják, kiknek van a legnagyobb
szüksége a támogatásra. Így mind a négy településrészre elju-
tottunk. Volt olyan család, ahol a több havi elmaradt villany-
számlát fizettük ki, volt, ahol gyümölcsöt, élelmiszert szállítot-
tunk házhoz, a gyermekek legnagyobb örömére.
Köszönjük a svábbál vendégeinek és támogatóinknak, hogy
idén is segíthettünk a rászorulókon, hiszen nélkülük erre nem
lett volna lehetőségünk!

Frühwirthné Halász Melinda
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Elkészült az elsô vecsési mesekönyv!

A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány gondozásában megszületett a VECSÉSI
MESEKÖNYV - A MESELÁDA című első kötete. 
2013. április 13-án, szombaton 15 órakor a Bálint Ágnes
Emlékház udvari terasz színpadán kedves műsor keretében,
ünnepélyes keretek között tartották meg a könyvbemutatót. Az
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szlahó Csaba polgármes-
ter és Tábori Ferenc alpolgármester.
A könyvbemutató sikerében közreműködött: „Megmaradunk
3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány, G.
Ferenczy Hanna Irodalmi Kör, Róder Imre Városi Könyvtár,
József Attila Művelődési Ház, Bálint Ágnes Emlékház

Boldog pillanatok
Hosszú, hosszú készülődés, híradás után megértük ezt a pillana-
tot is, mikor átnyújthattuk az elkészült Vecsési Mesekönyvet - A
meseláda címmel az alkotóknak, támogatóknak, közreműkö-
dőknek és előre megrendelőknek - vagyis mindazoknak, akik
megszületése körül bábáskodtak. 

Ezen a napon mindenki nekik és az érdeklődő jelenlévőknek
kedveskedett műsorával: Pokorny Lili Juhász Magda „Álomha-
jó” című versével, a Vecsési Zeneiskola rögtönzött „zene ki-mit-
tud”-jával, Nagy Réka „A meseláda „ című meséjének felolva-
sásával, Budai Ilona mindenkit megnevettető meséivel, Kortye
Vilmos és zenész barátai - a Wat társulat - Futrinka utcáról  szóló
vidám, kedves dalaival.  A szellemi táplálék után Hanyecz
Lászlóné, Erzsike néni gondoskodott a testi táplálékról is, az
ehető formában elkészített meglepetés Vecsési Mesekönyv tortá-
ról a gyermek - és felnőtt alkotók részére, de jutott belőle minden-
ki másnak is. A szeretetvendégségre megterített asztal is a süte-

mények színskálájával kínálta magát minden vendég számára.
A Jóisten is ránk mosolygott ezen a napon, hiszen a szokatlanul
kellemetlen, esős napok után egész idő alatt ontotta ránk suga-
rait a Nap. Csak a rendezvény utolsó pillanataiban hullott ránk
fentről némi kis áldást osztó víz, hogy megjelenhessen az
égbolton mintegy isteni üdvözletként a szivárvány is...
Így váltak szinte kézzelfoghatóvá Hamvas Béla gondolatai: A
boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban
válik áldássá, aki másnak is juttat belőle...
Így legyen!
szabolcsiné                                             Fotó: Kortye Katalin

Minden, ami a miénk - a magyar műveltség örökségünk
Vers - és mesemondó verseny május 18-án 15 órakor

Korhatártól függetlenül várunk minden jelentkezőt magyar
népi, klasszikus, ma élő írók, költők alkotásainak előadására.
Mindenki legkedvesebb versét, meséjét, történetét adhatja elő.
Helyszíne: a gyermek könyvtár melletti épület és udvara.
Jelentkezési határidő május 10. 
Jelentkezni lehet: szabhub@gmail.com, vbmagdi@gmail.com. 

Szabolcsi Hubertné

Még több tánc, még több zene!

A Csiribiri Néptánccsoport új, nagyon lelkes és képzett oktató-
val várja az óvodás és kisiskolás korú gyermekeket a József
Attila Művelődési Házba, 2013. május 6-ától minden hétfőn
17 – 18 óráig. A foglalkozásokat Váradi Levente, a budapesti
Válaszút Néptáncegyüttes táncosa tartja. Célunk, hogy a gyer-
mekek megismerkedjenek a magyar népzenével és néptánccal;
gyermekjátékokon, játékfűzéseken és természetesen az autenti-
kus mozgásos elemeken keresztül. Örömünkre szolgálna, ha
minél többen együtt tölthetnénk egy tartalmas órát, melynek
nem titkolt szándéka, hogy minél több gyerekhez eljuttassuk a
magyar kultúra e csodálatos szegmensét. Tesszük mindezt azért,
mert együtt játszani és táncolni nagyon jó!
Havi térítési díja, 3000 Ft/szülőpár. Jelentkezés folyamatosan
az alábbi elérhetőségek egyikén. 
Érdeklődni és jelentkezni a 30/581-45-20 –as telefonszámon
vagy a varadi.levente81@gmail.com e-mail címen lehet.

Váradi Levente

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának 
elkészítését vállalom.

Honffy Gábor - Tel:3620/9825439 - e-mail:gabrinusz@freemail.com

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal általá-
nos és középiskolai tanulóknak. 0630-6002139, 0629-737644
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Hát, ilyen még nem volt…!
Ma, április 14-én van az első igazán verőfényes, tavaszi nap. A
fák és a virágok kapkodnak az éltető napfény után, és bizakod-
va reménykedünk, hogy a hosszú tél meghagyott még sok szé-
pet a tavasz színes, illatos varázsából. Bizony, nem igen emlé-
kezünk arra, hogy még április elején az országban sok helyütt
havazott, és maradandó hólepellel borította el a vidéket.
Vecsésen, március 15-ét megelőző, hóval bővelkedő napjai után
azt gondoltuk, hogy ezzel vége a télnek. Nagyot csalódtunk,
mert március 25-27-e között folyamatosan havazott, 15-20 cm-es
hóbundát kapott a táj. Árnyékosabb, északi részeken még hús-
vét vasárnapján is akadt hófolt. A fotó összeállítás az utókor
számára – és kicsit magunknak is – meg akarja örökíteni ezt a
március végi valódi telet.

VT összeállítás                                    Fotók: Kolonics Csaba
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: Mesés kirándulás

Mesefalván mesevonat
szállítja az utasokat.
A kismozdony lassan döcög,
kéményéből füstöt pöfög.

Ablakából dallam száll ki,
énekelhet rajta - bárki.
Masiniszta dúdol, fütyül,
víg nótája messze röpül.

Kanyarog a mese útján,
szomját oltja forrás kútnál.
Erőt merít, kopik útja,
meseerdő úti célja.

Parázslik a kazán fája,
utazóknak szíve tája.
Meseerdőt látni csoda.
Látogass el Te is oda!

Varjasi Béla: Bontakozó tavasz

Bármilyen kemény is a tél szorítása
az ébredő világon erőt nem vehet.
Nem kell már várni a rügyfakadásra,
a tavaszi  növényzet így követel teret.

Zöld ruháját ölti bokor, fa és virág.
A természet ereje így lesz nyilvánvaló.
Új díszben pompázik így a növényvilág.
A múlté lett mára a téli hótakaró.

Testünkben, lelkünkben mi is felébredünk.
Nem keserít már a sötét, komor, hideg.
Fagytól, hótól, sártól, soká nem szenvedünk.
Felderül az arcunk, éltünk sem oly rideg.

Benke Mária: 
Megújulás, avagy a Tündérek beszéde

Hó-tündér, Tavasz-tündérrel cseveg:
Tavasszal én milyen leszek?
Ha itt az idő, helyet cserélsz velem,
te pihensz s én tüsténkedem.

Napsütést, verőfényt varázsolok a tájra,
rügyeket, leveleket a fákra,
amit te zúzmarával borítottál,
azt én virágba borítom már…

Hallgatom őket, levegőt sem véve,
én még mindig hiszek a mesékbe’.
Szeretem, ha elolvad a szép fehér hó,
kivirul köröttem minden s ez ragyogó…

Tavasszal a kedvem is más,
rám talál újra a megújulás.
Hajnalban vidáman kelek fel,
hála-imát mondok, ha a Nap felkel.

Hrahovina András: 
Negyven lengyel ferences szerzetes

Vörös fenn a hajnal, ne ébredjünk fel még,
várjuk meg a végét, nem pattanhat szét.
Egy villamos hagyta el épp most a szobát,
ködös körúton, félig ébren álmodik tovább.
Lépcsőházak torkában megül még az éj,
dudál egyet a végtelen, ne ébredj fel, ne félj.
Üres vonaton utazunk át az éjszakán,
nem állt meg sehol, és nem látta senki tán.

A hatodikon kel a Nap, és hoz egy halk zenét,
a reggeli híreket sem mondták be még.
Egy teáskanna szólít, a füttye én vagyok,
d-mollban álmodom egy holnapi dallamot.
Józanodik a világ, de nem robban még szét,
madárszárnyú reggel, terepszínű kép.
Pirosan él a lelkünk a tömbházak falán,
senki sem tud rólunk a világon talán.

Sallay Gyula: Vecsési padok

Múltból futó szavak padra vésve.
Mosolyt csalnak az ember szemgödrébe.
Mily egyszerű a gondolat maga, 
üzenetrögzítő a park padsora.

Sallay Gyula: Itt-ott

Itt az élet csendesült magánya,
száraz kóróként mered a világba.
Ott a napokon átszaladt a szél,
napok végtelenjén gyermekhang mesélt.
Itt a fák nagyon nagyra nőttek,
ott picik voltak s te öntözted őket.
Itt a szaletlinek behajlik a nádja,
ott együtt néztük a mester, hogy csinálja.
Itt a meggyfa igen dúsan terem,
ott te választottad, ugyan melyik legyen.
Itt a sálak közé behúzom a vállam,
ott te ültél rajta és pányvád volt az állam.
Ott az ajtón nem tudtál kimenni,
itt meggörnyedsz, ha be akarsz jönni.
Ott az élet egységbe volt velem,
itt a hangod csak telefonon lelem.
Ott mindennap volt kacagás, játék, öröm,
most, ha eljössz, csendben megköszönöm.

Benke Mária és Kelemen Bata Mária
a húsz éves Kláris Irodalmi – kulturális
folyóirat NÍVÓ DIJÁT kapta elismerésül
április hónapban, amit dr. Györgypál
Katalin a lap főszerkesztője adott át
Budapesten a Fáklya Klubban!
Sok szeretettel gratulálunk!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Várhalminé Czinke Mária: 
Bűvölet-kísértés



12  Helytörténet                                                                                               Vecsési Tájékoztató 2013 április
Gál István ezúttal két rövidebb írását közöljük . Az egyikben
szeretné tisztázni Bobich János személyét övező téves informá-
ciókat, a másikban a népszámlálás vecsési adatait ismerteti.

Bobich Jánosról
Olvasom a Vecsési Tájékoztató 2013. márciusi számát és eltöp-
rengtem bizonyos dolgokon. A címben szereplő személy élet-
ével, munkásságával 16 – 17 éve foglalkozom - tudatosan.
1997-ben Orosz Károly arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a vasút épületében dolgozott Bobich János, a szabadság-
harc ezredese. Javaslatot nyújtottam be a képviselő-testületnek,
melynek témája emléktábla elhelyezése Bobich János tiszteleté-
re, melyet a testület elfogadott, és 1997. szeptember 1-jén fel-
avatásra került. Azért ez a dátum, mert azon a napon emlékezett
meg a MÁV és Vecsés Önkormányzata a vasúti forgalom meg-
indulásának 150. évfordulójáról, így adott volt minden a tábla
elhelyezésére.
Azóta történt néhány dolog, melyet jó lenne végérvényesen
tisztába tenni. Senkit nem szeretnék megbántani, mert feltétele-
zem, hogy mindenkit a jó szándék, tenni akarás vezérelt.
Vannak azonban olyan dolgok, melyeket szükséges pontosítani.
Több alkalommal olvastam Bobich Jánosról szintén a VT
hasábjain, és az egyik ilyen írás eredménye, hogy megszületett
az a könyv, melynek címe: „Akikről Vecsésen utcát neveztek
el” (Különös tekintettel az 1848 – 1849-es szabadságharcra.)
Ami miatt megszületett a nevezett könyv, az a következő téves
állítás volt: „Mikor kitört a forradalom, Bobich János beállt
huszárnak és hősi halált halt.” Ez, így, ahogy van, nem igaz.
Dióhéjban Bobich János életrajza a következő:
1795-ben született a horvátországi Doborban és 1878. február
13-án halt meg Diósgyőrben. Vagyontalan polgári családból
származott. Apja császári, királyi tiszt. Szerb, egyesek szerint
horvát származású. Századosi rangban volt, amikor a seregből
elbocsátották. Ennek sem oka, sem dátuma nem ismert.
1847. szeptember 1-jén adták át a Magyarországon másodikként
megépült Pest-Cegléd – Szolnok vasútvonalat. Bobich János a
vasúttársaság pénztárnoka volt Vecsésen. (Az Aradon kivégzett
Lázár Vilmos szintén pénztárnok volt, csak más helyen.) Amikor
kitört a forradalom és elkezdődött a nemzetőrség, illetve a had-
sereg szervezése, Bobich János elhagyta Vecsést, és jelentkezett
a hadseregbe. Ennek pontos dátuma: 1848. június 13.
Századosként osztották be a 3. honvédzászlóaljba.
1849. március végén, a tavaszi hadjárat kezdetén a Feldunai
hadseregben Görgey Artúr tábornok alatt szolgált dandárpa-
rancsnokként. Részt vett sok más csata mellett az isaszegi csa-
tában, majd folyamatosan vonult a sereggel különböző helysé-
gekbe. Vác, Nagysalló, Komárom. 1849. május 21-én Buda
bevételénél Nagysándor József tábornok alatt az I. hadtesttel az
elsők között hatolt be a várba.
1849. július 1-jétől ezredes. Az I. hadtest egyik gyalogos had-
osztályának a parancsnoka Nagysándor József tábornok vezeté-
se alatt.1849. augusztus 2-án az orosz fősereg elleni debreceni
csatában súlyosan megsebesült. Az aradi várba szállították, és
ott esett fogságba, amikor a várat feladták. Aradon (sérüléséből
való felépülése után) sorozóbizottság elé állították, de elenged-
ték. (Nyilván sérülése miatt.) 1850-ben házitanító, később egy
hazafias érzelmű földbirtokos eltartottja Aradon, majd
Diósgyőrben házitanítóként dolgozott. A kiegyezés után,
1867/68-ban a pesti honvédegylet tagja. Bobich János az egye-
düli magasrangú tiszt, akinek személye konkrétan Vecséshez
köthető. Mindezeket azért írom le, hogy Bobich személyét tisz-
tába tegyük. Bobich János tehát nem Jászárokszálláson szüle-
tett, hanem a horvátországi Dobor nevű településen, nem állo-
másfőnök volt, hanem pénztárnok, nem huszár volt, hanem gya-

logos, nem halt hősi halált, hanem természetes halállal halt.
Nem töltött éveket börtönben, mert 1850-ben elengedték.
Mindezeket azért írom le, mert szintén a VT-ben olvastam a
„Fiadnak hagyd örökül” című cikket. Akkor azt írtam, csak a
valóságnak megfelelő dolgokat szabad leírni. Ha nem ezt tesz-
szük, összezavarjuk nyiladozó értelmüket. Többet ártunk, mint
használunk. A történelmi dolgokkal pedig csínján kell bánni. Ha
valakit jobban érdekel az 1848/49-es történelem, ajánlom, for-
gassa Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharc-
ban 1848 – 49!
Bobich Jánossal kapcsolatban érdekességképpen megemlítem
„Jedlicska Pál visszaemlékezései az 1848 – as harcokra” című
feljegyzést, ahol a szerző többek között ezt írta: „Bobich János
(később őrnagy?) ott találkozott az ellenfélnél testvérével, mint
sebesülttel. Itt láttam először Görgeyt.”
Bobich horvát származású volt, s elképzelhető, hogy fivére hor-
vát határőrként az osztrák oldalon harcolt és sebesült meg. Így
eshetett meg a találkozás. A csata valószínűleg a szolnoki lehe-
tett. (Forrás: internet)
A történelmi dolgokkal pedig csínján kell bánni. Ha valakit job-
ban érdekel az 1848/49-es történelem, ajánlom, forgassa Bona
Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848 – 49
című munkáját.
Ezt a visszaemlékezést azért csatoltam a cikkhez, hogy érzékel-
tessem, mi mindenre oda kell figyelni, ha valaki történelmi sze-
mélyről tart beszédet, vagy ír cikket.

Megszületett a 2011. évi népszámlálás eredménye
Köztudott, hogy hazánkban 10 évenként kerül sor népszámlá-
lásra. Vecsés népességének, lélekszámának alakulását kezde-
tektől nyomon lehet követni. Nemcsak a lélekszám alakulásá-
ról, hanem nemzetiségi összetételéről is tájékoztatást ad. Így
volt ez kezdetektől napjainkig. A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) napjainkban tette közzé a legutóbbi népszámlálás adata-
it. Összehasonlítva a 2001. évi összeírással, megállapítható,
hogy Magyarországon hivatalosan elismert nemzetiségek közül
a szlovén kivételével mindegyik fellelhető településünkön.

Tájékoztatásul a többi nemzetiség alakulása, % nélkül:
Lengyel: 10-ről 34 főre, ukrán: 8-21, szlovák: 4-16, ruszin: 2-14,
görög: 2-13, horvát: 1-12, bulgár: 1-9, szerb: 2-8, örmény: 1-5.
Megállapítható, hogy a magyarság lélekszáma valamelyest csök-
kent, valamennyi nemzetiségé növekedett! Érdekesség, hogy
2001-ben a német nemzetiség lélekszáma csak 2, 87 % volt
Vecsésen, a 2011-es adatok alapján már 6,11%. Elgondolkodtató,
de senkinek nincs joga kétségbe vonni a KSH adatait. Az más
kérdés, hogy mindezt mi idézhette elő. A „Vecsés, a mi házunk”
című könyvemben megjelent 2001-es statisztikát volt, aki kétség-
be vonta, pedig csak a KSH adatait írtam le. Itt jegyzem meg,
nem tartottam valósnak az adatot. A valóságnak jobban megfelelt
volna a 895 fő (4,25%), mert az „Adott kultúrához, hagyomány-
hoz kötődik” kérdésre, ennyien adtak igen választ. Ez közelíthet-
te a valóságot, de a KSH adatait mindenkinek el kell fogadni.
Sajnos, a helyi tendencia országos irány is. A nemzetiségek
száma nő, a magyarságé csökken. 185 000 fő vallotta magát
német nemzetiségűnek, 385 000 fő cigánynak, de van kínai, viet-
námi, orosz és még sok más egyéb nemzetiség is.

A lakosság lélekszáma nemzetiség szerint és %-ban kifejezve.
Vecsés Város lélekszáma 2001. 2011. %
Összes: 18.671 18.738 100,0
Magyar: 17.951 17.125 91,4
Német: 536 1.146 6,11
Cigány: 136 185 0, 98
Román: 16 150 0, 8
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Vecsési szálloda részvétele az „airLED”
programban

„Fontos feladat a repülőtér gazdaság-élénkítésének folyamatá-
ban, hogy a térségben - így Vecsésen is - tovább növekedjen a
turizmus és a szabadidő eltöltésének lehetősége.”

Fancsali Gábor –- értékesítési igazgató - Budapest Airport
Hotel Stáció:
- A vecsési Budapest Airport Hotel Stáció 2006-ban épült, és ma
egy több lábon álló, számos idegenforgalmi követelménynek
megfelelő ún. multifunkcionális szálloda, mely a fő profiljának
tekinthető konferencia turizmus fejlesztésén túl igyekszik a
látogatóknak a lehető legszélesebb körű szolgáltatást nyújtani a
kultúra, a sport és a wellness terén. A „booking.com” szállás-
hely kereső oldalon a szállodával kapcsolatban az alábbi, sokat
sejtető látogatói hozzászólást találhatjuk: „Szép tiszta kellemes
hangulatú szálloda. Igényes wellness és segítőkész személyzet.
Repülőtéri transzfer rendben.”

A Budapest Airport Hotel Stáció is részt vesz Vecsés Város
„airLED” nevű új európai uniós projektjében, melynek témája
„A helyi gazdaság-élénkítés a repülőterek vonzáskörzetében.”
Az 1,7 millió eurós programot vezető partnerként a XVIII.
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata koordi-
nálja. Ughy Attila polgármester kifejtette, hogy Vecsés város
bevonásával a program már nemcsak helyi, hanem térségi szin-
ten is példát mutat a szakmai és civil szervezetek együttműkö-
désének az ösztönzésére.
A projektben a szállodát képviselő Fancsali Gábor értékesítési
igazgató révén az „airLED” program Regionális Fejlesztési
Koordinációs Testületében (angolul RDCB) elmondta, hogy új
gondolkodásmódot kell kialakítanunk Vecsés város vonatkozá-
sában is annak érdekében, hogy megfeleljünk a nemzetközi
turisztikai követelményeknek. Magasabb szintre kell emelni a
térségi szintű kulturális együttműködést, hogy a helyi gasztro-
nómiai egyediségeket bemutató Káposztafeszten túl Vecsés
város más szakmai területen is helyi és nemzetközi kulturális
találkozóhellyé válhasson.
Az Airport Hotel Stáció szállodának mindenképpen érdeke, hogy
Vecsés város turisztikai lehetőségei bővüljenek, és erre már vannak
konkrét lépések is. Fél éve létezik a Vecsés Marketing
Együttműködés, mely számos helyi látványossággal ismerteti meg
az városunkba látogatókat, mint például a Petz Márton Pincében
rendszeresen megrendezésre kerülő borkóstoló, a Dobrovitz
Lovasfarm, a Vecsési Kultúrház, a Bálint Ágnes Emlékház, a
Vecsési Tájház és más vecsési turisztikai szolgáltatók kínálatai. 

Városunk szoros kapcsolatban áll a repülőtérrel, és a látogatók,
- legyenek azok átutazók, üzletemberek, szabadidős turisták stb.
- mind keresik a kulturális találkozó helyeket. Fancsali Gábor
szerint fontos a repülőtéri térség összefogása, Vecsés együttmű-
ködése a XVIII. kerülettel, hogy előnyös partneri kapcsolatok
alakuljanak ki a különféle szakmai turisztikai területeken.
„Amennyiben ezt az összefogást a helyiek is kedvelik, akkor a
külföldiek is értékelni fogják.”
A turizmus közös repülőtéri fejlesztése újabb, eddig nem létező
lehetőségeket teremthet, így több száz fős nemzetközi konfe-
renciákra is sor kerülhet Vecsésen a hamarosan átadásra kerülő
Művelődési Központban.
Az Airport Hotel Stáció nem csupán a „wellness fronton” kínál
újdonságokat a térségben, -ahol még „antiallergén szoba” is
rendelkezésre áll-, hanem a megújuló energia felhasználásának
területén is, miután a szálloda rendszere hőszivattyú működő
fűtésrendszerre épült. Az oktatás is igen fontos eleme a vecsési
„kulturális találkozóhely” építésének, így pl. a tavalyi vecsési
RETS EU programban szervezett Nemzetközi Geotermikus
Energia konferencián éppen Fancsali Gábor mutatta be a hall-
gatóságnak a hőszivattyúrendszer működését. 
Az Airport Hotel Stáció jövőbeli céljai között szerepel, hogy az
„airLED” program tapasztalatait is felhasználva nem csupán
térségi szinten, hanem nemzetközi viszonylatban is aktív része-
sévé váljon a kulturális találkozóhely építésének.

Írás és fotó: Práczki Péter 

Újabb boros siker Mecseknádasdon
Hagyományosan április első hetében rendezik meg a mecsekná-
dasdi borversenyt. Fontos megismételni, hogy ez a verseny a
Magyarországi Németek Országos Borversenye, amelyen azon
települések borászai vehetnek részt, ahol német nemzetiségi
önkormányzat működik. Vecsés borosai jó néhány éve jelen
vannak, és szinte az első pillanattól kezdve komoly eredménye-
ket érnek el. Nem véletlen, hogy rövid idő alatt illusztris vendé-
gek lettek a megmérettetésen, igénylik a részvételünket és nagy
szeretettel fogadnak bennünket.
Szintén fontos tudnivaló, hogy ez a verseny lett az ország egyik
legnagyobb borversenye, és abban mindenképp egyedülálló,
hogy az ország számtalan területéről érkeznek a borászok,
vagyis, messze nem egy-egy borvidék sajátosságait lelhetjük
meg, hanem a hazai borkultúra 
színes és széles skáláját ízlelhetjük végig. Idén 641 borminta
(280 fehér, 289 vörös és 73 rozé) várt a szakzsűri értékelésére.
Vecsést két borász képviselte. Sárosi István Kékfrankos Rosé
bora ezüstérmet, Fazekas József Cabernet Sauvignona bronz-,
Olaszrizlingje ezüstérmet nyert, Cabernet Sauvignon - Merlot
házasítása aranyérmet szerzett! 
Gratulálunk!
szajan

Ú J !  M E G N Y Í LT !  O LC S Ó  G Á Z O L A J !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)
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Egy tehetséges gyermek…

2011 tavaszán kezdtem el a Vecsési Tájékoztatóban a szép korú-
akkal készített élettörténet- sorozatot. Elsőként Koncz Baby néni
volt az interjúalanyom, aki akkor volt 94 éves. Mostanában fel-
hívott, el akarta mesélni, hogy az egyik dédunokája – aki máso-
dik osztályos – országos versmondó versenyen III. helyezést ért
el, de egyébként is hihetetlenül okos, szeretné, ha írnék róla.

Baranyi Zsófia Karolin 2003.
XII. 23-án született, szülei máso-
dik gyermekeként, bátyja, Ádám
14 éves. Mindketten a Petőfi
iskolába járnak, Zsófika máso-
dik, bátyja hetedik osztályos.
Még az is közös, hogy mindket-
ten a Református Óvodába jártak,
s jól nevelt, jó tanuló gyermekek.
Az okos s nagyon értelmes
Zsófika sok „talentummal” ren-
delkezik, négy éves kora óta cso-
dálatosan rajzol, táncol, énekel,
meséket, verseket olvas és mond,
különféle versenyeken vesz részt,

ezt számtalan oklevél igazolja. Zsófika nemcsak sokoldalú
tehetség, hanem nem mellesleg kitűnő tanuló, és szeret szere-
pelni, soha sincs lámpaláza.
Még óvodás korában az óvó nénije felfigyelt különös jó rajz-
készségére és benevezte Kecskeméten az országos rajzverseny-
re műveit, ahol dicséretben részesült, és kiállították a rajzait. A
Petőfi iskolában mesemondásban I. helyezést ért el, a városi
iskolák közötti versenyben másodikként végzett. Ezt követően
jelölték Őt az országos versmondó versenyre, ahol III. helyezett
lett, egy nagyon hosszú verses mesét mondott el, Veress Zoltán:
Irgum-Burgum Benedek címmel. A zsűritől hatalmas tapsot
kapott, hiszen nem is elmondta, hanem el is játszotta a mesét.
Vele volt Édesanyja és a felkészítő tanára: Szél Sándorné, Ági
néni, aki végigizgulta Zsófikáért a versenyt. Dicsérő oklevelet,
könyvjutalmat, de az egész osztálya számára jegyet nyert egy
decemberi Diótörő előadásra, amit nagy izgalommal vártak. 
Szeret olvasni, most például a közelmúltban olvasta a vecsési
meseírók alkotásait, és rajzokat készített kedvenc meséihez.
Remélem, a zsűri beválogatja a mesekönyvbe, mint illusztrátort.
Minden osztálytársával jó a kapcsolata, különösen jó barátnője
Barta Szilvia, nem véletlen, hiszen óvodába is együtt jártak, jól
megértették egymást.
A szobájában két íróasztala van, egyiknél csak tanul, a másik a
„kreatív műhely” munkákra van, ott aztán minden megtalálha-
tó, ami a kézművességhez szükséges, festékek, rajzlapok,
ragasztók, ollók, de fel sem lehetne sorolni. Órákat tölt külön-
féle ötletei megrajzolásával.
Nagyon sokoldalú tehetség, kíváncsian várom, mi lesz belőle,
ha nagylány lesz. Meg is kérdeztem, amire azonnal jött a válasz,
hogy divattervező, már most is sok ruhát tervezett a babáinak,
rengeteg rajza van ilyen témában, de persze az is lehet, hogy
énekes lesz. Alig várja, hogy 16 éves legyen, akkor benevez az
X-Faktor tehetségkutató válogatójára. 
Kívánok e csodás gyermeknek sok sikerélményt, folytassa a
tanulmányait, készítsen sok-sok kreatív rajzot, szerepeljen ver-
sekkel, mesékkel, olvasson sokat, bizton állítom, hogy sokat
fogunk még hallani, olvasni róla… 

Írás és fotó: Benke Mária 

Isten éltesse Gyuri bácsit,
a 100. születésnapja alkalmából!

100 év! És milyen évszázadban!
Múlt havi számunkban olvashat-
ták Várszegi György életéről
szóló írásunkat. Gyuri bácsi
1913. április 12-én született,
vagyis a napokban töltötte be ezt
a nem mindennapi születésnapot.
A nagy nap előtt egy nappal a
városi önkormányzat részéről
Szlahó Csaba polgármester és
Tábori Ferenc alpolgármester
köszöntötte a jubilánst. Másnap a
családi ünnepelte meg ezt a jeles
jubileumot. A képet elnézve,
jogos mindenki büszkesége, és

méltán juthat eszünkbe, hogy milyen szép ez a nagycsalád, és
milyen jó volna nekünk is hasonló alkalomból szeretetvendég-
ségre összegyűlni. Nagyon sok boldogságot kívánunk Várszegi
Györgynek, és szívből gratulálunk a családjának. Kívánunk
még hosszú, boldogságban és békességben eltöltött esztendő-
ket. Kívánjuk, hogy gyermekek, unokák és dédunokák köves-
sék Gyuri bácsi példáját! 

Köszönjük!
A család nevében köszönetünket fejezzük ki Szlahó Csaba pol-
gármester úrnak, Tábori Ferenc alpolgármester úrnak, a 83-as
Attila Cserkészcsapat képviselőinek, a rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek és mindazoknak, akik édesapánk, id.
Várszegi György 100. születésnapja alkalmából köszöntötték,
és jókívánságaikat fejezték ki. 
Dr. Sahin-Tóth Gyuláné és Várszegi György 

-szajan-                                                Fotók: Miklós Mihály
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Vecsésrôl egyedüliként az országos döntôben
Végh Nóra a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium 5. b osztályos tanulója
Vecsésről egyedüliként került be az
országos német nemzetiségi vers-
és prózamondó verseny döntőjébe.
Iskolánk, a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium diákjai minden évben
részt vesznek a német vers- és pró-
zamondó versenyen.  A házi válo-
gatás után minden évfolyamból 2-

2 tanuló mutathatja be tudását a területi versenyen, ahonnan két
évfolyamból az első öt jut tovább a megyei fordulóra, majd a
szintén két évfolyamonként itt kiválasztott első öt az országos
megmérettetésre.  A vecsési területi versenyre egy szabadon
választott verssel vagy prózával indultak a tanulók, a megyei,
Pilisszentivánon megrendezett fordulón két irodalmi művel,
amely nem lehetett hosszabb 5 percnél.  A kiválasztott versek-
nek és prózai műveknek meg kellett felelniük a tanulók életko-
rának, német nyelvi tudásának és egyéniségüknek. A verset és
prózát egy kategóriában értékelték.  Mind a területi, mind a
megyei versenyen magas volt a színvonal, a diákok megfelelő
német kiejtéssel, szépen hangsúlyozva, átéléssel adták elő a ver-
seket, prózai műveket.   Iskolánkból hat tanuló jutott be a
megyei fordulóba, ahol nagyon szépen helyt álltak: Illés Máté
1.b, Baranyi Zsófia 2.b, Brünner Norbert 2.b, Záhonyi Anna
3.b, Imreh Kíra 5.a és Végh Nóra 5.b osztályos tanuló.
A felsoroltak közül Imreh Kíra a zsűri különdíját nyerte el.
Végh Nóra színvonalas szereplésével tovább jutott az országos ver-
senyre. Nóri már nem első alkalommal szerepel országos német
versenyen. Kitűnő tanuló, emellett tovább jutott a magyar népdal-
versenyen is, valamint iskolánk német nemzetiségi kórusának tag-
jaként a biatorbágyi versenyen aranyérmes lett, és a magyar vers-
mondó verseny következő fordulójában is drukkolhatunk neki. 
Mindannyiuknak gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk és az
egész iskola szurkol Nórinak május 17-én, az országos verse-
nyen, szereplése nagy dicsőség intézményünknek! 
Köszönjük a szülők segítségét, támogatását és a kollégáknak a
felkészítést.

Madarász Krisztina német szaktanár

Közhasznúsági jelentés

A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése:

Vecsés Város Önkormányzata támogatása: 400.000,- Ft
Karácsonyi CD-lemez támogatása: 200.000,- Ft
Működésre kapott támogatás: 50.000,- Ft
Vecsési Mesekönyv támogatása: 150.000,- Ft
Egyéb (magánszemélyek, vállalkozások): 841.938,- Ft
NEA – pályázat: 300.000,- Ft
SZJA 1% 271.117,- Ft
Mindösszesen: 1.813.117,- Ft
Tárgyévi eredmény: 103 e Ft
Anyagjellegű ráfordítás: 1.700,- Ft

Ezúton is köszönjük támogatóink önzetlen adományait, mellyel
segítették megvalósítani kitűzött céljainkat. Különösen örülünk

Vecsés Város Önkormányzata rendkívüli segítőkészségének,
melyet megelőlegezett bizalomként igyekszünk megszolgálni.
Alapítványunk tisztségviselői áldozatos munkájukért nem
részesülnek javadalmazásban.
A Vecsési Mesekönyv - A meseláda kiadását segítő támogatá-
sokkal a mesekönyvet bemutató rendezvény után számolunk el
részletesen.

Szabolcsi Hubertné, az alapítvány elnöke

Fejlődéstörténet kultúrházak ügyében

A 16-17. oldalakon az új Művelődési Központ avatási program-
ját olvashatják. Az alábbi fotókon az Iskola utcai Kultúrház lát-
ható, ami 1927-1944 között szolgálta a művelődést, a másik fel-
vételek a Téhöly vendéglőből kialakított Művelődési Házat
mutatják, ami 1954-től napjainkig volt a kultúra otthona.

Végh Nóra 5.b osztályos tanu-
ló, iskolánk egyik büszkesége
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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.

Hív jon! Vál la lom! Mennyi ért? 
A bír ság sokszo ro san töb be kerül!

Fodor né Juhász Mári a Tel.: 0620 9 616 901

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

NUVER & BERGER KFT.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

Tel./Fax: 06-29-352-217

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Déri Anna fodrász, hajápolási tanácsadó 0620/42-35-978
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

ZOOÁZIS Állatorvosi Rendelő
Vecsés , Kölcsey u. 15.
Rendelési idő: 
Hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00
Minden hétköznap 16.30-18.30,  Szombaton 9.00-11.00
Telefon: 0620/9261-129, 0620/4148-610, 0629/354-633
Szolgáltatásaink: Ambuláns és műtéti betegellátás.
Belgyógyászati, szülészeti beavatkozások, Rtg, Uh, Vérlabor helyben
Védőoltások, Microchippes megjelölés, akár háznál is
Rendel: Dr. Stark Róbert kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
és Dr. Gazsi Nóra

w w w . v e c s e s i a l l a t o r v o s . h u

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
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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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.

Nyelviskolánk
ANGOL NYELVI
MAGÁNÓVODÁJA
szeretettel várja az
ovis korú gyerekeket.

Angol
nyelvoktatás,
zeneovi, úszás,
tánc, iskola 
előkészítés, 
valamint sok-sok
játék és nevetés.

Nyílt napjainkra bejelentkezés és további információ:
06-20/9-157-158 (Boda Györgyi) Vecsés, Fő út 226.
w w w . v e c s e s . k a t e d r a . h u
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Húsvét – Feltámadt Jézus!

A keresztény kultúrkör egyik legnagyobb ünnepe, a húsvét. A
nagyhét – Jézus keresztre feszítésének és feltámadásának misz-
tériuma – egyházaktól függetlenül, a hívők nagy ünnepe.
Ateisták számára is megvan az üzenete, ha ők ezt nem is tudják.
Mert életünket, cselekedetünket mindig vállalni kell. És annak
keresztjét viselni kell egy életen át, ha az a halálba vezet is. Ez
alól nincs menekvés. Így születnek a nagyvilág és kicsiny éle-
tünk hősei, mártírjai. Néha vannak korok, amikor az emberek a
gonoszt kívánják és Barabást kiáltanak, de ha az ember és vele
az emberiség élni akar, akkor az isteni szeretet és irgalmasság
üzenetére támaszkodik s cselekszik.

Élő keresztút az Epresben
Az Óvárosi Plébánia az Epresben ismét élő keresztútra hívta
híveit.  Március 29-én, pénteken 18 órától a Szent Kereszt
templomban liturgia volt, majd a hívek Dr. Huszka Mihály plé-
bános atya szolgálata mellett fáklya fényénél végigjárták
Krisztus Urunk szenvedésének stációit.

Nagyszombaton este 20 órakor a Petőfi téri Jézus Szíve plébá-
niatemplomban és az Erzsébet téri Szűz Mária Szíve plébánia-
templomban szentmise és föltámadási körmenet volt.

Irgalmasság vasárnapja
Húsvétvasárnapot követő hét vasárnapján ünnepeljük az isteni
Irgalmasság Ünnepét. Az Erzsébet téri Szűz Mária Szíve plébá-
niatemplom kegytemplom, és ezen a vasárnapon a vecsési
hívek mellett, az ország számos helységéből érkeznek zarándo-
kok, hogy részesülhessenek a mennyei irgalom kiáradásában. 
Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök végezte a
szentmise és körmenet szertartását.
VT összeállítás

Gólyahír
Fazekas-Láber Bernadett és Fazekas
Gábor örömmel tudatja, hogy 
2013.március 31-én megszületett 
kislányuk, Fazekas Noémi.
„Azért, mert szerettek jöttem a világra,
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága!
Szeressetek mindig, igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember.”
Hosszú, boldog életet kívánunk!
VT info

Köny ve lés-  bérszám fej  tés!
Tel  jes  körű ügy vi  te  l i  szol  gál  ta  tá  sok,  

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 9928 885

www.peszika.hu

FÖLD ELADÓ! 
Közel 25 ezer m2 földterület ipari-kereskedelmi 

övezetben eladó a Széchenyi úthoz közel, a kiserdőnél. 
Érdeklődni lehet a 0630- 8413 269-es telefonszámon.

Fotó: Nagy István Elek

Fotó: Nagy István Elek

Fotó: Nagy István Elek

Fotó: Koncsik Mátyás

Fotó: Kolonics Csaba



Gondolatok... a közelmúlt - világot megdöbbentő - két
eseményével kapcsolatban
A VT márciusi számában a lapzárta kényszere miatt nem olvas-
hattunk a következőkről. Mindkettő meglepte a világot. Azóta a
médiában gyakran volt az alábbiakról szó, de nem árt ismét
fontolóra venni, mert szinte az egész világot érintik - és remél-
jük - befolyásolják is.
Az első meglepetés: február 11-én - a Betegek Világnapján és a
Lourdes-i Szűzanya emléknapján - XVI. Benedek pápa bejelen-
tette, hogy a hónap végén, 28-án lemond pásztori szolgálatáról
egészsége rohamos romlása miatt, mert az Egyház vezetése -
különösen ebben a nehéz időben - fizikailag, lelkileg teljesen
egészséges embert kíván. Azt mondta: sokat elmélkedett, imád-
kozott, „beszélgetett az Úrral” mire meghozta lelkiismerete sze-
rinti döntését, az Egyház jövője érdekében. Valóban szokatlan
döntés volt, mert az egyház közel 2000 éves történetében csu-
pán két alkalommal fordult elő, hogy úgy üresedik meg a pápai
szék (sédé vacante), hogy a pápa lemond. Hogy ezt a döntést
meghozhassa valaki, olyan kivételesen nagy egyéniségnek kell
lennie, mint XVI. Benedek pápa. Lelkiismeretes, felelősségtel-
jes döntés volt. Ez kézzelfoghatóan mutatja, hogy a pápa fele-
lősségteljes működését szolgálatnak tekinti. A pápa „Isten szol-
gáinak szolgája”.
Aztán vártuk, mikor száll fel a fehér füst a Sixtus-kápolna
kéményéből, és ki lesz az utód? A sajtó találgatott. A 115 válasz-
tó bíboros között az első négy esélyes egyikének Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti érseket tartották. De - amint utó-
lag több bíboros is említette - a választási konklávén a
Szentlélek Úristen volt a „Főrendező”, akire hallgattak is a
bíborosok. A pápaválasztó bíboros atyák el voltak zárva minden
külső befolyástól, hírtől, de a Szentlélek így működhetett iga-
zán. Már a második napon, az 5. forduló után, 2013. március
13-án (szerdán) este 19 óra 6 perckor felszállt a kéményből a
várva-várt fehér füst: Habemus papám! - van pápánk! Szent
Péter 266. utóda.
A második meglepetés ezután következett: Jorge Mario
Bergoglio bíborost, Buenos Aires (Argentína) nyugalmazott
érsekét választották meg. Ő 1936. december I7-én született,
1992-ben szentelték püspökké, 1998-ban nevezte ki II. János
Pál pápa Buenos Aires érsekévé és 2001. február 21-én bíboros-
sá kreálta. Iskoláit Németországban fejezte be, tanított különbö-
ző egyetemen, lelki vezető volt papnevelő intézetekben. 1958-
óta a Jezsuita rend tagja. A világsajtó - kora miatt, 76 éves - az
esélyesek között csupán a negyvenedikként emlegette.
Ezután következtek az újabb meglepetések! Megválasztása után
a pápák egyszerű, dísz nélküli fehér reverendájában lépett ki a
loggiára: Buona sera! - kívánt jó estét az ujjongó híveknek. Majd
kérte őket, imádkozzanak vele elődjéért a tisztelt és szeretett
XVI. Benedek pápáért, így folytatta: „Szeretnélek megáldani
benneteket, de előtte imádkozzunk. Imádkozzatok Ti értem, püs-
pökötökért, hogy áldjon meg engem is az Úr.” Azonnal halálos
csend lett. A pápa imádkozott híveivel. Egymásért imádkoztak.
Megdöbbentő volt. Aztán az áldás után, egyszerűen elköszönt:
„Buona sera! Hamarosan találkozunk ismét.” Majd a konklávé
alatti szálláshelyére, a Szent Márta házba tért vissza kisbusszal, a
többi bíborossal együtt. A vacsora után így szólt a bíborosokhoz:
„A Jóisten bocsássa meg nektek, amit ma velem tettetek.”
Másnap reggel 8 órakor egy csokor virággal elment a Sancta
Mária Maggiore Bazilikába, hogy a híres Mária-kép előtt imád-
kozzon. Onnan a konklávé előtti szálláshelyére hajtatott, egy
bőröndbe összeszedte holmiját, kifizette számláját és megkö-
szönt mindent.
(Engem még a korábbi hírek között az ragadott meg legmélyeb-

ben - és ezért „szurkoltam” neki - hogy bíboros érsek létére
Buenos Airesben egy kis garzonlakásban lakott egy idős pap-
testvérével, maga főzött, takarított, nem vette igénybe a szolgá-
lati gépkocsit, hanem tömegközlekedési eszközöket használt.
Valószínű ezért, hálából és köszönetképpen nyomtatta rá a pápa
képét a jegyekre a római közlekedési vállalat. Különben Buenos
Airesből a repülő fapados osztályán utazott retúrjeggyel a konk-
lávéra „Fapados pápának”is nevezték ezért.)

A Ferenc nevet választotta,
amely ugyancsak eddig egyedü-
lálló. Ki is fejtette már többször:
„Hangja akar lenni a hangtala-
noknak, arca az arctalanoknak.”
A szegények, kiszolgáltatottak,
megvetettek, üldözöttek védel-
mezője lesz. Az Egyházat a sze-
gények egyházává szeretné vál-
toztatni. (Egyelőre nem a pápai
palotában lakik, hanem a Szent
Márta ház egyik lakrészében,
amelyet átalakítottak, hogy
fogadni is tudja munkatársait,

látogatóit.) Assisi Szent Ferenc az Egyház egyik legnagyobb és
leghatásosabb szentje volt. Védelmezte, szolgálta a szegénye-
ket, igyekezett békét teremteni és közvetíteni, védte a természe-
tet, példája megreformálta az Egyházat. A névválasztással a
programjára utalt Ferenc pápa. Tudjuk a híradásokból, hogy
megválasztása után hamarosan felhívta telefonon elődjét, XVI.
Benedek pápát, majd személyesen is meglátogatta, és hosszan
beszélgettek és imádkoztak együtt. Ez is történelmi pillanat
volt: A két pápa egymás mellett, egy térdeplőn imádkozik!
Láthattuk a közvetítéskor, hogy leszállt a pápamobilról és oda-
ment a beteg, fogyatékos fiatalokhoz, kisdedekhez, megölelte,
megáldotta őket. Nagycsütörtök este pedig nem a Bazilikában
tartotta a szentmisét, hanem Róma külvárosában, a fiatalkorúak
börtönében. Itt mosta meg 12 elítélt lábát. (Gondoljunk bele:
mit érez majd a büntetését töltő fiatal, amikor Krisztus földi
helytartója megmossa és megcsókolja a lábát...?)
Az eddig látottak, hallottak alapján joggal reméljük, hogy a
kivételes képességű és jellemű Ferenc pápa mindig „Gazdája”,
az Úristen szavára figyelve lelkiismeretes vezetője, hűséges
szolgája lesz Isten népének.
Énekeljük hát lelkesen és őszintén a pápai himnusz szavait:
„Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”
Nagy István Elek
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HÁLAADÁS
Istennek hálás szívvel adjuk tudtul, hogy a vecsési Czövek
Olivér Református Óvoda 10 éves évfordulóját ünnepli 2013.
április 27-én, szombaton.
Kedves elballagott és jelenleg óvodánkba járó gyermekek, szü-
lők, és családtagok! Szeretettel hívjuk és várjuk mindnyájukat
ez alkalomból a közös hálaadásra és ünneplésre, hogy együtt
köszönjük meg Istennek az elmúlt 10 évet, és kérjük az Ő
további áldását óvodánk életére és munkájára.
Az ünnepség kezdete: 9 órától hálaadó istentisztelet keretében,
mely után egészen 16 óráig tervezzük a közös együttlétet vál-
tozatos programokkal.
Az ünnepi napon való részvételhez, kérjük visszajelzésüket a
refovoda14@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 29 357 697-
es telefonszámon.
Szeretettel: a Czövek Olivér Református Óvoda és a Vecsési
Református Egyházközség
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

JOGO SÍT VÁNY!
4 -sze ri rész let fi ze tés sel,

TANFOLYAMOK 
Folyamatosan!

Helye: NYEL VIS KO LA (Vecsés, Fő u. 226.) 
www.deltajogsi.hu

Regisztrációs szám: 13-0519-05

DEL TA AUTÓ SIS KO LA
Tel.: 06-29-322 422

06-20-915 2268     06-30-942 8113 

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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„FUNKY MAJÁLIS” a Bókayban
A funky-pop stílus jegyében zajlik a május 1-jei Majális a
Bókay-kertben (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.), amelyről
természetesen nem hiányozhat a hagyományos vásári sokada-
lom. A fellépők között a XVIII. kerületi művészek és előadó-
csoportok is jelen lesznek. 
A Majális látogatói két színpad programjai közül is választhat-
nak. Lesz stand up comedy - az autóhangok koronázatlan kirá-
lya, Lorán Barnabás, azaz „Trabarna” szórakoztatja a nagyér-
deműt. A televíziós tehetségkutatók felfedezettjei sem hiá-
nyozhatnak a fellépők közül. 
Rendkívül látványosnak ígérkezik a freestyle futball-bemutató.
Kovács Péter világbajnok nemcsak maga trükközik majd,
hanem segítségével a közönség soraiból is megpróbálkozhat-
nak majd néhányan ezzel a technikás sportággal.
Egy Majális persze nem igazi a régi vásári hangulat nélkül.
A legkisebbeket vidámpark várja, a mulatságban megéhezők
pedig ínycsiklandó falatokra lelhetnek. A vásári árusok hagyo-
mányos portékáit is megtalálhatjuk majd az édességektől a cse-
csebecséken át vattacukorig és léggömbökig.
Az esti záró koncerten a United lép fel a Nagyszínpadon. 
Ízelítő a színpadi programokból:
Nagyszínpad: 11:00-11:30 – Hien, 12-12:30 – Trabarna, 
13-13:30 – Vastag Csaba, 14:30-15:00 - Antal Timi, 
16:00-16:30 – Kovács Péter Freestyle világbajnok bemutatója,
19:00-19:30 – Majka & Curtis, 20:30-22:00 – UNITED
Fesztivál Színpad: 14:00-14:30 – Varga Viktor, 15:30-16:30 –
Farkas Zsófi Live Act, 17:30-18:00 – Kállay Saunders András,
19:00-20:30 – Garami Funky Staff koncert
A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)

3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242

Harcsa Géza 
karosszéria lakatos mester
Vállalom: minden típusú karambo-
los személygépkocsi teljeskörű biz-
tosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre, 
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu

Last Minute Utazási Iroda 
Ne járja feleslegesen a várost! Nálunk több, mint 50 utazási

iroda last minute ajánlatait és aktuális akcióit megtalálja.
Repülős, belföldi,egyéni, buszos utakElőfoglalási kedvezmények! 

Korfu : 46.900.-Ft/Fő-től repülővel +illeték
Tunézia: 59.900.-Ft/Fő-től + illeték

Egyiptom : 80.000.-Ft/Fő-től + illeték
Törökország :69.900.-Ft/Fő-től + illeték 

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 85. Tel.: 06-29/354-855, 06-70/58-51-871
E-mail: vecses@myneckermann.hu
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Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány - 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány - 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány - 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) - 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány - 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület - 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13 
- a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport - 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13.
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13

NAV EXPRESSZ 
Új szolgáltatás magánszemélyeknek 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szolgáltatásával mindenki
egyszerűen, néhány kattintással telepíteni tudja számítógé-
pére azokat a programokat, amelyek a személyi jövedelema-
dó-bevallás elkészítéséhez szükségesek. 
A www.nav.gov.hu honlapon lévő „SZJA” feliratú képre kat-
tintva indítható el a programok telepítése. A telepítés megkez-
dése előtt a háttérben futó program automatikusan megvizs-
gálja, hogy a szükséges Java futtató környezet rendelkezésre
áll-e. Amennyiben valakinek számítógépén nincs telepítve a
Java, vagy az nem megfelelő verziójú, a megjelenő képernyőn
elhelyezett link lehetőséget biztosít arra, hogy egyetlen kattin-
tással telepíthesse a Java-keretrendszert. Az eredetileg angol
felirat magyarra fordítva jelenik meg. 
Akinek a számítógépén a megfelelő Java környezet már ren-
delkezésre áll, annak a következő képernyőn található,
„ÁNYK – 1253 és aktív súgó telepítése” menüpontra történő
kattintással letöltődik a bevallás programja. A telepítés befeje-
zésekor a 2012. évre vonatkozó személyi jövedelemadó-
bevallás automatikusan megnyílik és kitölthetővé válik. 
Az új szolgáltatás előnye, hogy a letöltés nem igényel számí-
tástechnikai és idegennyelvi ismereteket, a program bármikor
újraindítható, futtatható. A félig kitöltött bevallás megnyitha-
tó, a végleges kitöltés után kinyomtatható. Ügyfélkapuval ren-
delkezők pedig elektronikus úton el is küldhetik bevallásukat
a NAV-nak. Az elmúlt évben a személyi jövedelemadó-beval-
lást benyújtó közép-magyarországi magánszemélyek 80%-a
használta a bevalláskitöltő programot. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

KSH tájékoztató a televíziós műsorsugárzás digitá-
lis átállásához
A Központi Statisztikai Hivatal a 2007. évi LXXIV. törvény 44.
§ (5) bekezdésében foglaltak, valamint a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatósággal (NMHH) kötött együttműködési megál-
lapodás alapján felméri a televíziós műsorsugárzás Digitális
Átállásához kapcsolódóan az állami támogatásra jogosultak
körét.
Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztar-
tásban állandó lakóhellyel rendelkezik, amely háztartásban
kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióz-
nak és a jogszabályok alapján a személy rászorultnak minősül.
A jogszabályok alapján rászorultnak minősül, aki a MÁK-tól,
az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, vagy a fővá-
rosi és megyei kormányhivatal (járási, fővárosi kerületi) hiva-
talától szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben,
lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak
járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadi-
gondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás regi-
onális időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy
betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyug-
ellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellá-
tás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíj-
minimum kétszeresét. Állami támogatás háztartásonként egy
rászorult számára adható.
A támogatási jogosultság megállapításához szükséges adatok
a Magyar Államkincstárnál, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóságnál és a települési önkormányzat jegyzőjénél,
illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi
kerületi) hivatalánál állnak rendelkezésre, így a támogatási
jogosultságot megalapozó ellátásokra vonatkozó adatokat
ezektől a szervektől kérte be az NMHH.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben tájékozta-
tást kapnak a felkeresésről. A rászorultak személyes megkere-
sését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre vonatkozó
felmérést 2013. március 11. és június 30. között a Központi
Statisztikai Hivatal felmérői végzik. A felmérők sorszámozott
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
Info: KSH

Kirándulások az Orbán Balázs Erdélyi Körrel 
- Kárpátalja és a csíksomlyói búcsú
Május 14 - május 21-e között kirándulás lesz a Csíksomlyói
Búcsúra. A nyolc nap 7 éjszakás útról érdeklődni lehet:
0620/370 0292 vagy 0620/970 4484
- Természeti és gasztronómiai csodák Erdélyben
A június végi 7 nap 6 éjszakás félpanziós kirándulásról a 
0620 466 5950-es telefonszámon lehet érdeklődni.

ADJON ISTEN!   EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,

bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR

Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs  0630/236-7556

PARKETTÁS vállal mindenféle padló és parketta lerakást, felújítást,
javítást. Szagtalan lakkal, porszívós gépekkel, rövid határidővel. 

Tel.: 06-70- 505-1177
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Egy különleges, mégis „egyszerû” Ember…

Nem hiszem, hogy van olyan ember Vecsésen, aki ne ismerte
volna Simon doktor urat, a családorvost, a nőgyógyászt, az
Embert, a családapát.
Az Ő ma is köztünk élő legidősebb gyermekével, Simon
Ágnessel volt szerencsém beszélgetni az életéről, munkássá-
gukról. Mindenről, ami Vecsésen történt. Olyan gazdag életpá-
lyája az övé, hogy azt leírni nem lehet, de azért megpróbálko-
zom vele. 
A nagypapája a vecsési nagyállomás állomásfőnökeként orvos-
nak taníttatta a fiát, akire nagyon büszke volt. Ágiék hárman
voltak testvérek, Ő, a legidősebb 1934-ben született Vecsésen, a
Szép utcában, a Rosta-féle házban, majd 1937-ben követte
Tünde nevű húga, őt pedig 1939-ben István öccse. Édesanyja
postás kisasszony, telefonkezelő volt a postán. A Szép utcából a
mostani önkormányzat helyén lévő Dobi-házba költöztek.
Édesapja 1928-ban végzett az egyetemen orvosként a Női
Klinikára került, majd egy rövid idő után Vecsésre. A korábbi
bérelt lakás helyett építkezni kezdtek a Telepi úton, ahol még
foghíjas telkek voltak, volt ahol kukoricáson kellett átvágni, de
ők kitartóan építkeztek, majd 1939-ben elkészült a ház, és
beköltözött a család.
Ágnes a falusi iskolában járta ki a négy általánost, majd a pol-
gáriba került apácákhoz a Petőfi térre, de rövid idő után a hábo-
rú szele elérte Vecsést, úgy hírlett, hogy kiürítik az egész falut,
ezért édesapja a gyerekekkel egy pesti rokonához ment, bizton-
ságba helyezte őket, majd visszatért és gyógyította a sebesülte-
ket, betegeket. Néhány nap elteltével kiderült, hogy nem ürítik
ki a falut, ezért elment a gyerekeiért, de akkor már nem volt
semmiféle közlekedés, a család Budán egy rokonnál húzta meg
magát. Dúlt a háború, a hidakat lebombázták, nem tudták,
hogyan juthatnának haza. Mindenüket egy lovas kocsira rakták,
és elindultak, mert megtudták, hogy van egy pontonhíd, amin át
lehet jutni a túlsó partra. Igaz, ez Budafok-Hárosnál volt, de a
nagy kerülő ellenére elindultak. 1945 tavaszán érkeztek haza
Vecsésre. Ágit bentlakásos gimnáziumba íratták szülei
Zugligetre, az angol kisasszonyokhoz, onnan Pestre került, a
Váci utcába. A gimnázium 8 osztályos volt, az első hármat bent-
lakásos kollégistaként, a többit már bejáró diákként végezte el,
s végül a Szent László Gimnáziumban érettségi vizsgát tett.
Nagyon szeretett sportolni, beiratkozott a Testnevelési
Főiskolára, tornatanár szeretett volna lenni, de nem vették fel,
azzal az indokkal, hogy szemüveges… Édesapja felismerte
benne az odaadó, szorgalmas, segítőszándékú, emberszerető
leányt, és azt tanácsolta, hogy legyen védőnő. Ági szívesen
vette apja tanácsát, jelentkezett Szegedre, majd elvégezte a két
éves védőnőképzőt. 1954-ben megkapta a diplomát, és Maglód-

Ecser körzetbe kapott kinevezést. Míg be nem állt a tél, kerék-
párral járt nap, mint nap Vecsésről a munkahelyeire. Később
már körülményesebben tudott csak odajutni, előbb a fővárosba
kellett utaznia vonattal, s onnan Maglódra vagy Ecserre…
Szerette a munkáját, hivatásának tekintette egész életében.
A védőnő képzőben kb. százhúszan kezdtek, és két év leforgása
alatt talán, ha hetvenen végezték el az iskolát. Jól érezte ott
magát, kollégistaként sportolt, jó barátságokat kötött, meséli,
hogy mind a mai napig évenként találkoznak, sajnos, már csak
húszegynehányan maradtak a társaságukból. Egy évig dolgozott
a két körzetben, majd Vecsésre került, három évig itt volt védő-
nő a Zöldkeresztben, majd Monoron. Akkoriban a gyermekvé-
delem és a szűrővizsgálat nagy jelentőséget kapott, ugyanis
sokan voltak tüdőbetegek, ezért a védőoltás létfontosságúnak
bizonyult. Ágit áthelyezték a tüdőgondozóba és kikerült a kör-
zetekbe, alig tudja felsorolni a teljesség igénye nélkül: Süly,
Sáp, Bénye, Káva, Vasad, Nyáregyháza, Pilis, Üllő, Péteri, Uri,
Mende, s még ki tudja, hogy hány körzetbe, ahol az orvossal
szűrést végeztek és védőoltást adtak. A munkaideje soha sem
állt 8 órából, inkább hajnaltól késő éjszakáig. A hatalmas körze-
tét motorbiciklivel és minden akkor fellelhető járművel járta,
mindig késő éjszakába nyúlóan ért haza fáradtan a családjához.
Se’ szórakozása, se’ szerelme nem volt. Látta azt a sok-sok nyo-
morúságot, ahol a családok kínlódva élték az életüket, nem volt
igazi családi élet, nem tudtak a sok munkától a gyerekeikkel
törődni, foglalkozni, ettől neki elment a kedve, csak a hivatásá-
nak élt. Három évig tartozott a tüdőgondozóhoz, mikor végigol-
tották a környéket védőoltással. Vecsésre helyezték át 1961-ben
védőnőnek, ahol nyugdíjazásáig, 1991-ig dolgozott. Szerette
nagyon, ma is szereti a gyermekeket, hatalmas türelemmel gon-
doskodott a feladatáról, ez nem munka volt számára, hanem
igazi hivatás, kitartó, szorgalmas és fáradhatatlan volt.
Nyugdíjazása után még 8 évig dolgozott a családsegítő szolgá-
latnál, aztán nagyon elfáradt s visszavonult.
A Telepi úti házat eladták s az Angyal utcában vettek egy mási-
kat, oda költöztek. Édesapja 1979-ben, Édesanyja 1996-ban
meghalt. Ági ott maradt egyedül, egy kedves kolléganője-barát-
nője lakást keresett, akinek felajánlotta, hogy lakjon nála. Ő
volt Molnár Jusztina, aki háború után feltérképezte a vecsési az
anya és csecsemővédelem céljára a kismamákat, és nyilvántar-
tásba vette, kialakította az anya- és csecsemővédelmi szolgála-
tot, előbb a Horváth utcában, a mai Erkel utcában, majd az Anna
utcában, és később a Róder Imre és Telepi út sarkán. Ez volt az
úgynevezett „Zöldkereszt”.
Hivatása volt az élete mindkettőjüknek, ez a tevékenység egész
embert kívánt, jól megvoltak Ők ketten. Sajnos, Jusztina két éve
eltávozott az élők sorából…
Ági néni szép mosolygós arca, hófehér haja olyan békét sugárzó,
öröm ránézni és vele beszélgetni. Mosolyogva, a múltba révedt
tekintettel mondja, hogy az óvodai jelmezbálon ő zöldkeresztes
nővérnek öltözött és egy versikét mondott, amit ma is tud:
„zöldkeresztes nővér a falvakat járja,/ virágok fakadnak léptei
nyomába’,/ minden kicsi házba’ örömet visz szava, / várja Őt
repesve sok-sok kicsi baba, / ahol megfogadják okos tanácsait, /
ott a gyermek arcán piros rózsa nyílik, / felnő a gyermekhad,
egészséges szépnek / csinos kismamának, vitéz katonai népnek…”
Nevetve beszélgetünk, arca derűs, békés, nem tudom Ági néni-
nek szólítani, mert kora ellenére érdeklődő, fiatalos, lendületes.
Nála a hármas egység: a testi-lelki-szellemi harmónia, egyben van.
A hosszú élet titkáról kérdezem, Ő nevetve mondja, hogy a sze-
retet, az emberi tartás és az örömszerzés… Nagyon boldog,
hosszú, egészségben gazdag életet kívánok Ági néni…

Írás és fotó: Benke Mária
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Negyedik éve hirdeti meg Rácz Zsuzsa író, a Terézanyu-könyvek
szerzője és a Richter Gedeon Nyrt. a Terézanyu pályázatot,
amely az évek során a női tabuk megdöntésének pályázatává
nőtte ki magát. Idén az anya-lánya kapcsolatok a téma. A pályá-
zat arcai: Lázár Kati Kossuth-díjas színésznő és lánya, Jordán
Adél. A nőktől őszinte írásokat várnak anyjukkal és lányukkal
való kapcsolatukról, illetve arról, hogy mennyire határozza meg
életüket az anyjuktól kapott minta. A pályázatokat május 1-jéig
lehet beküldeni, a nyertes írások szerzői értékes nyereményeket
és publikálási lehetőséget kapnak.

A 2010-ben indult Terézanyu pályázat célja a nők társadalmi
megbecsülésének és önbecsülésének növelése. A kezdeménye-
zés fókuszába minden évben egy tabutéma kerül, arra ösztönöz-
ve a résztvevőket, hogy őszintén és kendőzetlenül írjanak
tapasztalataikról, érzéseikről – ezzel is támogatva a témáról
való párbeszéd elindulását. Rácz Zsuzsa író szerint igazi darázs-
fészekbe, egészen pontosan családi fészekbe nyúlnak idén az
anya-lánya témával: „Az édesanyánktól kapott minta meghatá-
rozza egész életünket, de különösen gyermekünkkel való kap-
csolatunkat. Érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a kapott
batyuból mit szeretnénk átadni saját lányunknak, és mit nem.
De erről ritkán beszélünk nyíltan, mint ahogy arról is, hogy a
bensőséges anya-lánya kapcsolat kialakításához gyakran
feszültségekkel teli út vezet.”
Tavaly csaknem 400 írás érkezett be a Terézanyu pályázat felhí-
vására az ország minden szegletéből. Beke Zsuzsa, a Richter
kommunikációs vezetője úgy látja, ez a szám jól mutatja, hogy
miért van szükség a kezdeményezésre. „ A mai nőknek irreális
elvárásoknak kell megfelelniük, az elmúlt években azt láttuk,
hogy mégis rengetegen éreznek lelkiismeret-furdalást, amiért
nem tudnak nekik eleget tenni. A nők társadalmi megbecsülésé-
nek és önbecsülésének elengedhetetlen része, hogy őszintén
merjenek beszélni az őket érintő témákról, és így megtapasztal-
hassák, hogy nincsenek egyedül és nem maradnak magukra a
problémáikkal.”
A pályázat idei témája tehát az anya-lánya kapcsolat, melyről
felszabadító nyíltsággal beszél Lázár Kati, Kossuth-díjas szí-
nésznő és szintén színésznő lánya, Jordán Adél – így bátorítva
a nőket, hogy ők is írják meg saját történetüket.
„Nagyon erős közöttünk az összetartozás, és éppen ezért sok az
ellentét is. Ahogy a bogár görgeti maga előtt a terhét, én is úgy

hozom magammal az igényt, hogy ha nekem nem is sikerült
olyan jónak lennem, mint akartam, attól még a lányomtól elvár-
hatom, hogy jó legyen helyettem is. Adja isten, hogy Adélnál
ennek vége szakadjon.” – vallott érzéseiről Lázár Kati. Édes-
anyjára reagálva Jordán Adél hozzátette, hogy a nagy hasonló-
ság a mai napig konfliktusokat okoz kettejük között.
Szvetelszky Zsuzsa kommunikációkutató az anyai mintával
kapcsolatban kifejtette, hogy napjainkban sokkal több az egyé-
ni életút, nincs egységes minta, mint korábban. Az egyik óriási
különbség az, hogy ma már sok nő tudatos önismereti út után
vállal először gyereket, és tudatosan más mintát igyekszik kép-
viselni feleség- és anyaszerepben, mint amit otthonról hoz
magával. Ez óhatatlanul vezet belső és külső konfliktusokhoz
egyaránt, melyekről fontos beszélnünk.
A beérkezett pályázatokat a zsűri értékeli, melynek sorában
több „lányos anya” foglal helyet, akik jól ismerik a témában
rejlő tabukat és dilemmákat. A zsűri tagjai:
Akovács Éva főszerkesztő - Nők Lapja Psziché, Bartos Enikő
író, Beke Zsuzsa kommunikációs vezető - Richter Gedeon
Nyrt., Dobó Kata színésznő, Jordán Adél színésznő, Lázár Kati
Kossuth-díjas színésznő, Rácz Zsuzsa író.

A pályázatok legfeljebb 5000 karakter terjedelműek lehetnek
(szóközökkel együtt), és egyes szám első személyben kell íród-
niuk. A pályaműveket word formátumban a www.terezanyu.hu
honlapon keresztül tölthetik fel a pályázók május 1-jéig. A
„négykezeseket” is várják, amelyekben anya és lánya együtt
írják le történeteiket. További információ és nevezés: 

http://www.terezanyu.hu/terezanyu-palyazat-2013/

Újabb tabu megdöntésére készülnek az idei Terézanyu pályázaton

Befejeződött a KOMPOZITOR Műanyagipari Fejlesztő Kft. vecsési székhelyén az „Új műgyanta rend-
szer kidolgozása szellőzővezetékekhez” című innovációs beruházás, melyre a cég az Új Széchenyi Terv
keretében KMOP-1.1.4-11/B-2011-0277 azonosító számon 23 756 181,- Ft támogatást nyert el. A pályá-
zat során jelentős fejlesztési munkákat végeztünk, melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a magas 
hőmérsékletű kémények bélelésére és tűzálló szellőzővezetékek készítésre alkalmas 1000 oC hőállóságú,
új műgyanta rendszer gyártásra, hazai és külföldi alkalmazásra kerüljön. 
Projekt megvalósításának kezdete: 2012. január 2.
Projekt megvalósításának befejezése: 2012. december 31.
Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft.
Cím: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 60.  
Telefon: +36 29 554 600
E-mail: info@kompozitor.hu 
Honlap: www.kompozitor.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A fogszabályozásról
Májustól a fogszabályzás elérhető a Vecsési Szakrendelőben
is, igaz csak magánrendelés keretében.
Miért van szükség rá?
A különböző harapási, illetve fogazati rendellenességek veszé-
lyeztetik a fogak és a fogat tartó szerkezet (fogágy) egészségét.
A torlódott fogakat nagyon nehéz tisztítani, a nem tisztított fel-
színeken a lepedék, ételmaradék megtapad, így ott ínygyulla-
dás, fogszuvasodás kezdődhet. Az így kialakult szuvasságok
töméssel való helyreállítása nehezebb a torlódás miatt, a nem
megfelelő tömés gyakrabban szorul cserére, hamarabb kell gyö-
kérkezelni, emiatt gyorsabban elveszíthetjük.
Ha nem megfelelően találkoznak a fogak összecsukáskor, az
bizonyos fogak túlterheléséhez vezet, melynek következtében
fogágy-betegség alakulhat ki, ami a fogak mozgását, majd
kihullását vetíti előre. A harapási rendellenességek a rágóízület
károsodását okozzák, mely fájdalommal, kattogással jár. 
Mikor érdemes a fogszabályozást elkezdeni?
Egyes eltéréseket 7-8 éves korban már szükséges kezelni,
kihasználva azt, hogy az állcsontok fejlődése még folyamatban
van. Nagyon fontos felismerni a rossz szokások (pl. ujjszopás,
nyelvlökéses nyelés) meglétét és az ezekről való leszokásban
segíteni, mert ebben a korban gyors és látványos eredményhez
vezetnek, és a későbbi rendellenességek kialakulását is megelőz-
zük vele. A leszokás segítésére kivehető készüléket használunk.
El kell kezdeni akkor is a fogszabályozó kezelést már 7-8 éves
korban, ha már látható, hogy a meglévő rendellenesség súlyos, és
az idő előre haladtával még súlyosabbá válhat. Pl. súlyos torlódás
(ez már a metszők előtörésekor látható), harapási rendellenessé-
gek. Ebben az életkorban kivehető készüléket alkalmazunk. 
A rögzített készülék felhelyezésével meg kell várni a maradó
fogak előtörését (11-13 év).
A kezelésnek felső korhatára nincs, sokszor a felnőtt korban
fogágy-betegség miatt elvándorolt fogak visszarendezésére,
máskor a korrekt fogpótlás előkészítésére alkalmazunk rögzített
készülékes kezelést. Természetesen a kor előrehaladtával a
csontban zajló átépülési folyamatok lassabban mennek végbe,
így a felnőttkori kezelés mindig sokkal tovább tart, mint a gyer-
mekkori. Rendellenesség típusától és egyéntől (életkor, szájhi-
giéne) függően 1 évtől néhány évig terjedhet egy-egy fogszabá-
lyozó kezelés időtartama.
Hogyan indul egy fogszabályozó kezelés?
A fogszabályozó kezelés konzultációval, majd szájvizsgálattal
kezdődik, ezután lenyomatvétellel folytatódik mindkét állcsont-
ról. Szükség van még egy panoráma- és egy teleröntgen felvétel-
re. A röntgenfelvételeket és a gipszmintát a fogszabályozó orvos
kiértékeli, majd felállít egy kezelési tervet. Ezt a pácienssel meg-
beszéli. Minden fogszabályozó kezelés alapfeltétele, hogy a tel-
jes száj rendezett állapotban legyen (szuvas fogak nem lehetnek,
a tömések megfelelőek legyenek, fogkőtől mentes fogazat, az
eltávolítandó fogakat a kezelés előtt el kell távolítani, megfelelő
szájhigiéne). Amennyiben kivehető készülék javallott, azt fog-
technikai labor készíti el a levett minták alapján. A rögzített
készülék bizonyos részeit is a labor készíti. A rögzített készülék
felhelyezése nem jár fájdalommal, utána viszont néhány hétig
tart, mire megszokja a páciens a készüléket. Ez alatt előfordul
fájdalom, nehézség az étkezés és a tisztítás során. A rögzített
készülékes kezelés nagyon jó szájhigiénét követel meg, a hagyo-
mányos fogkefe mellett speciális fogkefékre is szükség van.
Milyen gyakran kell ellenőrzésre járni?
Kivehető készülékkel 2 havonta, rögzített készülékkel havonta
van szükség ellenőrzésre.
szakrend info

Anyák napi szívecske
„Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam
álmomban, édesanyám, te pedig fényes nap voltál, napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.”
Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. Egy faszív
díszítésével különleges ajándékot állíthatunk össze. Ez a faszív
kedves üzenetet vagy fényképet is rejthet magában.  Ajtóra és
ablakra is tehetjük dekorációnak. 

Szükséges alapanyagok (megvásá-
rolhatók a Kincsesláda Kelléktár
Kreatív Hobby üzletében): szív
alakú falap, mintás papír, egyszínű
fotókarton, szalagok, antikoló pasz-
ta vagy viaszpaszta
Segédanyagok: olló, ragasztó,
nyomda és hozzá tinta, lyukasztó

Elkészítés menete:
Elsőnek a mintás papírra helyezzük rá a faszívet és rajzoljuk
körbe. Majd vágjuk ki és ragasszuk fel a faszívre. Ha van cikk-
cakkolló, akkor azzal vágjuk ki, hogy még izgalmasabb legyen
a széle.  A fotókartont hajtsuk félbe és helyezzük rá a faszívet

úgy, hogy a hajtott része a szélénél
legyen. Rajzoljuk rá a fél szívet,
majd a kontúr vonal mentén vágjuk
ki. Vigyázzunk, hogy összehajtható
maradjon, mint egy képeslap. 
Egy lyukasztó segítségével lyukasz-
szunk egy lyukat a kartonszív annak
az oldalára, amelyik fel lesz hajtva.

Lehetőleg közép tájt. Antikoló pasztával dörzsöljük át a faszív
és a karton széleit egy puha rongy segítségével.  
Vágjunk ketté egy darab szalagot. Az egyiket átfűzzük a lyukon
és a nem látható oldalhoz ragasztjuk. A másik darabot ugyan-
olyan magasságban a félszív alá ragasztjuk. Így már összeköt-
hetjük a nyitható karton szívet, mintha képeslap lenne. Végül az
összehajtott karton szívet is ragasszuk fel a falapra.
Ezután díszítsük kedvünk szerint akár nyomdával, vagy más papír-
ból kivágott mintákkal. Ragasszunk akasztót a tetejére, az aljára
pedig néhány szalagot. Mind a két helyen masnival zárjuk le. 
Már csak egy szép anyák napi köszöntőt kell beleírni, és készen
is vagyunk ezzel a különleges ajándékkal. Nemcsak meglepetés
lehet, hanem lakásunk díszévé is válhat alkotásunk.
Kincsesláda Kelléktár Árukészlete Önre vár
kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvényeken, gyerek-
napon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 és Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 - kincseskellek@freemail.hu
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Kézilabda - Nôk
NB. II. Déli csoport
Vecsés Kombi Express - XVII. ker. Lakóhelyi SE 29 – 19 (13 – 10)
A Vecsés Kombi Express hazai pályán fogadta az utolsó előtti
XVI. ker. Lakóhelyi SE csapatát, s a papírforma beigazolódott,
nagyarányú vecsési győzelemmel zárult a mérkőzés. A juniorok
sem maradtak le idősebb társaiktól és 34 – 25-ös végeredmény-
nyel küldték haza a Lakóhely junior csapatát.
Az első félidőben már sikerült el-el lépnie a hazai együttesnek,
de ezeket a 4 – 5 gólos előnyöket nem tudták megtartani. Újfent
dominált Lukács Réka és Domokos Rita játéka, de hiányzott a
csapatjáték. Kevés volt az átlövés és a támadások nagy részét is
csak nyögvenyelősen sikerült góllal befejezni. Öt hétméteres
maradt ki, de így is 3 gólos előnnyel mehettünk az öltözőbe.
A második játékrész elején sem változott sokat a Kombi
Express játéka, de pár perc után végre elindultak a kiváló tech-
nikai megoldások, az elsöprő átlövések, s bár a hetesek tovább-
ra is kimaradtak, de pótolva lettek mezőnygólokkal. S egy kife-
jezetten kétarcú első félidő után végül 10 gólos különbséggel
zárta a mérkőzést a vecsési csapat. 

Szigetszentmiklósi NKSE - Vecsés Kombi Express 23 – 27 (9 – 14)
A junior csapat parádézott és kiváló játékkal „döngölték föld-
be” a miklósi együttest 18 – 38-as végeredménnyel.
A továbbra is pontegyenlőséggel a 3. helyen álló Vecsés csapata
a 8. helyen álló Szigetszentmiklósi NKSE otthonába látogatott,
hogy újabb győzelemmel gyarapítsa bajnoki pontjait. A miklósi
stadion ámulatba ejtette a nézőket s játékosokat egyaránt, sokak-
nak talán még csatlakozni is kedvük támadt a nézők közül, hisz
ilyen környezetben még a játék is élvezetesebb. Az első félidő-
ben jól kezdtek a vendégek azonnal elléptek a hazai gárdától, s
ezt az előnyt folyamatosan tartották is. A mezőnyjátékban voltak
apróbb hibák vecsési részről, de ezt a jó kapusteljesítmény
kiegyenlítette. Így magabiztos vezetéssel fordulhattunk.
A második játékrészben a miklósi együttes az első félidei teljesít-
ményét folytatta, viszont a mieink mintha egy teljesen más csa-
pattal álltak volna ki. A játék döcögősen ment, gólképtelen ven-
dégjáték és gólgazdag hazai percek következtek, melynek követ-
keztében a vecsési szurkolók meg is ijedtek, hiszen közel került a
Szigetszentmiklós. Végül újra magához tért a Kombi Express és
bár kicsit nehezen, de biztos győzelmet arattak. A második félidei
teljesítményt Szalai Tibor szakosztályvezető így jellemezte:
„Vannak mérkőzések, melyeken mindenkit játszatni kell.” 
Az élmezőny külön harcot vív az első helyért. Jelenleg Vecsés
a 3., de az előtte álló Érdnek és Gyömrőnek jóval nehezebb
mérkőzései vannak hátra. Így a vecsési lányok dolga „mindös-
sze” annyi, hogy a hátralévő 4 mérkőzésen hozzák a kötelező
győzelmeket, és várják a végkifejletet.

Örvendetes, hogy a góllövőlistát Lukács Réka, a csapat játékos-
edzője jelentős előnnyel, 117 találatával vezeti, ami közel
nyolcgólos átlagot jelent! Előkelő helyen van még Erdős Éva a
68 góljával.
A junior gárda szintén éremért harcol, most a 2. helyen áll,
izgalmas hajrá várható. Czudor Alexandra és Bátori Orsolya a
két legeredményesebb játékos.
Molnár Péter

Ökölvívás: Utánpótlás olimpia

Március 28-án, csütörtökön 8 vecsési versenyző lépett ringbe az
utánpótlás olimpián az érmekért. A pénteki elődöntőbe négy
versenyző jutott be: serdülő 48-kg: Mátyás Krisztián, junior 48-
kg: Csicsó Jenő, junior 54-kg: Lőczi Gergő, junior 70-kg: Papi
Bence.

Mátyás Krisztián és Csicsó Jenő szoros küzdelemben maradt
alul. Lőczi Gergő ellenfele többször volt nagy versenyeken
győztes vagy helyezett. Gergő nagyon okosan határozottan bok-
szolt, minden taktikai utasítást betartott, minden tőle telhetőt
megtett a győzelemért. A pontozóbírók nagyon kis különbség-
gel az ellenfelét látták jobbnak. Gergő az Utánpótlás Olimpiáról
egy bronzéremmel gazdagította gyűjteményét.
Junior 70-kg-ban Papi Bencének ezen a versenyen nehéz útja
volt idáig is, hiszen 8 között a tavalyi 65 kg-os serdülő Magyar
Bajnokot, majd döntőbe jutásért a szintén tavalyi serdülő
Magyar Bajnokság 68 kg-os győztesét kellett legyőznie. Bence
ismét bizonyította jó formáját és tehetségét, mert nagyon takti-
kus, fegyelmezett ökölvívással minden menetet megnyerve
jutott a fináléba. Bence a döntőben, a nagyon jó képességű,
másodéves Fehér Gyulával, a Honvéd Sashegy versenyzőjével
mérkőzött a bajnoki címért. Bence ellenfele csak az első menet-
ben tudta felvenni a vecsési fiú által diktált ritmust és tempót.
Az első menet végén már érezhető volt, hogy Bence fogja nyer-
ni az összecsapást, mivel ő irányított, és ütőerőben is felülmúl-
ta ellenfelét. A második- és harmadik menetben meggyőző
fölényre tett szert, így egyhangú pontozással Utánpótlás
Olimpia Bajnok lett! Ezzel bebizonyította, hogy junior 70 kg-
ban, az országban Ő a legjobb.
Ez a verseny volt idén az első megmérettetés a válogatott keret-
be való bekerülésért. Bence nagy lépést tett, hogy ő legyen súly-
csoportjának első számú válogatottja.

Molnár Péter (forrás: vecsesbox.hu)
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Kézilabda - férfiak
NB. II. Déli csoport
A bajnoki cím elérhető közelségbe került!
Folytatódott a győzelmi széria

MAFc – Vecsés SE 21 – 29
Gól: Gazdag 6, Varasdi 5, Hegedűs 4, Szabados 3, Antal 2,
Balogh 2, Martin 2, Péter 2, Tóth Ervin 1, Tóth Dániel 1,
Kovács 1
Vasárnapeste Újbudán a 8. helyen álló MAFC-ASI fogadta ven-
dégül a vecsésieket. A juniorok mérkőzése nem volt papírforma
győzelem, a fiatalok megszenvedtek a győzelemért, bár a vég-
eredmény nem ezt tükrözi: 24-28.
A mieink az első félidőben, mintha még a junior meccset néz-
nék, kapkodtak, eredménytelenül vezették támadásaikat, s bár a
hazaiak jóval hosszabban támadtak, de eredményesebben is.
Molnár József hamar kihasználta időkérési lehetőségét, hogy
rendet tegyen a fiúk fejében, ez sikerült is, hiszen kisebb fellen-
dülés mutatkozott a technikai játékban, ezáltal a gólok száma is
növekedett, s az első félidő végére már 2 gólos előnyre tett szert
a vecsési gárda.
A szünet a hazaiaknak tett igazán jót, folyamatosan zárkóztak
fel, és a döntetlenig is eljutottak, mikor elindult valami a vendé-
gek játékában. Végre előkerültek a meghatározó emberek és a
bravúros megoldások, talán ennek volt köszönhető, az, hogy
végül a Vecsés Se ilyen arányú győzelmet tudott hozni, mellyel
6 pontos előnyre tett szert a csoport második Honvéd csapata
előtt és 7 pontra került a harmadik FTC-től. A mérkőzés igazán
kiemelkedő alakja újfent Róth Ádám volt, aki kiváló teljesít-
ménnyel őrizte a vendégek kapuját. 

Vecsés SE – Dunaharaszti 32 – 21
Gól: Tóth Ervin 5, Hegedűs 5, Martin 4, Antal 3, Balázs 2,
Balogh 2, Gazdag 2, Kovács 2, Szabados 2, Tóth Dániel 2,
Varasdi 2, Varga 1
Álomkezdés. Talán így lehetne jellemezni a hazaiak játékát
miután 8 – 0-val zárták az első 10 percet. A támadásokat olykor
elsiették, de ezt az apró hibát a kiváló védekezéssel kiküszöböl-
ték. A kapuban Róth Ádám felülmúlta eddigi jó formáját is, és
elképesztő védéseket mutatott be. A vendégek sokszor dobták el
magukat a „kemény” védekezést így próbálván átjátszani, így
talán ez okból az első játékrész második felében már kissé fel-
engedett a hazai védelem. Egy támadás alatt Tóth Dániel erős
ütést kapott, s már csak a második félidőben állt vissza. Viszont
öröm az ürömben, hogy így Hegedűs Zoltán több lehetőséget
kapva elkezdte régi formáját nyújtani. 
A második játékrész viszonylag nyugodtan telt el. Mind a két csa-
pat kiengedett védekezésben, így góldúsabb volt ez a félidő. A
hazaiak technikai és fizikai fölénye egyértelmű volt nemcsak a
nézők, de az ellenfél játékosai és edzője számára is. Ennek elle-
nére a vendégcsapatnak sikerült dulakodással emlékezetessé
tenni a mérkőzést. Az utolsó pár másodpercre beállt középkorú
haraszti játékos a félpályánál öklelte fel Hegedűst, amelyet
Zoltán nem fogadott túl jó szívvel, s egy rövid szóváltás után a
vendégek játékosa dulakodva indult el a sértett felé. A pályán
azonnal bent volt a két kispad, ki nyugtatni próbálta a kedélyeket,
ki tovább szította a tűzet. S, bár végül nem történt semmi, a játék-
vezetők úgy ítélték, hogy említést tesznek az esetről a mérkőzés
jegyzőkönyvében, amely akár szankciót is vonhat maga után -
mindkét félnek. A kérdés tehát adódik: egy csapat, amely tisztá-
ban van ellenfele erőfölényével, miért folyamodik ilyen sportsze-
rűtlen húzáshoz? Ez talán örök kérdés marad a sportvilágában.
Molnár Péter

Le a kalappal!
Öröm nézni a tabellát, amely – így a bajnokság végére és végé-
ig – már szinte „unalomig” állandósul. 
1. Vecsés    17      16    1    0     476-354       33
A 2. helyen a Honvéd együttese áll, akinek a korábbi vecsési tréner,
Páll Tibor az edzője. Nekik 27 pontjuk van, és április 27-én fogad-
nak bennünket. Tudják, hogy nem sok az esélyük, de az ezüstérem
és egy presztízsgyőzelem jól jönne a Honvédnak. Fradi a 3. 26 pont-
tal, rájuk még a 24 pontos Tököl lehet veszélyes. A többi együttes
már a középmezőny tagja. A kiesés is nagyjából eldőlt, a XVI. ker.
KMSE és a Dunaharaszti MTK aligha kerülheti el a végzetet.
Visszatérve a mieinkre, egészen káprázatos az együttes teljesít-
ménye! A veretlenség már önmagában óriási fegyvertény, de
ezen túl a gólkülönbség fantasztikus. A különbözetet jelentő
122 gól, alighanem rekord. Ilyen nagy gólkülönbség nagyon
kiemelkedő produkciót jelent. Ha a döntetlen eredményt kivesz-
szük – mert döntetlen volt – akkor a 16 meccset közel nyolcgó-
los különbséggel nyerték! Ha csak a kapott gólokat számoljuk,
akkor közel 21 gólt kaptunk meccsenként, ami példátlanul ala-
csony. A dobott gólok átlaga kereken 28 találat derbinként. A
teljes NB mezőnyében – 9 csoport több mint száz csapatából -
megközelítően sem rendelkezik senki ilyen mutatókkal. Igaz,
nagy kérdés, hogy mindez mire lesz elég a magasabb osztály-
ban? Mert az már aligha kétséges, hogy ez a bajnoki cím meg-
van. NB I B-ben még sohasem szerepelt vecsési kézilabdacsa-
pat! A matematika jelenlegi állása szerint a hátralévő öt mérkő-
zésből elegendő kettőt megnyerni. A hátralévő mérkőzések:
Ercsi (idegenben), Honvéd (i), Pénzügyőr (o), Albertirsa (i) és
Szigetszentmiklós (o). Ismerve Molnár József edző karakterét,
amit sikeresen átplántál a „fiaiba”, meglesz ez hamar. Lehet,
hogy éppen a Honvéd ellen, idegenben, mert az volna méltó a
csapat idei teljesítményéhez. 
A góllövőlista 12. helyén tanyáz Hegedűs Zoltán, aki a vecsési-
ek közül a 69 találatával a legtöbb gólt szerezte.
Az ifjúsági együttes Matuz István edző irányításával az 5. helyet
fogalja el. Az ifik teljesítménye: 
5. Vecsés SE      17    10    0    7      509-443    20
A két legeredményesebb játékos Szakács József (88 gól) és Major
András (82), akik a legjobb 15 gólszerző között találhatóak. 
szajan

D u g u l á s  e l h á r í t á s  f a l b o n t á s  n é l k ü l.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze r e l é s.

Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok 
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Labdarúgás - NB. III. Alföldi csoport

Felemásan, de semmi esetre sem biztatóan kezdődött el a pont-
vadászat. A reményt keltő haraszti 3-3 után vártuk a folytatást,
de a tél közbeszólt, és a 2. és 4. fordulóra kiírt hazai meccsünk
elmaradt, így a nyitányt még két idegenbeli derbi követett.

Monor – Vecsés 4-0 (2-0)
Az első negyedórában mi irányítottuk a játékot, nem gondolt
senki arra, hogy aztán perceken belül összeomlik a gárda – bírói
segédlet mellett –, és kiütéses vereség lesz a vége. 
Üllő – Vecsés 2-5 (1-3)
Gól: Kollár 2, Czipper, Fekecs, Piros
A csapat nagyon jól játszott és magabiztos győzelmet aratott.
Végig uraltuk a játékot, bizakodtunk a folytatásban.
Vecsés – Tisza Volán Szeged 1-2 (0-1)
Gól: Piros
Elmaradt találkozót pótoltuk a hétközi fordulóban. A Tisza-par-
tiak egyszerű, de nagyon hasznos focit játszottak, ami, a nem
sok ötlettel játszó mieink ellen, megérdemelt győzelmet hozott. 
Vecsés – Várfürdő-Gyulai Termál 1-1 (1-1)
Gól: Piros
Az élmezőnyhöz tartozó gyulaiak ellen ez inkább pontszerzés-
nek mondható, mint pontvesztésnek. De az előremeneteléshez
mindenképpen kevés!

A VFC 19 ponttal a 12. helyet foglalja el a 18. forduló után.
Ismeretes, hogy az első öt marad az NB III-ban az átszervezés
következtében, a többiek a megyei bajnokságokba esnek vissza.
Persze, a magyar fociban minden lehetséges. Még szerencsé-
sebb forgatókönyv is lehet, de ebben ne bízzunk. Reálisan szá-
molva, már nem elérhető az 5. hely, sőt, egy reményt keltő 6-8.
helyezés is bravúr kategória, szinte már nem volna szabad pon-
tot veszíteni! Amire kevés az esély. Igaz, az utolsó sípszóig,
még minden lehetséges…
VT info

Egy kis focitörténelem – 1966
1966. Angliai világbajnokság. Ez volt az első vébé, amit
magyar emberek a televízió előtt végigdrukkolhattak. A fociban
forradalmi változások indultak el. A régi WM rendszert (3 hát-
véd, 2 fedezet 5 csatár – amiből 1 vagy kettő összekötőként
muzsikált) éppen mi, magyarok dobtuk sutba, és az aranycsapat
4-2-4-es szisztémája megújította a focit. A brazilok vették át és
alkalmazták a legnagyobb sikerrel utánunk, amivel 1958-ban és
1962-ben vébét is nyertek. Azonban a hatvanas évek közepén
elindult egy változás, ami talán a mai napig nem fejeződött be.
Folyamatosan alakítják nagy tudású mesterek, és az tud sikert
elérni, amely legjobban eltalálja a játékoskeretének megfelelő
stílust és taktikát. 1966-ban a portugál-brazil-bulgár trió várt a
mieinkre. A portugálok – zömében afrikai portugál gyarmatok-
ról származó zsenivel – megvertek bennünket, igaz kapitális
kapushibák miatt. Július 15-én következett a kétszeres világbaj-
nok Brazília! Az eredményt tudjuk. A mai fociakadémiáknál
kötelező tananyagnak venném a meccs megnézését, hogy a mai
magyar fiatalok is elhiggyék, tudtunk mi focizni, nagyon is!
Amikor hatvanezer angol őrjöngve tapsolt és kiabálta:
Hungary-Hungary! Itthon az emberek bukfencet vetettek, és
megteltek a vendéglők. Vecsésen, a Loksiban Kálmán cigány
többet keresett ezen az estén, mint az egész év alatt. Extázisban
ünnepelt az ország. Sajnos, a folytatás nem sikerült, de talán
utoljára csodált minket a világ.
Két jelenségről érdemes itt szót ejteni. Ez már a bújtatott

„álprofi” világ volt. Még itt is a játékosok egy kis meccspénzért
(100-200 forint vasárnaponként, amin ma mosolygunk, de
akkor a havi fizetés 1500 forint körül volt. Száz ft-ból 40 korsó
sört lehetett venni. Ugye, így már másként fest a dolog!), egy-
egy hírességet egy kocsmai gebinért lehetett leigazolni. Ekkor
kezdődött el a sportállások időszaka is. Kis fizetésért állás vala-
melyik cégnél vagy a TSZ-ben, ahová jó esetben be sem kellett
menni. Minderről persze nem illett beszélni, így hát nem csoda,
hogy a hazai foci szépen-csendben elindult a lejtőn. Más orszá-
gok már akkor el kezdtek hatalmas pénzeket fektetni utánpótlás
iskolákba, és ennek hátrányait nyögjük ma is. A másik, átigazol-
ni csak a két klub engedélyével lehetett, ha ez nem jött össze és
a játékos menni akart – az egyéves eltiltást jelentett. Utána
mehetett. A rendszerből eredően a Honvéd azt a katonakorút
igazolta le, akit akart, a Dózsa – a belügy csapata – szintén nem
ismert akadályt. A párt csapata a Vasas volt, nekik sem volt
nehéz kérdés az igazolás. A Fradi a hihetetlen népszerűségének
köszönhette, hogy mindezek dacára a legjobbak között maradt. 
Vecsésen az előző év kupasikerei után a csapat felkerült a
megyei I. osztályba. Sajnos, erősen átalakult gárda indult el,
mert Varga Pumpa és Horváth Misi elment, Makovecz és Fekete
bevonult katonának. Az edző B. Nagy László maradt. Laci bácsi
csodálatos ember és fantasztikus futballista volt. Puskásék
árnyékában B válogatottságig vitte (ma 100-szoros focista
lenne), és 57-szeres magyar vasutas válogatott volt. A
Törekvésben focizott, második otthona Vecsés volt, itt is van
eltemetve. Ifistaként sokat voltam a közelében, soha sem hallot-
tam káromkodni, úriember volt minden pillanatban. A játékosai
szerették, és ő is őket. Több emlék mellett egy örökre megma-
radt bennem. Bogár Jani az edzés előtt kérlelte, hogy korábban
mehessen el, mert dolga van. B. Nagy focis ajánlatott tett neki:
- Jani, ha kifejeled a lövésemet, akkor elmehetsz. A sportszerű-
ség odáig ment, hogy Laci bácsi megígérte nem a felső sarokba
és nem a fű alatt lövi a lasztit. Egyébként ő oda tudta rúgni a
labdát, ahová mondta: - Jani, bal sarok! A 17 méterről meglőtt
labda kb. méter magasan zúdult a bal sarok felé. Janinak nagyon
fontos lehetett a program, mert elszállt és kifejelte a lasztit! – A
betyárját! – álmélkodott Laci bácsi – Na, menj a csudába!
A bajnokság jól indult. Hamar összeállt a csapat, majd egy ötös
győzelmi szériával bajnokesélyes lett. Hátul a védelem masszív
volt, a kéttüdejű, csupa szív Kári Feri beszáguldozta a pályát,
elöl pedig mindig akadt egy gólszerző. A tavasz utolsó meccsét
Üllőn, a vasút melletti gödörben játszottuk: kétezer ember, forró
hangulat. A mieink nagyon fegyelmezettek voltak, hátul a retesz
zárt, elöl pedig volt egy csodafegyver: Néma Pista.
Vékonyságánál csak a gyorsasága volt nagyobb. Tóth Pali, a
zseniális jobbhalf - az MTK-tól érkezett – már tizedszer rúgta el
szegény Boda feje felett a labdát és kényszerítette őt reményte-
len futóversenyre Némával. A végén már nem bírta se szusszal,
se ideggel és felrúgta Pistát a 16-oson belül. Abban a katlanban
bátorság kellett 11-est ítélni és azt berúgni is. 1-0-ra nyertünk,
de bátorság próba volt a közönség között átmenni a vasúton az
öltözőbe is. (Hol voltak még akkor a licence-k!) 
Ekkor érkezett vissza Kalász Józsi – szegényt bele is keverték
egy átigazolási botrányba. Eltiltás, büntetőpontok sújtották a
csapatot (A keret ez volt: Bogár, Molnár, Huber, Trasszer,
Leimetter, Tóth, Kári, Czimbal, Mercz, Szűcs, Szokolyai,
Kalász). A vége felé visszakaptunk mindent, de a herce-hurca
elfárasztotta a gárdát, és csak egy bennmaradás sikeredett az év
végére. Igaz, a végén két nagy győzelem még összejött: a baj-
nokságra törő Monort és Üllőt sikerült elverni itthon. Ez nagyon
fájdalmas volt számukra, amit egy év múlva igyekeztek törlesz-
teni, de ez már másik történet.
Szalontai János



A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

Vecsési Tájékoztató
23. évfolyam 4. (270.) szám 2013 április

www.vecses.huwww.vecses.hu

LOMTALANÍTÁS - Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 27-én, szombaton Vecsés
város területén lomtalanítást tartunk. A lomtalanítás szombaton
reggel 6 órától kezdődik. Kérjük, hogy a háztartási lomokat csak pén-
teken szíveskedjenek az ingatlanaik elé kirakni, mert minden
utcában csak egyszer megy végig az ASA autója. 
Az április 26-a előtt kirakott lom szabálysértési eljárást von maga
után! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi hulladékokat NEM
szállítják el: 
- építési, bontási törmelék, - kerti hulladék, - gumiabroncs,
- akkumulátor, - veszélyes hulladék.
A hulladékok közé nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a hulladék-
szállítással foglalkozók testi épségét, vagy használata során a mun-
kagép műszaki berendezésében rongálódást, a környezetben
szennyeződést idézhet elő. Ha a hulladékok közé megállapítható
módon veszélyes hulladék került, a dolgozó kötelessége a hulladék-
szállítást megtagadni.
Ezen a napon 8-14 óráig a VETÜSZ Kft. telephelyén Vecsés, Damjanich
u. 34. sz. alatt a lakosság az alábbi veszélyes hulladékot háztartási
mennyiségben térítésmentesen leadhatja:
- azbeszt tartalmú pala, - vegyszer hulladék, 
- hulladékká vált tonerek, - festékes fém, festékes rongy, 
- olajos műanyag, olajos rongy, - maradék növény-védőszer, 
- oldószer maradék,- festék és lakk hulladék, - fáradt olaj, 
- lejárt szavatosságú gyógyszer, - autógumi, - étolaj és zsír, 
- szóró palack, - savas, ólom akkumulátor, - fénycső, 
- szárazelem - elektronikai hulladék. 
Vetüsz Kft.

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA

SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

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. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket vasár-
nap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják. 
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362, 
illetve williams@williams.hu email címen.

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Halmy – április 22-ével, 
Hanga – ápr. 29-ével, 
Borókás – május 6-ával,
Fekete Gyopár – május 13-ával,
Szent Ferenc – május 20-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Fe-
renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

Nagypéntek. Élő keresztút az Epresben

Nagyszombat. Az üres sír...
Jézus feltámadt!

Május 25-26-án birtokba vehetjük a Kulturális Központot. 
Program a 16-17. oldalon.

Szeretettel az Édesanyáknak!


