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Testületi hírek a júniusi tanácskozásról
Vecsés Város Képviselő-testülete június 25-én tartotta évi ren-
des testületi ülését, amelyről Tábori Ferenc alpolgármester
halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt hiányzott.

Civil szervezetek támogatása

Hagyományosnak tekinthető, hogy a testület támogat számos
civil szervezetet a kultúra, a sport területén. Az is szokásos, hogy
erre a zárszámadás után, a pénzügyi tartalékok számbavétele után
kerül sor. A képviselők egyhangúlag fogadták el az előterjesztést,
amely 4,6 mFt felhasználásáról döntött. Nagyobb tételnek a
fogathajtó Vecsés Kupa (1mFt), a két kézilabda szakosztály (750-
750 eFt), valamint a Zeneegyesület, az Óvárosi Plébánia és az
Ipartestület (500-500 eFt) támogatása minősül. A többi egyesület
egységesen 50-50 eFt működési támogatást kapott.

Generáció Kútja – pályázat

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma
pályázati felhívást jelentetett meg olyan esztétikailag és tartal-
mában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térins-
talláció) létrehozására, melyek az adott település közterén a
település kulturális jelenlétét erősítik. A felhívásra Vecsés Város
Önkormányzata a „Generációk kútja” című alkotással indult,
mely a Vecsésen már több köztéri szobrot (pl. Országzászló)
alkotó Szórádi Zsigmond munkája. A szobor a Halmy József
téren a Besztercei utca felőli oldalon kerülne felállításra. Az
alkotás a vecsési lakosok szülőhelyükhöz kötődő állandóságát
fejezné ki. A „Generációk kútja” egy funkcionális térplasztika,
mely azt mutatná be, hogy az itt felnövő kislány és kisfiú lép-
csőzetesen felnőtté válik, és mint nő és férfi találkoznak, felér-
nek egy magaslatra, és együtt haladnak tovább.

Régi vezető az új intézményben

A képviselő-testület márciusban pályázatot írt ki a József Attila
Művelődési Ház igazgatói állására. A testület 2013. május 1-jei
hatállyal a fenti intézmény nevét Bálint Ágnes Kulturális
Központ névre változtatta. A pályázat benyújtásának határideje
lejárt. Az intézményvezetői állásra hárman nyújtottak be pályá-
zatot. Az előkészítő bizottság meghallgatta a jelölteket.
Előterjesztésében egy jelölt pályázatát érvénytelenítette, mert
nem csatolt szükséges iratokat a pályázathoz. A másik két jelöl-
tet alkalmasnak minősítette, és közülük a régi igazgató kineve-
zését javasolta a testületnek. A képviselők egyhangúlag Kis
Tóth Jánost nevezték ki újabb öt évre - 2013. augusztus 1-jétől
2018. július 31-éig – a kulturális intézmény élére.

Rövid hírek:
- A testület egyhangúlag fogadta el a Vecsés Tájékoztatásáért
Közalapítvány és a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért
Közalapítvány elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
- A képviselők egyhangúlag szavazták meg, hogy 500 ezer
forinttal támogatják Szigetmonostor település árvíz utáni hely-
reállítási munkálatait.
- A testület egyhangúlag nem támogatta azt a javaslatot, hogy
Gyál kezdeményezésére létrejövő hulladékkezelési társulásba
belépjünk.
- A Dózsa György úti és az Achim András utcai orvosi rendelők
klímatizálását célozta a Szakrendelő igazgatójának előterjeszté-
se. A képviselők egyhangúlag megszavazták a 2,9 mFt összegű
fejlesztést.

Rendeletalkotások
A Vagyonrendelet elkészítésével a testület mulasztásban volt,
de a sok törvényi változás miatt csak most vált esedékessé. A
törvény alaposan átváltoztatta a vagyongazdálkodás feltételeit.
Nagyon lényeges, hogy tulajdonosi kérdésekben csak a képvi-
selő-testület dönthet. Ez Vecsésen már 1990 óta így van. A
másik változás az állami és az önkormányzati tulajdont nemze-
ti vagyonnak minősíti, és ennek megfelelően szabályozza. A
Könyvvizsgáló Kft.-vel egyetértésben elkészített vagyonrende-
let pontosan nevesíti a város minden vagyonát. A forgalomkép-
telen kategóriába a kül - és belterületi utak (ingatlanokkal) tar-
toznak. A korlátozottan forgalomképes kategóriába külterületek
(rét, szántó stb.) és belterületi ingatlanok (intézmények, létesít-
mények, szolgálati lakások stb.) soroltattak. 

Vecsés képviselő–testülete 2012 nyarán megalkotta önkor-
mányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú utakon a
tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjé-
ről. A rendelet rendelkezéseit 2012. szeptember 1. napjától kel-
lett alkalmazni. A rendelet a 7,5 tonna össztömeg feletti gépjár-
művek behajtását szabályozza az önkormányzati tulajdonú
helyi közutakon. A rendelet hatálya alá tartozó gépjárművek
súlykorlátozott területekre történő behajtása érdekében a gép-
járművek tulajdonosainak, üzembentartóinak behajtási enge-
délyt kell kérniük. A behajtási engedély díjköteles, melynek díj-
tételeit a jármű össztömege és a kérelmezett időszak alapján a
rendelet határozza meg. 
A folyamatos konzultáció során többször módosították a rendele-
tet, utoljára 2013 januárjában. Ennek alapján a behajtási engedély
2013. július 1-jéig díjmentesen került kiadásra. Most egy újabb
finomítással a képviselők elfogadták 2013. szeptember 30-áig a
díjfizetésre vonatkozó türelmi időszak bevezetését, az online
igénylési- és díjfizetési rendszer kialakítása céljából. A türelmi
időszak alatt a behajtási engedélyek továbbra is díjmentesek.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításá-
ról szóló 2003. évi törvény értelmében a települési önkormány-
zatoknak 5 évente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi progra-
mot kell elfogadniuk. Főcélcsoportok: a nők, a mélyszegény-
ségben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, a gyerme-
kek és az idősek. Főbb alkalmazási területe: oktatás, lakhatás,
foglalkoztatás, egészségügy és szociális helyzet.
Az időarányos megvalósulást 2 évente felül kell vizsgálni, és ha
szükséges, módosítani kell.
Fontos: a hatályos helyi esélyegyenlőségi program szükséges
ahhoz, hogy 2013. július 1-jétől az önkormányzat egyedi döntés
alapján nyújtott, vagy pályázati úton odaítélt támogatásban
részesülhessen.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
július 24-ei ülésén fogadta el a tiltott, közösségellenes magatar-
tásokról szóló helyi önkormányzati rendeletet. Később maga a
törvény átdolgozásra került, ezért a helyi rendelet is hatályon
kívül lett helyezve. Most végleges formájában újra megszületett
a rendelet. Érdemes mindenkinek tanulmányozni, mert olyan
kérdéseket szabályoz, hogy mit nem szabad az ingatlan terüle-
tén belül vagy közterületen végezni. S mindehhez kemény
szankciók is járnak. Igen, az ember társas lény, és fontos úgy
szervezni napjainkat-dolgainkat, hogy azzal ne okozzunk a kör-
nyezetünkben élőknek károkat.
A testület a rendeleteket egyhangúlag fogadta el.

VT info
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Szociális nyári gyermekétkeztetés

Az iskolai kicsöngetést követően a nyári szünidő megérkezésé-
vel szép és nehéz feladat megszervezésére került sor a gyermek-
védelemben dolgozó valamennyi érintett szakembernek, hiszen
a szünetben az otthon maradó rászoruló gyermekek szociális
gyermekétkeztetésben részesülhettek. 
Az állami támogatás igénybevételének nehezen betartható felté-
telei miatt Vecsés Város Önkormányzata a tavalyi évhez hason-
lóan 2013-ban is úgy döntött, hogy saját forrásból igyekszik a
rászoruló gyermekek nyári gyermekétkeztetését megoldani. A
nyári gyermekétkeztetés megszervezésének első fázisában a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai Vecsés
valamennyi iskolájának és óvodájának gyermekvédelmi felelő-
sével felvették a kapcsolatot, hogy tájékoztatást és javaslatot
kérhessenek a gyermekétkeztetésben részesülő gyermekekről.
Az oktatási intézmények és a Gyermekjóléti Szolgálat munka-
társainak javaslatait követően több mint 240 kiskorú gyermek
szülei részére igénylőlapokat küldtek ki, melyet követően 181
gyermeknek a törvényes képviselője jelezte vissza, hogy szíve-
sen élne a támogatás lehetőségével. 
Az igénylőlapok megérkezését követően a Szociális Bizottság
ülése elfogadta, hogy valamennyi gyermek részesülhet az étke-
zésben, így a szülők megkapták a végleges értesítést, hogy a
kétfogásos meleg ételt a nyári szünidő alatt is 33 munkanapon
keresztül biztosítják számukra, melyet a Tündérkert Óvodában
vagy a Központi Konyhában vehetik át. A rászoruló családok-
nak és a bennük felnövekvő kis gyermekeknek nagy segítség
ez az idei nyáron is, hogy a szünidő nagy része alatt is lehető-
ségük volt legalább napi egy alkalommal melegétel elfogyasz-
tására, így talán hozzá tudtunk járulni, hogy a vakációjuk kel-
lemesebben teljen, és újult erővel kezdhessék majd meg az
őszi tanévet.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Értesítés

A Budapest Környéki Törvényszék Elnöke a nyári és a téli ítél-
kezési szünet egységes szabályait 2013. évben az alábbiak sze-
rint határozta meg.
Az ítélkezési szünet valamennyi szervezeti egységnél:
- nyári időszakban 2013. július 16. napjától 2013. augusztus
16. napjáig,
- téli időszakban 2013. december 30. napjától 2013. december
31. napjáig tart.

Az ítélkezési szünet alatt tárgyalások nem lesznek, a pénztári
tevékenység szünetel.
A büntető, a polgári és a végrehajtói iroda ügyeletet tart. A szü-
netek időtartama alatt a bíróság földszint 13. szobájában (polgá-
ri iroda) és a földszint 9. szobájában (büntető iroda) lehet felvi-
lágosítást kérni, beadványokat benyújtani ügyfélfogadási idő-
ben: Hétfő 9-15 óráig, szerda-csütörtök és pénteki napokon 
9-11 óráig. 

Kedden nincs ügyfélfogadás!
Panasznapi ügyfélfogadás: hétfőn 9-15 óráig.
További információ: Monori Járásbíróság – 0629 613 224

Monori Járásbíróság

Nyári napközis tábor 2013

Bár a tábor az utolsó hetét éli, már most szeretnénk közreadni
rövid beszámolónkat. 2013. június 17. és július 26. közt a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ismét megszervezte az
immáron hagyományosan hathetesre bővült nyári napközis
táborát Vecsés Város Önkormányzatának támogatásával. A
Képviselő-testület költségvetésében eredetileg 1.400.000 Ft-ot
különített el a táborra, majd mivel a meghirdetett férőhelyek
már a tábori jelentkezés másnapján beteltek, így létszámbőví-
tési - és ehhez kapcsolódó támogatási - kérelemmel fordultunk
a Testülethez, melyet egyhangúan megszavaztak, és 550.000 Ft
plusz pénzt is biztosítottak a táborra. Így mindösszesen
1.950.000 Ft önkormányzati támogatásból valósult meg a
tábor, melynek köszönhetően a szülőknek csak a táborköltség
felét kellett kifizetniük.
Ezzel jelentősen könnyíteni tudtunk azoknak a családoknak a
helyzetén, akik a nyári szünet ideje alatt nem tudnák megoldani
gyermekük felügyeletét. A Képviselő-testület szociális érzé-
kenysége abban is megmutatkozott, hogy a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő gyerekeknek ingyen biztosí-
totta a tábort, csak az étkezési költséget kellett a szülőknek kifi-
zetniük. A környező településekről érkező jelzések szerint a tér-
ségben egyedülálló, hogy a nyári szünet ideje alatt ilyen hosszan
biztosítja az Önkormányzat a gyerekek felügyeletét.
A helyszínt idén a Grassalkovich Antal Általános Iskola bizto-
sította. A hat hét alatt összesen 180 gyermek kapcsolódott ki
nálunk, és ezzel egy időben szakszerű felügyelet alatt volt. Van,
aki egy vagy két hétre jelentkezett, de többen mind a hat héten
keresztül „táborlakók” voltak. A gyerekek minden hétköznap 
8 és 16 óra közt lehettek a táborban, és válogathattak a külön-
böző elfoglaltságok közül. Hétfőnként a kézműves foglalkozá-
sokon ügyeskedhettek, keddenként a kalandfoglalkozásokon
próbálhatták ki magukat, szerdán egész napos kirándulásokon
vehettek részt. Idén meglátogattuk az új Mesemúzeumot, men-
tünk az Állatkertbe, Visegrádra. Nem maradt el a kihagyhatat-
lan lovaglás és mozizás sem. Csütörtökönként az ugrálóvárban
fáraszthatták ki magukat a gyerekek. A pénteki vizes napon
strandra vagy uszodába mentünk, délután pedig a Ki mit tud?-
on saját produkcióval mutatkozhattak be a táborozók. A szerve-
zett programok mellett alkalom nyílt focizásra, kapitánylabdá-
zásra, társasozásra, rajzolásra is, és az elfáradt gyerekek mese
DVD nézése közben pihenhették ki a „fáradalmakat”.
Azt, hogy ilyen sokszínű és változatos programokkal várhattuk
nap mint nap a gyerekeket, köszönhetjük azoknak a pedagógu-
soknak és családsegítős kollégáknak, akik szívükön viselik a
nyári napközit, és amellett, hogy vigyáznak a gyerekekre, folya-
matosan újabb és újabb programokat találnak ki számukra.
A táborlakó gyerekek leginkább a felhőtlen szórakozás miatt
vannak a nyári napköziben, de emellett célunk az is, hogy a csa-
vargás helyett alternatív kikapcsolódási lehetőségeket mutas-
sunk nekik. Szerettük volna megkönnyíteni a családok helyze-
tét is azzal, hogy szakszerű felügyeletet biztosítunk gyermeke-
ik számára.

Kóródi Ágnes 
intézményvezető helyettes

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

Tel.: 06-70- 505-1177



Mese hete a Falusi Nemzetiségi Óvodában 
Tudjuk, hogy a mindennapos mesehallgatás mennyire fontos
szerepet játszik gyermekeink fejlődésében, ezért óvodánk neve-
lőtestülete a mesehét ötletével próbálta színesebbé tenni gyer-
mekeink hétköznapjait. Megszervezte, hogy ezen a héten kon-
centráltan irányuljon a figyelem a mesékre. A hét 1-1 napján,
március 18-22. között kiemelten foglalkoztunk többféle módon
és különféle mesékkel.
Hétfőn a Katica csoport gyermekei előadták a Hófehérke és a
hét törpe című mesejátékot az összes óvodásunknak. A kreatív
jelmezekben, ügyes és bátor gyermekek által előadott mese
nagyon tetszett a közönségnek, és különösen lekötötte a kiseb-
bek figyelmét is. A végén nagy tapssal jutalmazták a szereplők
igyekezetét. Még alvás után is erről beszélgettek a gyerekek.
Kedden a Süni -, Katica - és a Napocska csoport gyermekei
különbusszal elmentek a Bálint Ágnes Emlékházba, amit érdek-
lődve jártak végig, majd egy mesefilm vetítésével zárult a prog-
ram. A Maci - és a Pillangó csoport gyermekeinek (a kisebbek-
nek) az óvó nénik a csoportszobában vetítettek le diafilmeket. A
lelkes „kis” közönség ámulattal figyelte a régi meséket.
Csodálkoztak, hogy nem mozgó, hanem álló képek alkotják, és
nincs hangja, hanem az óvó néni meséli. Voltak olyan gyerme-
kek is, akik még soha nem láttak diavetítőt.
Szerdán akadályversenyt rendeztünk az Epresben. Minden aka-
dálynál egy adott mesével kapcsolatos mozgásos feladatot kel-
lett megoldani a gyermekeknek. 1-1 állomásnál az óvónő rövi-
den ismertette a mesét, majd a feladatokat. Aki ügyes volt,
kapott egy pecsétet a menetlevelére. (összesen 5 pecsétet lehe-
tett gyűjteni). A gyerekek nagyon élvezték a játékokat, és lelke-
sen gyűjtötték a pecséteket.
Csütörtökre várépítést terveztünk a gyermekek által otthonról
behozott, kisebb-nagyobb dobozokból. Sajnos, ezt a programot
az esős idő nem engedte megvalósítani, ezért egy későbbi idő-
pontra halasztottuk. Tervünk egy részét azért megvalósítottuk:
csoportonként választottunk egy királyfit és egy királylányt,
akik közül majd a vár elkészülésekor kiválasztjuk a „legneme-
sebb” párt a vár élére.
Pénteken az óvoda auláját és tornatermét „mozivá” alakítottuk
át. Reggel a csoportokban minden gyermek beválthatta a
pecsétjeit kinyomtatott forintokra, amiből mozijegyet, pattoga-

tott kukoricát és üdítőt vásárolhatott magának. Ezek után elfog-
lalhatta a helyét a kijelölt sorokban (szőnyeg, padok, székék,
asztalok). Süsü a sárkány című filmet néztük meg. Nagyon
élvezték a filmet a gyerekek, sőt, a végén együtt énekelték
Süsüvel a betétdalokat. 
A következő héten végre szebb idő volt, így megvalósulhatott a
várépítés is. A gyerekek már reggel nagy izgalommal érkeztek,
alig várták, hogy reggeli után kimenjünk az udvarra és elkez-
dődjön az „építkezés”. Csoportonként egy-egy várrészt (torony,

fal, kapu…) építettünk össze, a gyermekek aktívan rakosgatták
egymásra a „téglákat”, a felnőttek pedig ragasztással rögzítették
azokat. Végül a részekből összeépítettük a hatalmas várunkat,
majd közösen megválasztottuk a vár urát és úrnőjét (királyfik-
ból és királylányokból). Most már a gyermekek elfoglalhatták a
várat, szívesen bujkáltak benne.
A hét sikeres volt, a gyermekek jól érezték magukat a nevelők-
kel együtt. Úgy érzem, különleges élményt nyújtottunk ezen a
héten gyermekeinknek. 
Írás és fotó: Falusi Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete

Biatorbágy - Ének-zene verseny
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és kétnyelvű Ált.
Iskola tanulói megyei ének-zene versenyen vettek részt
Biatorbágyon 2013. április 11-én.
Az 5-6. osztályosok kétszólamú énekét arany minősítéssel jutal-
mazták.

Résztvevők: Hegedűs Emília, Tordai Dorottya, Botka Natália,
Oláh Georgina, Lestyán Melinda, Rajnai Lili
A 3-4.osztályosok énekét ezüst minősítéssel jutalmazták.
Résztvevők: Keserű Nadin, Hámor Dominika, Urgyán Klaudia,
Kis Laura, Jakab Flóra, Ondrik Veronika
Felkészítőjük: Matzné Antal Magdolna

A 2. osztályos Fazekas Fanni Kitti mundárt kategóriában ezüst
minősítést kapott.
Felkészítője: Fazekasné Gombár Mónika
Harmonikán kísért Liebe Viktor, aki színvonalas játékával hoz-
zásegített bennünket e szép eredmények eléréséhez. Ezúton is
köszönjük!
Írás és fotó: Matzné Antal Magdolna tanító
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Helyreigazítás
A júniusi számunkban részletes beszámolót olvashattak a váro-
si ünnep történéseiről. A fellépő csoportok vezetőit megnevez-
tük, ami sajnálatos módon a Rosmarein csoportnál kimaradt.
Elnézést kérünk Doróné Zemmel Katalintól, a csoport vezető-
jétől, különösen azért, mert ő minden dicséretet megérdemel
sokirányú, rendkívül értékes tevékenységéért.
szalontai
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Május első két hete óvodánkban a katasztrófavédelem és a köz-
lekedésbiztonság jegyében telt.
Az első héten a főszereplő a tűz volt. Sokat beszélgettünk a tűz
fontosságáról és természetesen a veszélyeiről is. Rengeteg mon-
dókát, éneket tanultunk erről az ősi elemről. 
A délelőtti óvodai életbe illesztve óvodásaink felelevenítették a
már ismert tűzvédelmi tudásukat (amikkel már ősszel megis-
merkedhettek). A nap része volt a „kiürítési gyakorlat” tűzvédel-
mi vezetőnk segítségével. A hét lezárásaként az egyik kedves
apuka vezetésével egy igazi tűzoltó autó érkezett vendégségbe

„Mosolyországba”. A gyerekek örömmel vették birtokba a nagy
piros autót. Felpróbáltuk a kabátot, a sisakokat, kesztyűket.
Bátran hallgattuk a sziréna hangját, és végül ámulattal figyel-

tük, hogyan varázsoltak szivárványt az óvoda udvarára a locso-
ló tömlő és az erős vízsugár segítségével.
A következő hét végén is vendégeket vártunk. Szintén egy segí-
tőkész apuka segítségével, a Monori Rendőrkapitányságról és a
Vecsési Rendőrőrsről érkeztek rendőrök mikro busszal és
motorral. Ez a délelőtt is érdekes és hasznos volt. Először egy
rövid KRESZ „oktatáson” vettünk részt, ahol játékos formában
megismerkedtünk a gyalogos és biciklis közlekedés szabályai-
val. Az új ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatták a gyere-
kek az udvaron felállított biciklis akadálypályán. Közben
kisebb csoportokban a kis busszal, fényjelzést használva körbe-
utazhattuk a háztömböt. Megnézhettük a rendőr motor minden
titkos rekeszét, tartóját és a benne lévő érdekességeket. A motor
szirénáját is meghallgathattuk, a többség szerint hangosabb
volt, mint a tűzoltóké. A tartalmas délelőtt lezárásaként a rend-
őröktől ajándékot is kapott minden gyermek. 
Tanulságos volt számunkra mind a két hét témája, eseménye.
Közösségi hangulatot teremtett az óvodások, a nevelők és az
egyenruhások között. A gyerekek több kérdésre is megkapták a
választ, hogy mit miért nem szabad. Azon kívül általában akkor
találkozunk ezekkel az emberekkel, amikor valami baj, valami
negatív dolog történt velünk. Ezek az alkalmak azonban egy
pozitív élményt adtak a gyermekeknek, és közelebb vitték őket
a bátor hivatásokhoz. Nagyon szépen köszönjük a gazdag élmé-
nyeket, az események megszervezésében és a délelőtt folyamán
résztvevő szakemberek segítségét, együttműködését!
Írás és fotó: Vasadi Annamária

I. Vecsési Murci Fesztivál 
2013. augusztus 31. szombat 10:00 órától 
Helyszín: 2220. Vecsés Fő u. 60. 
(Musikverein Wetschesch székhelye)
A Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület az elmúlt években több emlékezetes rendezvényt szerve-
zett, amelyek a város meghatározó, kulturális értékei lettek. A Városi
Borverseny és a Zeneegyesület karácsonyi hangversenye színvonalában és
rendezésében a legkényesebb igényt is kielégíti. Az utóbbi évek káposzta-
fesztjein is igényes külsővel és tartalmas programmal kedveskedtek a kilá-
togató vendégeknek. Ezúttal egy újabb színfoltot szeretnének elhelyezni a
város kulturális életének palettáján. Ez volna a Murcifesztivál. Biztosan
akadnak olyanok – ha kevesen is -, de nem tudják, mi a murci. Nos, a murci
az a nagyon kedves ital, amikor a szőlő lepréselt leve – a must – éppen
abban a fázisban van, amikor édes, pezsgő, nyelvet bizseregtető, izgalma-
san kellemes ital. Ez az állapota nem tart sokáig, hiszen elindul az erjedés,
a borrá válás természeti csodája.
A két egyesület – néhány honi és külföldi példára gondolva – a hagyo-
mányteremtés szándékával kívánja útjára indítani ezt a rendezvénysoroza-
tot. A vecsési borászok jó híre, országos versenyeken elért díjai jelentik a
garanciát, hogy most is kiváló murcit kóstolhatnak a vendégek, és termé-
szetesen lesz bor is, a tavalyi, nagyon jó évjáratból. 
A rendezvény célja a helyi borászati hagyományok bemutatása, valamint ado-
mánygyűjtés a VBE és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület oktató-nevelő
munkájának támogatására, hangszerbeszerzésre! Ezen a napon a rendőrség
szomszédságában lévő épület udvarán összeállított, a két egyesület saját tulaj-
donát képező, 200 m2-es rendezvénysátorba várják a kedves vendégeket, ame-
lyet most első alkalommal tudnak teljes egészében felállítani.
A végleges programot Vecsés Város honlapján (www.vecses.hu) és a VT
augusztusi számában olvashatjuk majd. Ízelítőként, délelőtt 10 órától 12

óráig, bolhapiac lesz. Ide azokat a vecsési gyermekeket várják, szüleikkel
együtt, akik már megunt, kinőtt, de egyébként használható jó állapotban
lévő játékaikat (baba, puzzle, társasjátékok, stb.) el szeretnék adni, és vár-
ják azokat, akik ilyen játékoknak nagyon örülnének, és szeretnének igen
kedvezményesen vásárolni! Előzetes regisztráció (info@vhz.hu ) azért
szükséges, hogy a szükséges feltételeket biztosítani tudják. Már délelőttől
látható lesz a kézműves borászati eszközök kiállítása tárlatvezetéssel,
ismeretterjesztő helytörténeti és hazai szőlészeti, borászati előadással! 
A délelőtti programok látogatása ingyenes!
A délutáni látnivalókat 12 órától tervezik többnyire felnőtteknek 1000,- Ft
belépődíj fejében, (gyermekeknek ingyenes), mely tartalmazza a kóstoló
pohár árát, valamint egy pohár bor, vagy murci kóstolását. 18 év alattiak
esetében kizárólag üdítőital, ásványvíz az ajándék! A kóstoló poharakat a
kijelölt helyen 200,- Ft-os áron visszavásárolják! Látható lesz látványkony-
ha, borkorcsolyák készítése, kaphatunk sommelier tanácsadást. Az italhoz
étel is jár, így elérhető lesz a pincepörkölt - ahogyan a Vecsési Borbarátok
készítik. A kulturális programról a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
zenekarai, kamaraegyüttesei, valamint vendégeik gondoskodnak. Az
ország legkiválóbb nemzetiségi zenekara szintén garancia arra, hogy a
kulináris élvezetek mellé a lélek is megkapja táplálékát.
A várhatóan szép napot – stílusosan – 22 órakor János áldás és Il Silenzio
dallamai zárják. A szervezők előre is köszönik mindazoknak, akik jelenlé-
tükkel megtisztelik a rendezvényt, és adományaikkal támogatják a két
egyesület értékmegőrző munkáját!
Felvilágosítás és jegyek elővételben - asztalfoglalással - az alábbi helyeken
kaphatóak:
Petz Márton Borháza (Malom utca 15.) - 06 20 9694 240
Harmónia Szépségszalon (Fő u. 32.) – 06 29 351 319
Borvár (Eötvös utca 4.) - 06 30 843 7687
Premier Italszaküzlet, Vinotéka (Ady Endre utca 18.) - 06 30 255 3243
VT info
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A Bálint Ágnes Kulturális Központ
nyári programajánlója
Beköszöntött a nyár, mely néha rekkenő kánikulával, néha
pedig hűvös napokkal lep meg bennünket. Ettől függetlenül az
emberek fejében a nyár a szabadság, a pihenés, a kalandok és
élmények évszaka. Jó időben mindenki a szabadba vágyik, ezért
a Bálint Ágnes Kulturális Központ dolgozói azt vették a fejük-
be, hogy városunk lakóit, valamint a környéken élőket megaján-
dékozzák egy gasztronómiai utazással, amit kultúrával fűsze-
reznek. Gasztrosokk elnevezésű programsorozatunk keretén
belül francia, horvát, arab, magyar és görög ételekkel, italokkal
ismerkedhetnek meg az ínyencek, és közben főterünk színpadán
minden alkalommal az adott kultúrának megfelelő táncos, élő-
zenés műsorral készülünk, a színháztermünkben filmvetítést is
tartunk. Estjeink 17 órakor kezdődnek, színpadi műsoraink 22
órakor érnek véget, de éttermünk nyitva tartásának köszönhető-
en a tér továbbra is rendelkezésre áll a szórakozni vágyók szá-
mára. Rossz idő esetén a Kulturális Központban kerülnek meg-
rendezésre programjaink. Tematikus rendezvényeinken a rész-
vétel ingyenes, az ínyencek pedig baráti árakon megkóstolhat-
ják a különleges ételeket. Természetesen most sem feledkeztünk
meg a gyermekekről, hiszen játszóházunk dolgozói lázasan
készülnek nemzeti játékokkal, meseolvasással, kézműves fog-
lalkozásokkal. Így a szülők bátran elhozhatják magukkal a lur-
kókat, mert játszóházunk a megszokott árakon várja az érdeklő-
dőket. 
Július 20-ától szombat esténként városunk főterén várunk min-
denkit. 
Jöjjenek, mert itt-otthon vannak!
Az estek részletes programjairól szórólapokon és plakátokon
tájékoztatjuk Önöket.

Filmvetítés a Kulturális Központ színháztermében
Színháztermünkben a nyár minden keddjén, csütörtökjén és
vasárnapján filmvetítést tartunk. Mindazoknak szeretnénk ked-
veskedni, akik rég találkoztak a barátnőjükkel, úgy érzik, jó
lenne elmenni a párjukkal kettesben, vagy családi programra
vágynak, de nincs kedvük buszra szállni, vonatozni vagy autóba
ülni. Látogatóinknak a film után sem kell elsietniük, hiszen a
központban található Club Caféban megihatnak egy pohár bort,
vagy meg is vacsorázhatnak, és a gyermekeket is bátran elhoz-
hatják, hiszen játszóházunk minden nap este nyolcig nyitva tart.
Jegyeink megvásárolhatóak a helyszínen! Foglalni pedig az
info@kulturba.hu email címen vagy a 06-29-350-279-es tele-
fonszámon tudnak. Az aktuális műsorról szórólapjainkon, pla-
kátjainkon értesítjük Önöket.

Tai Chi show műsor a Piac téren
Augusztus 16-án, pénteken 19 órakor Tai Chi bemutatót tarta-
nak a 2004 óta működő Chen Tai Chi Chuan Sportegyesület tag-
jai. Az egészségmegőrző és harcművészeti technikák együttes
gyakorlása és megértése belső szemléletformáláshoz és kiegyen-
súlyozottabb, teljesebb élethez segíti hozzá a sportolni vágyókat.
A lágy, áramló mozdulatok jótékony hatással vannak a mozgás-
koordinációra, egyensúly érzékre, és segítenek a test átmozgatá-
sában, formában tartásában. Az egyesület tagjai egy bemutató
keretén belül szeretnék megismertetni a tai chi előnyeit, hogy
minél több ember számára emberközelivé és elérhetővé tegyék. 

A Zefír zenekar élő koncertje a Piac téren
Augusztus 23-án 19 órakor a főtéren fellép a 2009-ben megala-
kult Zefír zenekar, melynek tagjai a kezdetektől elsősorban saját
dalokat játszanak, de szívesen foglalkoznak népdalok újragondo-
lásával is. Dalaikban a dallamokra és a változatosságra helyezik
a hangsúlyt, szeretik a letisztult hangzást. A fő stílusjegyeik alap-
ján a stílusmegnevezéshez ragaszkodók számára a progpopfolk-
rock kategóriát hozták létre. Várnak mindenkit sok szeretettel!

A Mazsola játszóházban nincs uborkaszezon!
Az örömteli, mindennapos játszóházi játék mellett a múlt hétvé-
gén megtartottuk az első szülinapi bulinkat, ami fantasztikusan
jól sikerült. Erről árulkodott a gyerekek vidám játéka és önfe-
ledt hangulata. A három óra alatt, aki a kergetőzés, bújócskázás,
hancúrozás során elfáradt, az ehetett és ihatott kedvére az erre
fenntartott különteremben. Akinek kedve volt, az az ünnepelt
kedvenc zenéire táncolhatott, és végül megkóstolhatta a nagyi
által sütött finom csoki tortát is. Reméljük, hogy a nyáron még
sok-sok ilyen sikeres és felszabadult partit tudunk szervezni, de
hétköznapokon is várjuk szeretettel a lurkókat és szüleiket!
Egyéb információk a honlapunkon: www.mazsola.kulturba.hu
és facebook oldalunkon:
www.facebook.com/MazsolaJatszohazVecses
Írás és fotó: Mazsola játszóház - Márti, Tünde, Zsuzsi



Honfoglaló hôseinkre emlékeztünk
A Városi Nemzeti Szövetség szervezésében július 1-jén a
Honfoglaló lovas szobránál emlékeztünk nemzetalapító őseink-
re, a győzelmes Pozsonyi csatára. A rövid műsorban Balla
József költő saját versét mondta el. Az ünnepség szónoka
Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke volt.
Beszédéből idézünk:

(…) A magyarság őshazája a Kárpát-medence, amely tényt
nyugati történelmi tudósok és a Kárpát-medencei ásatások a
tatárlaki leletek bizonyítják, melyen 8000 éves székely rovás-
írás található. Mario Alievi, a világ talán legismertebb nyelvtu-
dósa, magyarul is megjelent könyvében bizonyítja, hogy az
etruszkok a magyarok rokonai is a Kárpát-medencéből vándo-
roltak Észak-Olaszországba. László Gyula régészprofesszor
ásatásai nyomán bizonyította a kettős honfoglalás elméletét.

Az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy a szkíták, hunok, ava-
rok, magyarok ugyanazon népcsoport tagjai, és a Kárpát-
medencéből volt keleti irányba is kivándorlás és ugyanígy több-
szöri visszatelepedés az ázsiai lakóhelyről.
A Kárpát-medence mindig is lakott volt, és nem véletlen, hogy
a Kárpátok koszorújával jól védhető, ásványi kincsekben gaz-
dag, jó termőfölddel rendelkező területek megszerzésére min-
dent elkövettek a körülöttük élő más népek, nemzetiségek.
894-ben, amikor Árpád fejedelem vezetésével a magyarok
Etelközből visszatelepedtek az őshazába, itt nem találtak ellen-
séges népeket, amit az is bizonyít, hogy nem voltak nagy har-
cok, tehát a Kárpát-medencében nagyrészt magyarul beszélő
őslakosság élt.
Árpád fejedelem és magyar népe rövid idő alatt birtokba vette a
Kárpát-medencét, és 896-ra a hon visszafoglalása nagyrészt
befejeződött.
A történelemkönyvekben tanított rabló hadjáratnak feltüntetett
kalandozások nem voltak mások, mint egyrészt az avar kincsek
visszaszerzésére indult csatározások, másrészt az egymással
hadakozó nyugati hercegségek segítségül hívtak csapatokat.
(…)A 907-es Pozsonyi csata ma hivatalos tananyag az Egyesült
Államok katonai akadémiáján, ismertebb nevén, a West
Pointon. Meggyőződéssel vallom másokkal együtt, hogyha a
Pozsonyi csatát elvesztettük volna, akkor ma nem lenne
Magyarország. Vajon miért nem tanítják ezt a fényes győzel-
met, és miért csak a vesztes csatáink tanítására helyezik a hang-
súlyt történelmi könyveink?
Mi az oka annak, hogy a magyarnak nevezett Tudományos
Akadémia még mindig a régen megcáfolt finnugor eredetet pro-
pagálja?
Vajon még mindig az a Napóleon által Talleyrandnak feltett kér-
dés a kérdés, hogy mi legyen a magyarokkal? Napóleon akkor

azt a választ kapta, hogy a magyarokkal felejtesd el a történel-
müket, és minden magától megoldódik. A Habsburgok a fenti
javaslatot megfogadták, és évszázadokon át próbálták megvaló-
sítani - sikertelenül.
Ne hagyjuk, hogy a globális világhatalom az EU-n keresztül ezt
megvalósítsa!
Beszédemet Árpád imájával zárom:
„Boldog Isten! Nézz reánk a magas egekből
Áraszd ránk mosolyod, fényes nap szemedből!
Nemzetek Istene! Add nekünk e földet!
Magyarok Istene tartsd meg itt bennünket!
Évezredeken át áldd meg életünket!
Viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot!
Ne érezzük soha a hontalanságot!
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
Ez legyen örökké a mi szent országunk!
Legyen minden magyar a te fénygyermeked,
Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted!

VT info

Róder Imre Városi Könyvtár
Nagyon nagy népszerűségnek örvend a könyvtár új otthona.
Különösen előnyös, ha egy helyen található meg, amit gyermek
vagy felnőtt kereshet, és amíg a szülő kutakodik, addig a gyer-
mek is megtalálhatja a maga szórakozását. Mégis érdekes a
gyermekszáj. Legutóbb a református óvoda Süni csoportja láto-
gatott könyvtárba. Arra a kérdésre, hogy melyik könyvtár tet-
szik jobban: a régi vagy az új?, Tóth Hanna így válaszolt: „A
régi, mert ha valami régi, az érdekesebb, mint az új.”
Egy másik bejegyzés:
„A könyvtár börtön, ha üres a látogatótól,
Szárnyaszegett minden példány, ha szenved a magánytól.
De életre kel, mikor kézbe veszed,
Olvasod első sorait, belemerülsz, élvezed.” (Novák Doroti)
Ez viszont a nagy igazság!
Az írott betű varázsa, a könyv vagy az újság varázsa semmivel
sem hasonlítható!

Látogasson el könyvtárunkba!
Könyvtárunk nyitva tartása: 
Hétfő: 9-19 - Kedd: 13-19
Szerda: Szünnap - Csütörtök: 8-18
Péntek: 13-19 - Szombat: 8-13

Vadászi Istvánné
Fotó: könyvtár
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A 15. Semmelweis napot Vecsésen
is megünnepelték
Vecsésen a Semmelweis napot június 28-án ünnepelték meg a
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben. Dr. Szarvas Tibor igaz-
gató főorvos, mint házigazda köszöntötte a megjelent vendége-
ket: Szlahó Csaba polgármestert, Mohainé Jakab Anikó jegyzőt,
Saska Istvánnét, a Szociális Bizottság elnökét és az
Egészségügyi Szolgálat dolgozóit. Dr. Szarvas Tibor az ünnep-
ség elején elmondta, hogy a Semmelweis nap jelentőségét
növeli, hogy 2011-től munkaszüneti nappá nyilvánították.
Mivel idén július 1-je hétfőre esett, ezért a közös ünneplést
előre hozták péntekre, így hétfőn pihenhetnek. Ezt követően
megkérte a polgármestert, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.
Szlahó Csaba polgármester megköszönte az Egészségügyi
Szolgálat dolgozóinak az egész éves áldozatos munkát. Öröm-
mel jött, mert idén is tudott az önkormányzat jutalmat adni az
egészségügyi dolgozóinak, annak ellenére, hogy az államház-
tartás 2013-as átalakításával kevesebb pénzből gazdálkodhat-
nak az önkormányzatok. Vecsés költségvetése 250 millió forint-
tal csökkent az előző évhez képest.
Semmelweis Ignácról Saska Istvánné, a Szociális Bizottság
elnöke emlékezett meg. A kitüntetések átadása előtt Dr. Szarvas
Tibor igazgató főorvos röviden beszámolt a Vecsési
Rendelőintézet helyzetéről. Elmondta, hogy befejezték a har-
madik önálló évüket. Egyre több beteget látnak el, arányaiban
egyre csökkenő finanszírozás mellett. Ezért az elmúlt évben a
Szolgálat működéséhez jelentős önkormányzati segítséget is
kaptak, melyet külön megköszönt a polgármester úrnak, a jegy-
ző asszonynak és a képviselő-testületnek. 
Az idei Semmelweis nap személyi változást is hozott az intéz-
ménynél, július 1-jétől nyugdíjba vonult az intézmény gazdasá-
gi igazgatója, Mórocz Istvánné, helyére Vargáné Tarr Mária
került. Bejelentette, hogy a képviselő-testület a legutolsó júniu-
si testületi ülésén szavazta meg az Áchim utcai és a Dózsa
György úti rendelő klimatizálását, és úgy döntöttek a képvise-
lők, hogy nem engedik a Szakorvosi Rendelőintézetet államosí-
tani, továbbra is önkormányzati fenntartású intézményként
funkcionál. 

Ezt követően adták át a kitüntetéseket és pénzjutalmakat.
Köszönő Oklevelet és pénzjutalmat kapott Farkas Sándorné és
Szászi Andrásné (Ezt a kitüntetést azok kaphatják, akik közal-
kalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban állnak, és
legalább 20 éve tevékenykednek a város intézményeiben, és
magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak a város hírnevé-
nek öregbítéséhez.)
Vecsésért Életműdíj kitüntetést kapott Dr. Lakos Gábor gyer-
mekorvos 35 éves szolgálatáért, amit a városi ünnepségen vehe-

tett át. (Ez a kitüntetés annak adományozható, aki közalkalma-
zotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban legalább 35 éve
tevékenykedik, a város intézményeiben bármely tevékenységi
területen, és magas színvonalú munkájával hozzájárul a város
hírnevének öregbítéséhez.) Az ünnepség végén az
Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottai és az egynapos sebé-
szet dolgozói pénzjutalmat vehettek át, amit részben az önkor-
mányzat, részben dr. Csorba László alapítványa támogatott. A
jutalomosztás előtt Dr. Csorba László nyugdíjas fogorvos külön
ajándékkal köszöntötte volt évfolyamtársát és egykori kollégá-
ját, Sashegyi doktornőt azért, mert 25 évvel ezelőtt a doktornő
invitálására került Vecsésre.
Írás és fotó: Polgár Gyula

A tudás életet menthet!
Elsősegélynyújtás oktatás a Halmiban
Hazánkban a felnőtt lakosság elenyésző hányada tud csak szak-
szerűen elsősegélyt nyújtani, pedig egy baleset, rosszullét esetén
egy jól felkészült elsősegélynyújtó gyors és szakszerű beavatko-
zása életet menthet. Ennek okán döntött úgy nevelőtestületünk,
hogy részt vesz egy elsősegély-nyújtási képzésen. Iskolánk
orvosa és védőnője (Dr. Poppon Rozália, Nagyné Vincze Ágnes)
szívesen vállalta, hogy megtanítja nekünk az újraélesztés proto-
kollját, a szakszerű sebellátást, hogy mi a teendő akkor, ha vala-
ki félrenyel. Hogyan kell egy eszméletlen sérültet stabil oldal-
fekvésbe helyezni. A színes és érdekes elméleti képzésen túl a
gyakorlatban is mindenki kipróbálhatta magát.

A pedagógusokon kívül iskolánk tanulói is megismerkedtek
ebben a tanévben az elsősegélynyújtás alapjaival. Játékos for-
mában az életkori sajátosságoknak megfelelően készítette fel
őket az Országos elsősegély-ismereti levelezős versenyre
Nagyné Vincze Ágnes védőnő. Tanulóink a felkészülés során
közelről is megismerkedhettek egy mentőautó felszereltségével
és néhány dolgot ki is próbálhattak rajta. A verseny 3 fordulós
volt, ahol az elsősegélynyújtás ismereteken túl számot adtak
tanulóink közlekedési ismeretekből, mentéstörténetből, illetve
az egészséges életmód hiánya miatti betegségről és azok meg-
előzéséről. Iskolánk két csapata szoros versenyben csak néhány
ponttal maradt le a döntőről.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerked-
jenek a sérültellátás alapjaival, ugyanis az ilyen foglalkozások
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók felismerjék a veszélyhely-
zeteket, és ne essenek pánikba, hanem hasznossá tudják tenni
magukat. Az elsősegélynyújtás nem helyettesíti a sürgősségi
ellátást, ugyanakkor a hatékony és gyors beavatkozás rendkívül
fontos a sérülés súlyosságának csökkentéséhez, illetve a túlélés
esélyének a növeléséhez.
Írás és fotó: dr. Belső Mónika
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Sárguló képeket nézegetek, amelyek Vecsés egykor híres és tehe-
tős két polgári családját ábrázolják: a Weimerékét és a
Téhölyékét. Az előbbiről többet, az utóbbiról kevesebbet sikerült
megtudnom. Mégis érdemes a ma élő vecsésiekkel ezeket az isme-
reteket megosztanom, Mottóként az 5Mózes 4;9 versét lehetne
idézni, amely így fogalmaz: „Őrizkedj azért és vigyázz nagyon
magadra, hogy ne feledkezz azokról, amiket a saját szemeiddel
láttál: ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd
meg azokat fiaiddal és unokáiddal is!” Ezzel a szándékkal adom
közre ezt a cikksorozatot.

A Weimer család 1921-ben a szlo-
vák hűségeskü megtagadása után
költözött a felvidéki Nyitra
megyei Kisváradról Vecsés-
Kertekaljára. Az apa a Magyar
Királyi Államvasutak Érsekújvár
állomásának volt az állomásfőnö-
ke. 12 gyermekük született, akik
közül 9 gyermeket neveltek fel és
taníttattak. Antal fiúk 1906-ban
Kisváradon, Érsekújvár (mai
nevén Nove Zamky) mellett szüle-
tett. A kisváradi elemi iskola után
1916-ban az új tanév kezdésére a

szülei már Vecsésre költöztek, egyrészt azért, mert itt élt a
Weimer rokonság, másrészt azért, mert a Felvidéken a szlovák
nacionalizmus miatt bizonytalannak látták a jövőt. Ugyanakkor a
költözést a fiúk fővárosi taníttatása és az apa gyógyíthatatlan
betegsége is motiválta, hiszen a Vecsésre költözés utáni évben
Weimer Lőrinc nyugalmazott MÁV állomásfőnök 1917 júniusá-
ban meg is halt. A fiúk, Weimer Antal már vecsési lakosként
Budapesten végezte el a 4 polgári iskolai osztályt, és utána a
fővárosban rádióműszerész szakmát tanult. Fogékony volt az
akkor felmenő ágban levő elektromosság iránt, és a Tavaszmező
utcai felsőkereskedelmi iskola villamos ipari technikumi tagoza-
tán technikus végzettséget szerzett, majd a rádióműszerész szak-
mában a mestervizsgát is letette. 
De ki is volt ez a Várszegi Weimer Antal? Ma már kevesen emlé-
keznek rá és családjára Vecsésen, pedig a rangban és tehetősség-
ben is kiemelkedő polgári családok közé tartoztak a két világhá-
ború között, sőt azután is, és sokat köszönhet nekik Vecsés.
Tudatosan szervezte úgy a tanulmányait, hogy a villamosipari
technikus és a mestervizsga oklevele is meglegyen, ami alapfel-
tétele volt annak, hogy a kamarától az iparengedélyt megkapja.
1926 januárjában a Pest-Pilis-Solt-Kisun vármegyei
Kereskedelmi és Iparkamarához rádióműszerész és villanyszere-
lő iparengedélyért folyamodott és meg is kapta. Szülői támoga-
tással megvásárolta Fischer Bertalan szabó mestertől a Károly
utca 2. szám alatti emeletes házat, ahol családi vállalkozását
működtette. A megvásárolt ingatlanhoz tartozott a régi könyvtár
mellett a Telepi úttal párhuzamos épület is, amelyben ők laktak.
Az emeletes épület földszintjén volt az üzlete és műhelye, az
emeletet bérbe adta Dr. Gazda (Grosszhausz) László izraelita
fogorvosnak, aki 1944-ig, a deportálásukig bérelte a rendelőt a
Weimer családtól. A Fő út felől, a mai JAM Házzal szemközti
sarkon volt tehát a műhely és üzlet, de Vecsés Ganz telepen az
Üllői út 2. szám alatt (ma Pestszentlőrinc Béke tér) és Gyömrőn
is volt műszaki üzlete. Széleskörű áruválasztékkal igyekezett
megnyerni a vásárlókat. Árusított rádiót, villanymotorokat, házi
villamos üzemeltetésű vízellátó berendezéseket, háztartási eszkö-
zöket, zenegépeket, csillárokat, kerékpárt, varrógépet, erősítő
berendezéseket, és még sok minden mást. Weimer Antal 81 éves

lánya, a Budapesten élő, s több nyelvet beszélő Várszegi Katalin
nyugdíjas külkereskedelmi alkalmazott mondta el nekem, hogy a
felsőtelepi polgári családok és a falusi sváb tehetős családok vol-
tak a legfőbb vásárlóik, akiknek volt igényük az új és korszerű
berendezések iránt, és ezt meg is tudták fizetni. Ezeknek a sváb
családoknak azonban a nagy részét 1946 májusában kitelepítették
Németországba, és a vásárlói kör a háború után nagyon beszűkült. 
A Weimer cég mindig a szolid árairól és megbízható munkájáról
volt híres Vecsésen és vonzáskörzetében, hiszen jól tudták, hogy
így nemcsak egyéni, de közületi munkákat is elnyerhetnek. 1925-
1926-ban a trianoni igazságtalan csonkítás fájdalmaiból alig
ocsúdó Magyarországon központi támogatással felgyorsulni lát-
szott a falvak villamosítása. Vecsés is élvezte ennek lehetőségeit.
Az utcai vezetékek szerelését a Margit utca és a Fő út sarkán iro-
dát és műhelyt működtető Vecsési Villanytársulat fővállalkozó-
ként végezte, amelynek vezetője Gaál János volt.  Weimer Antal
a szakmunkásgárdájával alvállalkozóként közreműködött Vecsés
nagyközség villamosításában. 
Az akkori nagyközség területén, amelyhez Ganz Kertváros is
egészen a Béke térig hozzátartozott, a házak villanyszerelését
Weimer Antal Rádió- Villamossági- és Műszaki Vállalata végez-
te, már ahol erre fizetőképes kereslet volt. A vállalatánál dolgo-
zott a testvére, Weimer Péter, valamint Aulich Dezső és Csurgai
Kálmán ügyes-kezű, megbízható villanyszerelő szakemberek.
Említést érdemel, hogy a II. világháború előtt az új Ferihegyi
repülőtér hangárjainak és irányító állomásának villanyszerelő
munkálatait is a vecsési Weimer cég végezte. Az akkori felsőte-
lepi polgári közösség egy egészen sajátosan szerveződő világ
volt, mint ahogy most, a XXI. század elején az átrendeződő és
ismét a magántulajdonra építő világ is újra az. Weimer Antal tisz-
tában volt a szakmai tudásával, vállalkozásának erejével és –
mint manapság – ő is a hozzá hasonló polgári családok társasá-
gát kereste. S nem is kellett messzire mennie, hiszen a vecsési
üzletével szemben a Károly utca sarkán az 1. szám alatt műkö-
dött a Téhöly vendéglő, a mai JAM Ház épületében, ahol felszol-
gáló és a kulturális műsorok szervezője volt Téhöly Katalin, a két
méternél is magasabbra nőtt vendéglős testvére. A Téhöly család-
ban és a vendéglőben is szívesen látott vendég volt a fess Weimer
Antal, és mire a két fiatal megszerette egymást, a szülők is bele-
egyeztek a házasságba. Így vette el felségül Weimer Antal Téhöly
Katalint (1907. Vecsés – †1991. Budapest), akitől két gyermekük
született. Az egyik gyermek Weimer Antal, örökölte az apja
nevét, s 1928-ban született Vecsésen. Az ő élete is sok-sok siker-
rel, buktatóval és kalanddal teli volt. A buzgó katolikus szülők a
vecsési elemi iskola elvégzése után a fiúkat Esztergomba, a
ferencesekhez adták gimnáziumba, de az érettségit már
Székesfehérvárott tette le. 1954-ben az Iparművészeti
Főiskolán díszlettervező és belsőépítész diplomát szerzett. A
Pannónia Filmstúdióban kezdett dolgozni, de jött az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc, amelynek a bukása után
Argentinába disszidált, és ottani milliomosok házainak lakbe-
rendezését tervezte. Az argentin fővárosban, Buenos Airesben
hunyt el 2000-ben. Testvére, Weimer Katalin 1932. januárban
született. Elemi iskoláit ő is Vecsésen végezte, de 10 éves korá-
tól az angolkisasszonyokhoz került, ami nemcsak jó nyelvtu-
dást eredményezett, de biztos bejutást is jelentett az egyetemre.
Az egyetem után Várszegi Katalin néven külkereskedelmi szak-
ember lett, és ma 81 éves nyugdíjasként Budapesten él. Özvegy
édesanyjukat, Weimer Lőrincné Schenk Katalint Vecsésen
temették el 1937-ben.  

Orosz Károly
folytatás a VT augusztusi számában

Adalékok a Várszegi-Weimer és a Téhöly vecsési családok történetéhez
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Jótékonysági est
Nemes kezdeményezéssel rajtolt a Bálint Ágnes Kulturális
Központ vezetése. A gigantikus méretű árvíz példás összefogás-
ra késztette az ország polgárait. Önkéntesek ezrei dolgoztak a
gátakon, a hátország a szolidaritás számos jelét mutatta az
együttérzésnek. Segélyvonalak és számlák gyűjtötték az anya-
giakat a megszorultak, a kárt szenvedők számára. A kulturális
központ jótékonysági estet szervezett az árvízkárosultak számá-
ra június 24-én este. A műsorban felléptek a Théba Művészeti
Akadémia növendékei, a Botafogo Táncegyüttes táncospárja:
Jankovics Nikolett és Szabados Patrik, valamint a török néptánc
együttes, az Anatolian Folk Dance.

Sajnálatos, hogy a nemes céltól - finoman szólva is – messze
elmaradt a rendezés. Így a közönség a kínos percek hallgatásá-
tól a kitörő röhögésig terjedően élte át a kritikus perceket.  Az
első részben fellépő művészeti csoport produkciója legyen a
csendes feledésé, de halkan hozzátehetjük, hogy vecsésiek
műsorával biztosan nem éreztük volna kellemetlenül magunkat. 
A török táncegyüttes előadása kuriózum volt. Egzotikus kul-
túra, rokon vonásokkal, mégis teljesen újszerű volt számunkra.
Katona nép, és ez zenéjében, táncában egyaránt megmutatko-
zott. Szinte minden táncjelenetükben volt katonai ihletés. A
keleti tánc sokszínűsége helyett mindent a csoportos előadás-
módra összpontosítottak, ahol nincs helye az egyéni virtuozitás-
nak, a szólótáncnak. Ez különösen szembeötlő volt a cigány-
táncnál, ahol erre mód nyílhatott volna, de itt is a csoporthatás
érvényesült. Bámulatos volt, ahogyan a gyerekcsoporttól a fel-
nőttekig egyszerre mozdult a láb, a kéz és minden porcika. A

ruhák csodálatosak voltak. Egy tánccsoportjuk ruhája többet
érhetett, mint egy vecsési művészeti csoport több éves költség-
vetése. A zene, az ütem, a ritmus – ha csak dobbal adták elő
vagy kézzel-lábbal - akkor is lenyűgöző volt. Az ő produkció-
juk emlékezetes marad!

szalontai                                             Fotók: Kolonics Csaba

A vecsési környezetvédelmi okta-
tási „Zöld Erdô Kör projekt” a
megvalósíthatóság útján halad
A HungaroControl Zrt. támogatásával Vecsés Város Önkor-
mányzata megvalósíthatósági tanulmányt dolgozott ki a Vecsési
Járási Környezetvédelmi Oktatási Központ felállítására (Zöld
Erdő Kör projekt). 
A Zöld Erdő Kör projekt megvalósításának keretében a RETS
projektből ismert hollandiai Sittard-Geleen városban működő
környezetvédelmi oktatási központba látogatott dr. Hrutkáné
Molnár Mónika, a Vecsési Járási Tankerület igazgatója és
Práczki Péter, Vecsés Város megbízott környezetvédelmi pro-
jekt menedzsere 2013. június közepén. A vecsési vendégek
megtekintették az oktatási szervezet régi téglagyártó épületből
átalakított modern székházát, és részt vettek az egyesület meg-
alakulásának 10 éves évfordulójára rendezett konferencián. 
A vendéglátókkal folytatott megbeszélések, szakmai tárgyalá-
sok igen eredményesek voltak. A Zöld Erdő Kör projekt megva-
lósításában szerepelnek külföldi partnerépítési lehetőségek, és
az igazgatónő, Jet Joris elmondta, hogy a holland központ eddig
külföldi környezetvédelmi oktatási szervezettel nem dolgozott
együtt, és jó lehetőségnek tekinti az vecsési oktatási központ
megalakítását, és örül, hogy az éppen tíz éve működő holland
környezetvédelmi oktatási programot a magyar gyerekek szá-
mára is megismertethesse.

Reméljük, hogy jövő ősszel elindulhat a projekt megvalósítása,
mely keretében számos járásban élő gyermeknek lesz lehetősé-
ge a környezetvédelem és a megújuló energia hasznosítás meg-
ismerésére.  

Írás és fotó: Práczki Péter 

Brávó borosok!
A Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet immár
tizenegyedszer rendezte meg a Kéknyelű Virágzás Ünnepét. A
Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend, a város Önkor-
mányzata és a Kutatóintézet közös rendezésében szervezett
szakmai program fővédnöke Dr. Budai Gyula, a
Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára volt.
A rendezvény kiemelkedő eseménye, amikor Földi István plé-
bános a bő termés reményében megáldotta a virágzó
Kéknyelűt. A rendezvény adott alkalmat a Badacsonyi
Hegyközségi Borverseny keretében megrendezett Kéknyelű
Borverseny eredményhirdetésének is, ahol jeles vecsési siker
született. Fazekas József és Sahin Tóth Tibor borai ezüstérme-
sek lettek.
VT info
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Józsa Károly: Vakáció

Hova menjünk, milyen tájra?
Hegyre talán, vagy pusztára?
Folyó partra, vagy erdőbe?
Falu széli zöld mezőre?

Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak hegyet másszunk?
Akár erdő, akár folyó, gyönyörű a vakáció!

Benke Mária: Szivárvány

Varjasi  Béla: Új vagy régi?

Ami tegnap újnak számított,
teljesen elavult mára.
Ahogy a világot láthatod,
ez az élet dinamikája.

Változó világban élünk.
Van előnye és hátránya.
Örülünk, vagy az újtól félünk?
Kimenetelét senki sem látja.

Változnak szokások, erkölcsök, értékek.
Emberség, jó modor, türelem fogytán.
Manapság mindent más mércével mérnek.
Ami szép volt, emberi kifogy tán?

Azért, mert valami új jobb lenne?
A megszokotthoz nem lehet visszatérni?
Újdonság kedvéért ne bólintsunk mindenre!
Sokkal ésszerűbben is lehetne élni!

Kelemen Bata Mária: Régi-módi, új-trendi

Régen tudták, mi a módi.
Hogyan szabad járni-szólni.
Tiszteletet illett adni!
Úgy lehetett bókot kapni.

Szemérmesen öltözködtek,
az utcára csak így mentek.
Kivillant egy női boka,
tűzben égett a fess baka.

Nagyvárosban, és vidéken,
jól ismerték: Kérem szépen!
Köszönni és megköszönni,
felnőtteknek szót fogadni.

Hódít ma a mini szoknya.
Menő cucc a trottyos gatya.
Bőrszerkó, és tetoválás,
házasságból hamar válás.

Mára trendi lett a duma.
Tartalmát hallani fura.
Frankón szól az új nyelvjárás.
Így hangzik ma egy udvarlás:

Na, cső haver! Mi a tuti?
Lógunk együtt? Zsír a buli!
Ja, ja! Nálam sík a pálya!
Fúl a szöveg! Bukok rája!

Ha élne Lőrince Lajos!
Azt hinné, az elme: bajos!
A szép magyar nyelv hová lett?-
Amiért Ő oly sokat tett.

Új a beszéd, más a divat.
Számomra ez nehéz falat.
Írjanak egy új szótárat!
Tán megértem valahányat!

Sallai Gyula: Ma már

Ma már csak kis dolgok zavarnak,
két lábon járás, légzés, alvás.
A nagy dolgokba nekem
már nincs bejárás.

Ma már egyszerűbben élek,
két este közt napokat cserélek.
Így a hétköznap is sokkal kedvesebb, 
neve szombat vagy vasárnap lehet.

Ma már csak kis örömök érnek,
a szabadnapok tán évtizedig érnek.
Korlátok itt is léteznek,
egészség, idő s amit pénznek neveznek.

Szénási Sándor István: A lélek útja

Míg a testben él, örömmel játszadozna
szenvedélyes nagy szerelmet érző lélek.
Elvarázsol, tárt karokkal vár az élet,
mintha újjá éppen most születtél volna.

Sok remény ír halk zenét egy árva szóra!
Hogyha visszacseng, a csönd magába réved:
Hidd el égen földön rég kerestek téged,
és a fény is rátalál a bujdosóra.

Megcsodálsz egy kis virágot, átölelnek
boldog órák, elvarázsol a természet,
gyermekáldás, alkotás és dolgos évek.
Döbbenettel adsz hálát a teremtőnek!

Mindhiába nőnek égig büszke tornyok,
távolodva tőlük, már bokáig érnek:
Múlt idővel búcsút mond a szenvedélynek
itt a lélek s emlékké lesznek a sorsok.

Hrahovina András: Még mindig

Lehunytam a szemem, és boldog voltam.
Huszonkét éves újra.
És megtettem, amit akkor nem mertem.
És egy fotón láttam kettőnket,
- hármunkat, négyünket, ötünket…
Házat, kutyát, macskát, napsugarat,
és mosolyogtál a képen,
és mosolyogtam én is,
Antal, András, Igor, mind mosolyogtak,
és mosolygott az Isten is…

Lehunytam a szemem, és boldog voltam.
Le kéne hunyni örökre.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Görög Béla  Ál…arc

Kora délután, hirtelen sötét lett,
zúgott a szél, tördelte a fákat.

Az égen rohantak a szürke felhők,
különös alakot öltöttek,

fényt és árnyat.
Eleredt az eső, jeget is hozott,

mint égi áldás hullt alá a sok víz.
A háztetőn a jég kopogott,

Aggodalommal néztem,
mi lesz még?
Egyszer csak

csendesült a vihar,
elállt az eső is,

a szél sem fújt már.
Az eget kémleltem s 

megjelent a szivárvány…
Az égboltot körívben

pompásan ölelte.
Megbabonázva álltam.

Színei élesen kirajzolódtak,
mozdulatlan állva csodáltam…
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Valahányszor meghallom a harang, harangok hangját, valami
megmagyarázhatatlan, szavakkal nehezen leírható áhítat száll
meg. Így volt és van ez kisgyermekkoromtól kezdve a mai
napig. Mindig gyönyörködöm hangjukban. Mikor iskolás gye-
rek voltam, és történetesen nem követtem el valami csínyt a
tanítási órák alatt, a kedves nővér – római katolikus elemi nép-
iskolába jártam az Andrássy-telepen – mindig engem bízott meg
a déli harangozás elvégzésével. A legnagyobb büntetés volt szá-
momra, ha a harangozástól eltiltott. Persze harangoztam reggel,
este is. Mindig szívesen végeztem, élveztem, mi több beszélget-
tem a harangokkal. Miután 1948-ban államosították az iskolá-
kat, a harangot haranglábon helyezték el, mely az Erzsébet téren
állt a mostani sekrestye területén. Kezdetben egy harang volt,
majd amikor a sas-hegyi kápolna harangja megérkezett, azt is
ott helyezték el. Két haranggal egyszerre harangoztam. Valami
csodálatos volt. Később a harangláb a Halmi-telepi kápolna
udvarán lett felállítva, és onnan hívta áhítatra a híveket. Az
Andrássy-telep harangjai pedig felkerültek a toronyba. Ott lak-
nak harmadik társukkal, a lélekharanggal egyetemben.
Sorrendben az elsőt 1928. december 8-án szentelték fel. A Notre
Dame de Sion kápolna harangját 1930 ban, a lélekharangot
1965-ben. Ennyit az Andrássy-telep harangjairól. Ezek viszony-
lag fiatal harangok. Van azonban Vecsésen olyan harang, amely
átvészelte a II. világháborút. Ez a harang a címben szereplő
templom haranglábában lakik, és a következő olvasható rajta:

HENRICUS EBERHARD PEST
IN A. 1913.

Alul körbefutó szöveg olvasható: 
IN HONOREM FLORIANI FIDELES

VETSESIENSES CURABUNT

Magyarra fordítva: Szent Flórián tiszteletére Vecsésnek megtisz-
tulására (vagy gyógyulására.) Szent Flórián a tűzoltók védő-
szentje. Nagy valószínűséggel azért szerepel neve a harangon,
mert 1810. december 22-én nagy tűzvész pusztított Vecsésen,
1811-ben és 1812-ben pedig marhavész.
A harang a középső helyet foglalja el a harangok között, és
1813-ban öntötték. Az idén tehát 200 éves. Azt is meg kell jegy-
ezni, hogy 1814-ben vásárolták meg és akkor szentelték fel. A
Szent Flórián harang tehát Vecsés legrégebbi harangja. Vecsés
Város Önkormányzata helyi védelem aláhelyezte. 2012-ben a
vecsési Szent Kereszt Felmagasztalása templom harangjának
hangjait közvetítette a Magyar Rádió, amikor a déli harangszó
felcsendült.
Egyébként három harang lakik a haranglábban. A másik kettőt
1946-ban és 1947-ben öntötték. Mind a két harangon olvasható
az alábbi feliratozás:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÚJRA ÖNTETTÉK
A VECSÉSI ROM. KAT. BUZGÓ HÍVEK

AZ ÚRNAK 1946. ÉVÉBEN 
(ILLETVE 1947-BEN)

A harangok körbe díszítettek, és feszület látható rajtuk.
Tudni kell, hogy a nevezett templomot 1944-ben a német kato-
nák felrobbantották, - amely a mostani élelmiszer bolt helyén
állt -, akárcsak a Kultúrházat és az evangélikus templomot.
A legidősebb harang tehát 200 éves, majdnem egyidős az újra-
telepített Vecséssel. 200 éve hirdeti Isten dicsőségét. 200 éve
hívja áhítatra a település lakosságát. Az 1800-as évek elején
épült templomban kezdetben két harang volt, egy 28 kg-os és
egy 36 kg-os. Szükség volt egy nagyobb harangra, hogy a tele-
pülés távolabbi pontjain is jól hallható legyen. Két adományozó

1810-ben és 1811-ben végrendeletileg nagyobb összeget adomá-
nyozott a templom javára. A pénz azonban nem volt elegendő. A
Historia Domus szerint az akkori plébános házaspáronként 30
krajcárt kért az adóbehajtás időszakában a harang beszerzése
céljából. A harangot, bár 1813-ban öntötték, csak 1814-ben tud-
ták megvenni a fentebb nevezett harangöntő mestertől.
Ennyi a története Vecsés legidősebb harangjának. Vecsésen
mind a három történelmi egyháznak van temploma, és bennük
kettő kivételével három harang található. Összesen 16 harang
van a templomokban és egy a halottasház kicsi tornyában.
A harangokhoz számtalan történet kapcsolódik. Amikor
Himnuszunk megszületett, Erkel a harangokat hívta segítségül,
a déli harangszó a nándorfehérvári diadalt juttatja eszünkbe, az
esti harangszó a lepantói csata emlékére csendül fel, Kőszegen
11 órakor harangoznak a török feletti győzelem emlékére, a
soproni népszavazás eredményét a harangok zúgása köszöntöt-
te, 1991-ben, amikor az utolsó megszálló szovjet katona elhagy-
ta hazánk területét, a Szabadság napja alkalmából Vecsés összes
harangja megszólalt. Természetesen lehet sorolni tovább. Jelzett
árvizet (Petőfi: Tisza c. versében: „…félszendergésemből félre-
vert harang zúgása vert föl”), jelezték az ellenség közeledtét,
netán tüzet, hívtak áhítatra, esküvőre, vagy temetésre.
Hozzátartoznak életünkhöz a fogamzás pillanatától –„Mert ő
köszönti az öröm szép/ /szózatával a gyermeket/ Legelső útján,
amidőn még /az állom karján szendereg./ - az elmúlásig -
„Szívszakasztva / Kong a dóm / Gyászharangja/elhalón! /
Búsan kísér tompa kondulása / Egy vándort utolsó útjára.”-
ahogyan Schiller írta Ének a harangról c. versében.
A nagy német poéta figyelmeztet bennünket, hogy semmi nem
örök, hanem mulandó: 
„Ezt zengje eztán éneke / Ezért alkotta mestere A nyűgös földi
lét felett, fenn / A kéklő ég ölén, a vad Villám szomszédjaként
lebegjen / A csillagok sátra alatt.
Égi szózat legyen, akárcsak / A csillagképek, amelyek
Teremtőjük dicsérve szállnak / S vezérlik fenn az éveket.
Ne szóljon másról érces ajka / Csak ami örök és dicső, S érint-
se óránkint suhanva / Rebbenő szárnyal az idő.
Sorsunk szavát hirdesse nyelve: / S bár keble hideg, szívtelen,
Éberen lendülő figyelme / Kísérjen át egy életen.
S ahogy fülünkbe messzehangzó / Szózata lassan csendbe vész,
Példázza, hogy nincs maradandó / És minden földi elenyész.”
Gál István

A Falusi Szent Kereszt Felmagasztalása templom harangja(i)

Álláshirdetés
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium keres gyakorlattal rendelkező iskolatitkár – sze-
mélyügyi ügyintéző munkatársat, közgazdasági szakközépis-
kolai végzettséggel.
Számítógépes ismeret Word, Excel, valamint a KIR 3 admi-
nisztrációs programban való jártasság előnyt jelent.
Illetmény a Kjt. szerint.
Az állás betölthető: 2013. szeptember 1-jétől.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Levelezési cím: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
Telefonszám: 06-30-628-9481
e-mail: titkarsag@petofi-vecses.hu

Vecsésen kiadó-eladó családi házat, 
vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 

Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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Megvan az Ötödik Aranypáva-díj!
A Balla Péter Népdalkör fennállásának 10. évfordulója és a
Bálint Ágnes Kulturális Központ megnyitása alkalmából a
kórus és az intézmény Népzenei Fesztivált rendezett 2013. júni-
us 8-án az új művelődési ház színháztermében.
Nagy izgalommal készültünk az új és gyönyörű kultúrházban a
népzenei találkozóra, ahol Országos és Térségi Minősítés is zaj-
lott a Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek (KÓTA)
által delegált zsűritagok, Dr. Alföldy-Boruss István és Dr.
Gerzanics Magdolna népzenekutatók, valamint Fazekasné
Gombár Mónika vecsési karvezető (Wetschescher
Nachtigallen) segédletével. 
A hangversenyen a következő fellépők szerepeltek:
Palánta Néptánccsoport – Vecsés, Legéndi Népdalkör – Legénd,
Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub - Szécsény-felfalu, Piros
Rózsa Dalkör – Budaörs, Kis Bálint Református Általános
Iskola „Kankalin” Citera Együttese – Vésztő, Balla Péter
Népdalkör – Vecsés, Darumadár Nyugdíjas Egyesület Énekka-
ra – Felsőpakony, Hévízgyörki Asszonykórus – Hévízgyörk,
Balla Péter Népdalkör citera együttese – Vecsés, Inárcsi Citerás
Közhasznú Egyesület – Inárcs, Concerto Harmonia Énekkar –
Vecsés, Csili Művelődési Központ Népdalköre – Budapest,
Tóth Zsombor (kecskeduda) – Vecsés, Rosmarein tánccsoport
egyesület - Vecsés.

A két vecsési tánccsoport szép műsora keretbe foglalta a dél-
utánt, és a helyi Concerto Harmonia kórus többszólamú éneklé-
se is színesítette a programot. A 14 fellépőt két részletben hall-
gathatta meg a szép számú közönség, és igyekeztünk, hogy zök-
kenőmentes legyen a program, ezért a szereplők a produkciójuk
után rögtön megkapták az emléklapot és az ajándék kerámiatá-
lat. A konferálásért Falvai Anettet illeti a dicséret, aki az árvízi
helyzet miatti többszörös sorrendváltozást is képes volt lekövet-
ni. A találkozóval egy időben Gisztl Anna ruhatervező- és készí-
tő, nívódíjas iparművész bemutatóval egybekötött árusítást tar-
tott az előcsarnokban. Népdalkörünk női tagjainak ruháit is ő
készítette 8 éve, melyek a jó minőségnek és a gondos ápolásnak
köszönhetően azóta is kitűnő állapotban vannak. 
A fesztiválon bemutatkozó jelleggel résztvevő csoportok közül
kiemelném a Hévízgyörki Asszonykórust, akik a Röpülj páva
mozgalom hatására alakultak 1969-ben, és az óta bel-és külföl-
dön is rengeteg díjat nyertek el. Már a színpadi megjelenésük is
élmény, hát még az előadásuk! Példaértékű módon őrzik szű-
kebb hazájuk, a Galga-mente csodás népdalkincsét és szemet
gyönyörködtető népviseletét!
A találkozón 5 együttes mérette meg magát, ebből 2 térségi, 3
pedig országos szinten; az országos minősítésen elnyerhető leg-
magasabb fokozat, az Aranypáva Díj 2 csoport részére került
kiosztásra, amelyből az egyiket népdalkörünk nyerte el az eltelt
10 esztendő alatt immár ötödik (!) alkalommal! Méltán vagyunk

büszkék teljesítményünkre, hiszen a zsűritagok valamennyien
hangsúlyozták csoportunk előadásának magas színvonalát, azon
belül is a külön-külön és együtt is megszólaló női- és férfihan-
gokat, gyönyörű hangú szólistánkat, Kiss Mónikát és a mesteri-
en citerázó Pesti Jánost. Mindezt a csodálatos eredményt azon-
ban nem értük volna el művészeti vezetőnk, Szeghalmi Ágnes
nélkül, aki 10 év óta töretlen hittel és lelkesedéssel állítja össze
és tanítja be népdalcsokrainkat. Minősítéskor ugyanis elsődle-
ges szempont a dalanyag megfelelő kiválogatása (Csak tiszta
forrásból…), és hogy a két minősítendő csokor más hangulatú,
témájú legyen. Egy csokron belül lennie kell régi és új stílusú
népdalnak, és ritmusában, hangzásában is változatosnak kell
lennie. Tehát sok-sok előírásnak kell megfelelni ahhoz, hogy
értékes legyen az összeállítás, és azt még alaposan be is kell
gyakorolni! Egy-egy csokor összeérése 8-10 hónapot vesz
igénybe, addig folyamatosan énekeljük a dalokat, de a sok
munka ismét gyümölcsöt hozott! 
Több meglepetésben is részünk volt ezen a délutánon! Így
együttesünk vezetőjének, Szeghalmi Ágnesnek a 10 éve folya-
matos, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként a
KÓTA Köszönő Oklevelet adományozott, melyet ünnepélyes
keretek között a zsűritagok adtak át a találkozó végén. 
A zsűri elnöke, Dr. Alföldy-Boruss István rövid értékelés és
méltatás után kiosztotta a minősülőknek az okleveleket, ahol a
másik Aranypáva-díjat a nagyon szép kékfestőt viselő, ifjú
vésztői citeracsoport nyerte el. 
A 10. születésnap kapcsán a Bálint Ágnes Kulturális Központ -

munkánk elismeréseként - egy
csodálatosan faragott táblát
adományozott tagjainknak.
Ezen kívül Vecsés Város
Polgármesteri Hivatala is
Köszönő Oklevéllel ismerte el
a népdalkör hagyományőrző
tevékenységét. Mindkét elis-
merést Kis Tóth János igazga-
tó és Varga-Farkas Gyula
intézményvezető helyettes
adta át csoportunknak, utóbbit
Tábori Ferenc alpolgármester
betegsége miatt. Mindenkinek
köszönet jár, aki az eltelt évti-
zedben bármilyen módon

segítette ténykedésünket.
Hálával tartozunk a Vecsési Polgármesteri Hivatalnak, de min-
denekelőtt a kulturális központ munkatársainak, közülük is Kis
Tóth János igazgatónak, aki a kezdetek óta lankadatlan szeretet-
tel kiállt az együttes mellett; nélküle ma nem tartanánk itt! A
népdalkör minden tagjának köszönjük eddigi odaadását, és jó
egészséget kívánunk a megkezdett út folytatásához! 
Végezetül egy idézet mindenkinek, aki a zenét szereti: 
„Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is
szépnek!”

Katonáné Gergely Tünde titkár               Fotók: Katona Csaba

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
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Ballag már a vén diák…
Június közepét nagyon várja a diák – talán a pedagógus is.
Elkezdődik a vakáció! Teljesen más érzésekkel élik át ezeket a
napokat a végzős diákok, hiszen az évzáró ünnepségén túl, ez a
ballagás ideje is. Sokszor leírtuk: a gyermekek most még nem
hiszik el, pedig életük legszebb időszakát zárják le a ballagás
szép pillanataival. Sokszor kívánkoznának még vissza az általá-
nos iskola padsoraiba, régi diáktársaikhoz, tanáraikhoz…

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium ballagó diákjai
8.a - osztályfőnök: Nagyné Farkas Judit
Benke Fanni, Béres Sára, Cserép László, Csog Szabolcs Attila,
Diós Attila Ferenc, Diós Cintia, Dobos Bence, Eftimie Márk
Károly, Fekete Attila Sándor, Fülöp Emese Hanga, Károlyi
Norbert, Komáromi Anna Ida, Kreisz Norbert, Márta Elizabet,
Miklós Attila, Papp Regina, Peterdi Gábor Zoltán, Prágai János,
Pusztai Ferenc, Sövér Orsolya, Szász Balázs János, Szukics
Vanda Ramóna, Tarjányi Gábor, Varga Dávid, Vatai Zoltán,
Veres Péter Partik, Virág Réka

8.b - osztályfőnök: Kárpáti Szilvia
Barkaszi Márk, Béky Attila Gábor, Bukovinszki Ádám, Czira
Dominik, Gáspár Tamás Bence, Hársmán Kamilla Rebeka,
Jónás Krisztina, Kanyar Kíra Nikolett, Koncz Dávid, Kovács
Márton Benedek, Lakatos Tamás, Lőcsei Rebeka, Major Hanna,
Márta Róbert, Osvalda Alexandra, Papp Dávid, Pintér Angelika
Edina, Polka Martin Gábor, Sebők Dóra, Stemmer Tímea,
Szabó Lilián, Sziklai Alexandra Nikolett, Teleki Sebastian
Kálmán, Váradi Regina, Vári Gréta

12.o - osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Adankó Annamária, Bakos Bernadett, Balogh Miklós Márton,
Bán Gábor, Bánfi Norbert János, Baranyi Brigitta, Baranyi
Viktória, Bartos Nikolett, Bogár Csaba György, Dobrovitz
Eszter, Epres Nikolett, Gáspár Dávid, György Dávid, Gyuricska
Martin, Hervai Brigitta, Horinka Márton Dusán, Kelemen
Patrik, Király Tímea, Kovács Andor Ferenc, Mészáros Anna,
Molnár Márk, Mudra Fanny, Pere Ramóna Nikolett, Róth
Regina, Schattmann Nikolett, Szabó Nikolett, Takács Boldizsár,
Tóth Csaba, Vágvölgyi Luca Mária, Varga József

13.ny - osztályfőnök: Bekkerné Fenyő Ágnes
Béky Viktória, Dax Szabolcs, Gonda Andrea Gitta, Horváth Eszter,
Kéméndy Zoltán, Kovács Kinga Krisztina, Krausz T. Tamara,
Lázin Péter, Lendvai Donát, Lovas Boglárka Barbara, Mikulás
Szilárd, Mongel Gergő, Nagy Gergő, Nagy Zalán, Nyulász
Krisztián, Ormándi Tamás, Palotai Tamás Pál, Richtárik Roland,
Sárkány Cintia, Szedresi Roxána, Szőke Bettina, Tóth Barbara,
Tóth Evelin, Tóth Roxána, Tóth Viktória Ráchel, Vatai Enikő

Halmi Telepi Általános Iskola
8. o. - Osztályfőnök: Jánosáné Csirkovics Katalin
Altorjai Milán, Babirák Balázs, Baranyai Eszter, Breznyik
Tamás, Dancsó Bálint, Dancsó Zsolt, Deák Alexandra, Demjén
Dávid, Endrődi Nikolett, Gallen Dávid, Halász Tivadar, Juhász
Tamás, Kifut János Zoltán, Légrádi Eszter, Nagy Ádám, Novák
Richárd, Prandoczki Péter, Pusztai Máté, Radóci Virág, Rajta
Petra Bettina, Salamon Dominik, Szűcs Nikolett, 
Tacsi Patrik, Tolnai Márk, Tuba László, Valkovszki Karolina

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola:
8. a - osztályfőnök: Fabu Matild
Baksa Zoltán, Balogi Renáta Lídia, Csendes Klaudia, Csernus
Anita Krisztina, Erdei Zsolt, Sándor, Gábor Sándor Mátyás,
Gács Levente, Gáspár Tamara, Guzmics Dávid, Gyöngyösi
Áron, Illés Noémi, Kakucsi Martin, Kádár Dorottya, Kiss
Edina, Kósa Tamás, Laczkó Patrícia Rebeka, Lombardi Márk,
Molnár Kristóf, Mucska Dániel, Nagy Eszter Eliza, Prodán
Rebeka Anita, Raffael Vince, Sámson István Tamás, Skribek
Réka, Szabó Máté Imre, Véber Attila Ádám

8.b - osztályfőnök: Nagy Gyöngyvér
Balikó Bernát, Bernáth Bernadett, Bucskó Adrienn, Csapai
Petra Gyöngyi, Csomor Ádám, Graur Gergő Koppány, Guba
Dániel, Házler Bernadett, Horninger Alexandra, Kakucsi
Bettina Éva, Karip Tamás, Kövesi Tímea, Kun Roland, Makai
Vivien, Matheisz Renáta, Mészáros Ferenc, Muszka Boglárka,
Nagy Ferenc Dávid, Nagy Zoltán László, Pasqualetti Laura,
Pálinkás Roland, Rámháp Enikő, Szentpéteri Adrienn,
Trautenberger Balázs, Varga Beáta, Varga Patrícia Lucia, Vági
Dávid István

Grassalkovich Antal Általános Iskola
8.a - osztályfőnök: Massza Magdolna
Balogh Péter, Berczi Balázs, Berndt Dominik, Brunner Zsófia,
Burst Brigitta Éva, Csipke Kíra, Demeter Zsófia, Dobai Márk
Erik, Erdélyi Dóra Erzsébet, Fazakas Blanka, Fazekas Mátyás
István, Füleki Daniella Luca, Gombos Levente Csaba, Horváth
Petra, Makula János, Radovics Benjámin, Remetey Attila,
Schneider Péter, Sekula Levente Shaun, Szánthó Dorottya, Tauz
Anna

8.b - osztályfőnök: Monger Hajnalka 
Ádám Henriett Emília, Alács Richárd, Ferenczi Olivér Vince,
Genzwein Marina, Havas Máté Bendegúz, Kaposvári Lilla,
Kátai Lili, Keresztesi Eszter Petra, Makula Szilvia, Mogyorós
Máté, Molnár Vivien, Popovics Dóra Nikoletta, Reményi Dóra,
Török Kristóf, Tőtős Petra, Váradi Tamás, Vincze Adrienn Zoé

VT összeállítás

A D J O N  I S T E N !    E G É S Z S É G E T !
túlsavasodás, migrénes fejfájás,

bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR

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

Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának 
elkészítését vállalom.

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

Fotó: Kolonics Csaba
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Minden évben megtartják az iskolák közötti sportversenyeket.
Alapvetően két formában történik a vetélkedés: csapat sport-
ágakban és atlétikában. Idén kevesebb sportágban mérték össze
tudásukat a gyermekek, pontosabban a lányok, mert a kosárlab-
da és a röplabda bajnokság elmaradt számukra. Tarolt az
Andrássy iskola, mert hat számból négyet megnyertek, kettőben
pedig ezüstérmesek lettek.
5-6. fiú labdarúgás
1. Andrássy
Harsányi Antal, Fekete Bendegúz, Tihanyi Róbert, Szabó
Barnabás, Csákányi Péter, Sági Bálint, Berta Marcell, Zalay
Bálint, Kapitány Marcell, Mogyorósi Gergely, Gáspár Kristóf
2. Halmi
3. Petőfi
4. Grassalkovich
7-8. fiú labdarúgás
1. Andrássy
Szabó Barnabás, Kis Krisztián, Gács Roland, Gács Levente,
Szabó Olivér, Szabó Máté, Kun András, Rusu Andrei, Erdei
Zsolt, Mucska Dániel, Kósa Tamás 
2. Petőfi
3. Grassalkovich
4. Halmi
5-6. fiú kézilabda
1. Grassalkovich
Prokop Gábor, Pelle Tamás, Takács Levente, Bán Dominik,
Juhász Zsombor, Ádám Frigyes, Pálfi Bence, Csiszár Attila,
Horkai Ottó, Kovács Kornél, Filipszki Gábor, Gényi Dávid
2. Andrássy
3. Petőfi
4. Halmi 
7-8. fiú kézilabda
1. Grassalkovich
Gombos Levente, Schneider Péter, Balogh Péter, Havas Máté,
Strohmayer Ádám, Filipszki Gábor, Kovács Kornél, Papp
Roland, Ádám Frigyes, Pelle Tamás, Prokop Gábor, Dobai Márk
2. Andrássy
3. Petőfi
4. Halmi
5-6. lány kézilabda
1. Andrássy
Kárpáti Vivien, Uhrin Csenge, Kis Csenge, Dankó Fruzsina,
Kárpáti Laura, Csapai Eszter, Fadhle Amna, Csürke Katalin,
Pasqualetti Tímea
2. Petőfi
3. Halmi
4. Grassalkovich
7-8. lány kézilabda
1. Andrássy
Laczkó Patrícia, Gáspár Tamara, Bernáth Bernadett, Kövesi Tímea,
Matheisz Renáta, Pasqualetti Laura, Kárpáti Vivien, Uhrin Csenge,
Kis Csenge, Dankó Fruzsina, Kárpáti Laura, Csapai Eszter
2. Halmi 
3. Petőfi
4. Grassalkovich
Atlétika 
Sajnos, az idei év sem kivétel! Az örömteli, hogy megrendezték
a versenyt, de ismét nem tudunk teljes listát közölni a gyerme-
kek nevével. Mi azt tudjuk leközölni, amit megkapunk, és az – jól
láthatóan – nem teljes. Sajnáljuk a kimaradt csemetéket, jelent-
kezzenek – pótoljuk!

Első helyezettek:
Halmi iskola
5-6. lány: Takács Noémi 400m
7-8. lány: Csővári Alexa 100m, Csővári Alexa 800m, Csővári
Alexa távolugrás
5-6. fiú: Paudics Noel 400m
7-8. fiú: Szécsényi Dániel 800m
Felkészítő testnevelő: dr. Belső Mónika
Petőfi iskola
5-6. lány: Cserép Fanni 800m, Gőz Nóra távolugrás, Papp
Lilián 400m
5-6. fiú: Babusa Bence kislabdadobás, Babusa Bence távolug-
rás, 
7-8. fiú: Cserép László 400m, Cserép László kislabdadobás
Andrássy iskola:
5-6. lány: Kiss Csenge 100m, Kiss Csenge kislabdadobás,
7-8. lány: Laczkó Patrícia kislabdadobás
Grassalkovich iskola:
5-6. fiú: Prokop Gábor 100m
7-8. fiú: Havas Máté 800m, Havas Máté távolugrás
A csapatverseny:
1. Halmi 62 - 28,18%
2. Petőfi 60 - 27,27%
3. Andrássy 52 - 23,64%
4. Grassalkovich 46 - 20,91%

VT összeállítás

Kiállítás 

Június 14-én 18 órakor Jancsovicsné Bakosi Mária festőművész
„Szép magyar tájak” című tárlata nyílt meg a Kiállító-teremben.
A műveket az alkotója mutatta be. Közreműködött Pavella
Krisztina népdalénekes.

Iskolák közötti sportversenyek eredményei

Írás és fotó: Görög Béla



Büszkeségeink - a kitûnô tanulók
Már hosszú évek óta ismertetjük a VT olvasóival az iskolák leg-
jobb tanulóinak nevét. Most is örömmel teszünk eleget az elvá-
rásoknak, és jelezzük, hogy a lista korántsem teljes! Valamennyi
alma mater eljuttatott még hozzánk egy-egy tetemes felsorolást,
amely azt tartalmazza, hogy a gyermekek még milyen verse-
nyen, vetélkedőn értek el kiváló eredményt. Ez több oldal terje-
delmű, ezért a VT augusztusi számában közöljük a diákok, a
nevelők és a szülők dicsőségére.

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola

1.a: Tóth Eszter Nóra, Tóth Maja Réka, Bartha Bálint István,
Bartha Bence László, Erdei Dániel, Juhász Dávid, Kindlinger
Klaudia, Kiss Virág, Lengyel Zsombor, Lővei Lilla Virág,
Rónai –Nemes Nóra
1.b: Danok Benedek, Papp Marcell, Kányi Gitta, Somoskövi
Dóra, Novák Mercédesz, 
2.a: Simon Eszter, Sinyi Noémi
2.b: Bihal Panna, Petrányi Noémi, Radics Anna
2.c: Mogyorósi Barbara, Farkas Brendon
3.a: Czalbert-Halasi Nikolett, Dankó Boglárka, Fadhle Helmi,
Fehér Lilien, Kucsera Dániel, Járai Bernadett
3.b: Balatincz Boglárka, Balogh Eszter,  Haller Péter, Juhász
Kristóf, Tóth Konrád
4.a: Dominek Virág, Fadhle Amna, Fekete Richárd Bendegúz,
Kovács Dóra, Lővei Balázs, Nagy Bolárka, Tóth Szabina
4.b: Aschenbrenner Petra, Fias Fanni, Kiss Réka, Korognai
Máté, Pokorny Lili, Puplics Dániel, Zalay Bálint
5.a: Bekker Dorottya, Illés Balázs, Juhász Veronika, Nagy
Viktória, Sipos Laura, Szőllősi Tamás, Várszegi Balázs
5.b: Bencze Viktória, Gyulai Marcell, Hok Bence, Kányi
Viktória, Korognai Bence, Virág Zsófia
6.a: Bihal Sára, Gálig Tamás, Hacskó Viktória, Mogyorósi
Gergely, Pongó Nikolett, Takács Katalin, Técsi Melinda
6.b: Kárpáti Vivien, Ormándi Lilla, Rádai Ronald, Zsuk
Annamária
7.a: Kiss Rebeka, Képes Leila, Szalai Fatime
7.b: Brezóczki Bernadett, Fehér Dóra Eszter, Harsányi Antal,
Szabó Alexandra
8.a: Kósa Tamás, Sámson István
8.b: Házler Bernadett, Horninger Alexandra, Muszka Boglárka,
Pasqualetti Laura

Halmi Telepi Általános Iskola

1.a : Jablonkai Lívia, Kaminek Noémi, Langó Szaffi, Palaics
Patrícia, Szabó Barnabás, Rácz Annamária, Vetró Benedek
1.b: Barta Emma, Ferencz Attila, Juhász Martin, Kókai
Hajnalka, Kovács Zsolt 
2.a: Kelemen Kitti, Takács Zsuzsanna
3.a: Kiss Milán, Dányi Luca
3.b: Cseszlai Marietta, Kelemen Boglárka, Tóth Bettina
4.a: Jánosa Fanni, Kállai Zsanett, Katona Alexandra, Földházi
Ágnes, Vatai Mercédesz, Vetró Bernadett
5.a: Csővári Szabolcs 
7.a: Csővári Alexa 
8.a Deák Alexandra, Légrády Eszter, Pusztai Máté, Radóci
Virág

Grassalkovich Antal Általános Iskola

1.a: Saska Lilla, Godó András, Bán Dominik, Major Viktória
1.b: Bányai Stefánia, Csányi Barbara, Frühwirth Anna Flóra,
Kállai Szonja Borbála, Kaposvári Maura Rebeka, Majdanics
Tibor, Megyeri Dóra
1.c: Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács Noel, Lemli Levente,
Seres Anna, Szabolcsi Szonja, Tóth Brigitta, Vajda Csenge,
Varga Tamás
2.a: Gubinyi Kiara, Kelemen Hanna, Filipszki Anna, Pásztor
Petra
2.b : Bodnár Fanni, Farkas Bence, Gubis Georgina Mária, Kopó
Alexandra, Kurunci Marcell, Pekár János, Stiller János Márk,
Székhelyi Alexandra Lili, Tófalvi Dóra Andrea, Varasdi Simon
Szilárd
3.a: Vargyas Regina, Pálfi Lilla, Juhász Ferenc, Hadamcsik Emese,
Kállai Tamara, Hoksza Panna, Barabás Dániel, Eszenyi Lujza
3.b: Babos Dorka, Varga Fanni, Reményi Péter, Hegedűs Ágos-
ton, Pekár Zoltán
4.a: Keserű Nadin
5.b: Pálfi Bence, Botka Natália
6.a: Filipszki Gábor
6.b: Zeke Dávid, Tordai Dorottya
7.a: Abonyi Dóra, Hirsch Alexandra, Maár Dorina
8.a: Szánthó Dorottya
8.b: Ádám Emília

VT összeállítás

Palacsintázás
Az elmúlt években vált szokássá, hogy Szlahó Csaba polgár-
mester az iskolák legjobbjait egy közös palacsinta evésre hívja
meg. A felvétel a Grassalkovich iskolában készült.
VT infó                                                    Fotó: Katona Csaba
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Hűtőgépek, fagyasztók javítása helyszínen 
garanciával! 0620 8063 321

Bizonyítványosztás elsősöknél                Fotó: Kolonics Csaba
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Büszkeségeink - a kitûnô tanulók
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium kitűnő tanulói
1.a: Balogh Ábel Mihály, Chlepkó Zsófia Anna, Geröly Gerda
Lilla, Holló Kata Lili, Rapcsok Boglárka, Szigetvári Lili Flóra,
Varga Laura
1.b: Alexa Balázs, Balogh Zsófia, Binda Boglárka Éva, Gábos
Csenge Bernadett, Illés Máté, Juhász Adél, Rózsár Petra
2.a: Falusi János, Ihász Imre Csaba, Molnár Péter Márk,
Radvánszki Roland, Schorn Alexandra
2.b: Baranyi Brigitta Karolin, Kovács Gergely, Mihavecz Petra,
Nemes Lili, Páli Brúnó, Soós Csaba, Susán Dávid
3.a: Hajnal Boglárka Éva, Pesti Bence Gábor, Teravágimov
Virág, Torma Ákos, Tóth Dániel Levente
3.b: Besenyi Dóra Laura, Lázár Lilla, Molnár Levente Andor,
Niczuly Erik Márk, Nyalka Alexandra, Pesti-Geiger Viktor,
Záhonyi Anna, Záhonyi Bori
4.a: András Ádám, Barthel Dominika Krisztina, Geröly Rebeka
Csilla, Gyebnár Réka, Károly Regina, Molnár Anna, Ruscsák
Dávid Roland
4.b: Csányi Eszter, Gyurácz Anna Ildikó, Káposzta Viktória
Dóra, Kozma János, Mezőfi Babett Márta, Mihavecz Laura,
Pákozdi Sára, Sárdi Kristóf Gyula, Vicze Fanni Patrícia, Vida
Barbara Zsófia
5.a: Hegedűs Anett, Imreh Kíra, Kovács Péter Róbert, Papp
Csaba Mihály, Teravágimov Vince
5.b: Farkas Márton, Gőz Anett, Gőz Nóra, Malya Bence, Nagy
Tünde, Szidor Bálint, Sztyehlik Anna Klaudia, Végh Nóra
Zsuzsanna
6.a : Falvai Zoltán
6.b: Halgas Anna Eszter, Kállai Fanni, Szakács Nóra Orsolya
7.b: Kaszás-Tóth Szintia, Vass Zsanett Szidónia
8.a: Károlyi Norbert, Komáromi Anna Ida, Vatai Zoltán
8.b: Váradi Regina, Vári Gréta
Gimnázium:
9. ny: Papi Claudia Sylke
10.ny: Balázsi Mátyás Tamás, Debreczeni Diána
11.ny: Szűcs Zsófia Judit
12.ny: Madarász László
13.ny: Tóth Viktória

Bemutató órák a petőfis 1.a-ban
Április végén vendégségben jártak nálunk a Mosolyország Óvoda
nagycsoportosai. A következő napon a szülők láthattak ízelítőt hét-
köznapjainkból. Matematika és magyar órát Békefiné Fenyvesi
Gabriella, környezetismeretet Dudás Noémi, német órát Bihalné
Mező Melitta vezetésével tekinthettek meg a kíváncsi anyukák és
apukák. A jó munka érdemeként délután az új játszótérre mentünk,
ahol a szülők még egy finom fagyival is megleptek minket.
Írás és fotó: Békefiné Fenyvesi Gabriella

A Vecsési Zeneiskola 
Igazgatói dicséretben részesült növendékek:
Frics Anna – zongora A/HEK 2. évfolyam (tanár: Gincsai
Beáta), Hegedűs Ágoston – zongora B/2. évfolyam (tanár:
Pribelszki Viktor), Hegedűs Emília – zongora A/4. évfolyam
(tanár: Pribelszki Viktor), Illés Balázs – harmonika A/3. évfo-
lyam (tanár: Szatzker Zsanett), Gőz Anett – fuvola B/2. évfo-
lyam (tanár: Kun Veronika), Tordai Dorottya – fuvola A/4. évfo-
lyam (tanár: Kun Veronika), Tóth Gréta Hanna – fuvola B/5.
évfolyam (tanár: Kun Veronika), Halász Veronika – gordonka
A/6. évfolyam (tanár: Szeitzné Tóth Erzsébet).
Versenyeredmények: 
Március 2. VI. Regionális Zongoraverseny, Művészeti Iskola –
Maglód
Frics Anna: 1. helyezés, Hegedűs Ágoston: 1. helyezés,
Hegedűs Emília: 3. helyezés, Balogh Eszter: dicséret, Ondrik
Veronika. Felkészítő tanárok: Csávás Lajosné, Gincsai Beáta és
Pribelszki Viktor. 
Április 19. Pest Megyei Kamarafesztivál és Verseny, Erkel
Ferenc AMI - Cegléd 
Vecsés Radler: nívódíj. Felkészítő tanár: Rainer-Micsinyei László.
Az együttes tagjai: Abonyi Bence, Brunner Bence, Fazekas
Boglárka, Liebe Viktor, Mayer Zsuzsanna, Mikulás Dávid.
Április 26. Német Zenei Verseny, Taksony 
Vecsés Radler: arany minősítés. Felkészítő tanár: Rainer-
Micsinyei László.
Április 29. VII. Pest Megyei Fuvolaverseny, Szentendre 
Gőz Anett: 1. helyezés, Sárdi Kristóf: 3. helyezés, Pohl Kitti:
különdíj, Tóth Gréta Hanna: különdíj. Felkészítő tanár: Kun
Veronika. 
VT összeállítás

Pedagógusnap
Az önkormányzat ünnepségének a Halmi Telepi Általános Iskola
adott otthont. Az iskola diákjai műsorral emelték az ünnepség
fényét. Horváthné Nedreu Klára, az iskola igazgatójának köszöntő-
je után Gál István méltatta a pedagógusok sokoldalú munkáját, tevé-
kenységük fontosságát. Pável Béla alpolgármester és Dr. Lugosi
Mária, az Oktatási Bizottság elnöke adta át az elismeréseket. 
Elismerő oklevél (legalább 30 év munkásság után adható): 
Csajági Istvánné Laczkó Aranka, a Halmi Telepi Általános
Iskola tanítója
Köszönő Oklevél (legalább 20 év munkásság után adható): 
Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nemzetiségi Óvoda
Vasadi Attiláné Falusi Nemzetiségi Óvoda 
Munkája elismeréseként jutalomban részesült Kádárné Molnár
Erika, a Falusi Nemzetiségi Óvoda dajkája.

VT info                                                    Fotó: Katona Csaba
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Cégek, vállalkozók figyelem!
Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 

tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.
- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv

készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét.

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
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

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

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

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.

Nyári intenzív tanfolyamainkra még
jelentkezhetsz!

Nyelvvizsgát szeretnél nyár végére? 
Ingyenes szintfelmérésünk alapján 
azonnal javaslunk Neked tanfolyamot
sikeres nyelvvizsgádhoz.
Várunk ügyfélszolgálatunkon!

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

MINÔSÉGI FA
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA

Ajtóinkat és ablakainkat lucfenyőből és boroviból gyártjuk.
Szabványmérettől eltérően egyedi darabokat külön megren-
delésre is vállalunk. Spaletta, zsalugáter gyártása. Nyílás-
záróink felületkezelését és beszerelését is vállaljuk. Felmérés
és árajánlat készítése ingyenes. 

2220 Vecsés, Liszt F. u. 5.
Tel./fax: 06-29/352-053, Mobil: 06-20/962-1314

info@bartfa.hu, www.bartfa.hu

Feltöltjük a nyelvtudásod!

M ez ő g a zd a s á g i   O K J - s   s z a k ké pzé s e k  
1 0 0 % - o s  t á m o g at á s s a l  Ve c s é s  té r s é g é b e n

- Aranykalászos-gazda
- Mezőgazdasági gépkezelő
- Vadász, vadtenyésztő (utolsó lehetőség)
- Méhész
- Gyümölcspálinka-gyártó

Bővebb tájékoztatás tel.: 06-30-377-8404 vagy 06-30-934-6590
www.pcmernokiroda.hu oldalon Felnőttképzési nytsz: 00199-2011
Gazdatájékoztató 2013. július 24-én, szerdán 19.00 órától 
a Bálint Ágnes Kulturális Központban (Telepi út 43.).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Ha kérdése van a képzésekkel kapcsolatban ott személyesen megteheti!

A gyermekek egészséges életmódra nevelését, a  mozgás fejlesztését 
a jól felszerelt csoportszobák, tornaterem és nagy udvar biztosítja.

Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667.   Telefon: +36 1/290-3018 20/385-6664
www.rozsamaganovoda.hu

Szeretettel vár minden kisgyermeket a
RÓZSA magánóvoda

Magyar-Angol kéttannyelvű

A Polgármesteri Hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket 

óvodánkban a 2013/2014-es évre!
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BÚCSÚZTUNK Szigetvári Imre atyától
Mi, a szerdai napon - a Jézus Szíve templomban 2013. június
19-én - nem temetni mentünk Imre atyát, - mert akit „el-temet-
nek”, azt hamar el is felejtik - hanem szerettünk volna elköszön-
ni tőle, emlékezni jóságára, megköszönni példaadó, tiszta,
másokért önzetlenül odaadott életét Volt plébániájának templo-
ma már 10 óra előtt jóval zsúfolásig megtelt. Vácról a
Megyéspüspök, Beér Miklós püspök atya jött el segédpüspöké-
vel és több mint húsz egyházmegyés pappal, hogy a gyászmisét
a szertartással együtt bemutassák. A vecsési hívek mellett
Kispestről, Lőrincről, Üllőről, Gyálról is sokan jöttek búcsúzni
Tőle. Benke Mária - akinek tollából gyönyörű cikket olvashat-
tunk a VT júniusi számában - Imre atya „Búcsú az Úr szőlőjé-
től” c. utolsó versével búcsúzott, melyet 2012. június 22-én írt:
„...Csak lassan el kell hagynom ezt a szőlőt” ....„elbúcsúzom, az
Isten veletek!”
Igen, Imre atyát Gazdája, az Úr haza hívta június 7-én hajnal-
ban, mert valószínű ott akarta már tudni maga mellett. Ez tehát
az Ő mennyei születésnapja. Ő már „haza” érkezett, hiszen
becsületes, tiszta, áldozatos, másokért élő életéért biztos, hogy
megkapta Gazdájától az „örök élet koronáját”.
Volt osztálytársa mondta gyászbeszédében, hogy „vele egysze-
rűen nem lehetett összeveszni.”

Hiányzik nagyon - főleg azoknak, akik közelebbről is ismerhet-
ték - mert jó volt a közelében lenni, tapasztalni jóságának, tisz-
taságának, igazi emberségének kisugárzását.
Soha, de soha nem lehetett tőle hallani, hogy valakiről bántóan,
negatívan, kárörvendéssel vagy rosszindulattal nyilatkozott
volna. Mindenkiről csak jót mondott - és ami nem kis dolog - és
jót is gondolt. Napjainkban ez szinte hihetetlen!!!
Komoly, alapos tudásánál talán csak szerénysége volt nagyobb.

Súlyos, fájdalmas betegségét is türelemmel, derűvel és gyakran
finom humorral viselte. Amint beszédében a Püspök Atya is
megköszönte., nekünk is meg kell köszönnünk példás életét,
csendes tanúságtételét. Az Úrnak pedig azt, hogy közel két évti-
zedig nekünk, vecsésieknek ajándékozta. Nem leszünk hálátla-
nok. Imre atya! Légy segítségünkre továbbra is, Örök Gazdád
biztos meghallgat Téged, ha közbenjársz értünk!

Írás és fotók: Nagy István Elek

Búcsú az Úr szőlőjétől

A szőlőben serényen folyt a munka.
Egyik kapált, a másik kötözött.
Húztak gyomot, őrtornyot építettek.
Ott lehettem a munkások között.

Az „egy dénárt” megkaptuk minden este.
Néha főtt ételt hozott egy szekér.
Volt elég bor, vagy kecsketej helyette,
egy marék füge és jóízű kenyér.

Hol gyorsabban, hol lassabban haladtunk.
Hol felcsendült, hol elnémult a dal.
Tudván tudtuk, hogy nem miénk a szőlő,
de otthonos volt árnyas fáival.

A munkások közül sok jó barát lett.
Megismertük egymás gondját-baját.
Együtt barnultunk le a napsütésben,
és kóstolgattuk gazdánk újborát.

Jó ismerősünk lett az összes tőke,
s az ízes fürtöket termő lugas,
ahol gyakran közöttünk volt a gazda,
s vendége lett az érkező utas.

Ha visszanézek, nem volt rossz a munka.
Az életemnek értelmet adott.
Bár soha többé nem kezdhetjük újra,
ezt így írták elő a csillagok.

Csak lassan el kell hagynom ezt a szőlőt.
Látásom romlott, lábam megremeg.
Lép majd egy ifjú dolgozó helyembe,
elbúcsúzom, az Isten véletek!

(A teljes verset sokak kérésére közöljük, és köszönjük Vad
Ferencné Nórának, akitől még júniusban megkaptuk.)

Az önkormányzat és az egyházközség részéről Molnár Imre, a
város volt polgármestere búcsúzott el. Beszédében kiemelte,
hogy a plébániát a hívek megelégedésére vezette, mindig a
hívekkel összhangban. Ugyanez jellemezte kapcsolatát a város
vezetésével is, és lelkipásztori szolgálata alatt nem volt olyan
rendezvény vagy ünnepség, ahová az első hívó szóra nem ment
volna el. A város odaadó szolgálatának elismeréséül adományo-
zott Imre atyának Pro Urbe-díjat.
Szigetvári Imre atyát örök nyugalomra a rákospalotai családi
sírboltban helyezték el.

VT info

Vecsés Andrássy-telepen eladó új, 4 szobás, 80 m2-es, földszintes iker-
ház, választható burkolatokkal, szaniterekkel. Kulcsrakész ára 19,9 M Ft.

Cserét is beszámítok.  T.: 0670/454-1833 



Július 2-án azt ünnepeljük, hogy a Szűzanya - miután az angyali
üdvözletkor Názáretben megtudja Gábor főangyaltól, hogy uno-
katestvére, Erzsébet idős kora ellenére áldott állapotban van -,
elindul Ein Karem-ba, hogy segítségére legyen rokonának. A
népnyelv ezt a kedves, nyárelejei ünnepet Sarlós
Boldogasszonynak nevezi. Népünk szinte minden Mária-ünnepet
sajátos, a mindennapi élethez köthető, kedves jelzővel, magyar
szóhasználattal ünnepel: február 2.: Gyertyaszentelő
Boldogasszony, március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony, júli-
us 2.: Sarlós Boldogasszony, augusztus 15.: Nagyboldogasszony,
szeptember 8.: Kisboldogasszony, október 7.: Olvasós
Boldogasszony, október 8.: Magyarok Nagyasszonya. Sarlós
Boldogasszony ünnepét Szent Bonaventura kezdeményezésére
1263-ban hozták be a ferenceseknél, VIII. Bonifác pápa pedig
1389-ben az egész egyházra kiterjesztette.
EIN KAREM - magyarul: Nemes forrás - Názárettől 140 km-re,
Jeruzsálemtől 7 km-re fekvő város a Júdeai hegyek ölelésében.
Ebben a városban lakott Zakariás feleségével, Erzsébettel, s itt
született Keresztelő Szt. János, Jézus előfutára. Születési helyét
- Jézuséhoz hasonlóan- ezüst csillag jelzi, latin felirata magya-
rul: „Itt született az Úr Előfutára”. A hely fölött templom épült
Kr.u. az V. században, gyönyörű mozaikpadlójának egy része
ma is látható. A másik templom a városban fenn, a ciprusokkal
szegélyezett hegyoldalon a Látogatás Temploma. Itt már a VI.
században álló barlang fölé templomot emeltek, mely hamaro-
san elpusztult, majd 1935 - 1939-ben Barluzzi tervei alapján
gyönyörű templomot emeltek a ferencesek. Bronzkapun léphe-
tünk be az egyhajós templomba. Az oltár feletti freskó Mária
látogatását, a Vizitációt ábrázolja. A mennyezeti freskó Mária
útját: száraz, sivatagos tájon halad, fény árad belőle, mert a
világ Üdvözítőjét hordozza (Egy bájos legenda szerint, amikor
Mária Názáretből elindult Ein Karem-be a Júdeai hegyek közé,
egy elszáradt fákból, tüskés bokrokból álló erdőn kellett keresz-
tül mennie. Amint elhaladt - szívében Jézusával - e kietlen
tájon, a fák kizöldültek és a tüskés bokrok virágba borultak.).
Ha mi is szívünkben Jézussal járnánk, - minden sivár, rossz
dolog megváltozna körülöttünk. Az oltár melletti fülkében talál-
ható az ősi, Nemes forrás. (A városka neve is innen van: Ein
Karem, vagyis: Nemes forrás.)
A Látogatás Temploma melletti kolostor kerengőjében, a temp-
lom előtti oldalfalon - melyet a „Látogatás szentélyének” tarta-
nak - 41 nyelven (magyarul is) a Szűzanya hálaénekének, a
Magnificat-nak szövege található virágmintákkal gazdagon
díszített kerámia táblákon: „Magasztalja lelkem az én Uramat
és szívem ujjong megváltó Istenemben...” Mária énekelt boldo-
gan, utalva arra a világraszóló tényre, hogy az Úr őt választotta
ki az eljövendő - és már régóta várt - Megváltó édesanyjává.
(Lk. 1,39-56.) Erzsébet válasza ez volt: „áldott vagy te az asszo-
nyok között és áldott a te méhednek gyümölcse!”  - (ezt imád-
kozzuk az Üdvözlégy Mária imánkban naponta, talán többször
is.) „De hogyan történhet meg velem - folytatta Erzsébet -, hogy
az én Uramnak anyja jön hozzám?”
Egy apokrif iratból vett elbeszélés alapján a templom alatti grot-
tában található szikla a hagyomány szerint az a hely, ahol a
gyermek Jézust bújtatták szülei Heródes gyilkos katonái elől,
útban az Egyiptomba történő meneküléskor.

/Zarándok csoportunk 2011. január 27-én - a zarándoklat utol-
só napján - járt Ein Karem-ban, és imádság, valamint éneklés
után koszorút helyezett el a magyar Magnificat tábla alatt,
hasonlóan más szent helyeken is, ahol magyar emlékkel talál-
koztunk. - lásd a fotót./

Hogy jobban megragadjon bennünket e szép és kedves ünnep
hangulata, próbáljuk magunk elé idézni a középkori gótika
páratlanul szép magyar remekét, az M.S. Mester Vizitáció c.
fára festett táblaképét. Az alkotást a Nemzeti Galéria őrzi és
egyik legnagyobb értékének, kincsének tartja.
A Mester - szinte semmi biztosat nem tudunk személyéről, csak
azt, hogy képeit „M.S.” jelzéssel szignálta - 1506-ban festette a
selmecbányái Mária templom szárnyasoltárát, amelynek egyik
darabja a Vizitáció, vagyis Mária és Erzsébet találkozása. (A
szárnyasoltár több darabja az Esztergomi Keresztény
Múzeumban található.)A szakember - Nagy Györgyi - hosszú
órákig tudná elemezni a remekművet, melyet az európai kultúr-
kincs kiemelkedő középkori alkotásaként tartanak számon
világszerte. Beszélne a két alak (Mária és Erzsébet) ruharedői-
nek finom, lágy eséséről, a kék írisz és az egyszerű pünkösdi
rózsa ábrázolásáról, melyek a kép sarkában láthatók, mert a két
virág is Mária-szimbólum volt a középkorban.
De hallgathatjuk a barokk zene óriásának, J.S. Bachnak (1685-
1750) zeneművét, a Magnificat-ot, melyet 1730-ban írt. A mű
nem hosszú, - a nagy Passiókhoz és az ünnepi h-moll miséhez
képest - alig 30 perces, és 12 tételből áll. Igazi remekmű. A
kórusrészek duzzadnak az örömtől, a szóló tételek pedig szinte
„vizuálisan” festik le, érzékeltetik a szöveg értelmét. Például a
3. tételben a szoprán áriának az „alázatosan” ereszkedő dalla-
mának szövege: „Rátekintett szolgálója alázatosságára...”
(Quia respexit humilitatem ancilae suae...)
Ferenc papánk május utolsó szombatján beszélt a Szt. Márta
ház kápolnájában Mária látogatásáról, a Vizitációról: Arról
elmélkedett a Szentatya, hogy Mária a hallgatás Asszonya,
mert az Angyali üdvözletkor Názáretben meghallotta és megér-
tette Gábor angyal szavát, hogy „Erzsébet áldott állapotban van,
mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Aztán döntött is, hogy
elmegy segíteni, ezért Mária a döntés Asszonya is, és cselekedett
is, mert sietve - „még ezekben a napokban útnak indult” Ein
Karemba, hogy segíthessen rokonának. Ezért - mondta a pápa -
Mária a cselekvés Asszonya is. Milyen szép és hasznos dolog
lenne megtanulni Máriától: ha Isten szólít bennünket, sietve kell
indulnunk - lelkünkben Jézussal -, hogy segítsünk a rászorulók-
nak. Mert biztos, hogy bennünket is szólít Isten, csak teremtsünk
egy kis belső csendet, és akkor meghalljuk szavát, küldését. . .
A nemrég elhunyt - Örök hazába költözött - Chiara Lubik misz-
tikus, lelki író szavait is figyelembe vehetjük: „Mária nem azért
ment Erzsébethez, hogy a Magnificat-ot énekelje, hanem, hogy
segítsen neki. Így nekünk sem az a közvetlen feladatunk, hogy
szavunkkal az evangéliumot prédikáljuk, hanem hogy megosz-
szuk az emberekkel a fájdalmat és szomorúságot. Ha így
teszünk, eljön majd az a pillanat is, amikor elmondhatjuk test-
vérünknek mindazt, amivel a szívünk tele van.”

Kép és szöveg: Nagy István Elek
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Gondolatok ...a Vizitáció (Látogatás) ünnepével kapcsolatban... (július 2.)



22  Reklám                                                                                                           Vecsési Tájékoztató 2013 július

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

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)

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

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

Alapterület: 26m2, pince 26m2

a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz, 

telefon van.
06-30/942-8865
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/zsírégető, alakformáló, erőnléti…/
A z új  Bálint Ágnes Kultúrális  Központban!

H é t f ő  é s  Pé n te k :   
1 7 - 1 8  ó r á i g

K e d d,  C s ü t.  é s  S zo m b at :  
8 - 9  ó r á i g

S ze r d a :  1 9 - 2 0  ó r á i g
C s ü tö r tö k :  1 4 - 1 5  ó r á i g

B e j e l e n t kezé s  a l a p j á n !
Te l e fo n o n :  0 6 / 7 0  7 7 5  4 8 3 9 ,

i l l e t ve  a  köz p o n t  
r e c e p c i ó j á n !

Ae r o b i k  Ó r á k ! ! ! !

Unja az összes ingatlant, amit eddig megnézett? Nem szeretne
sablon házba költözni, de fél, hogy megfizethetetlen egy belső-
építész? Nem tudja elképzelni, hogy egy esztétikus szép otthon-
ban élhet? Ne gyötörje magát, hívjon és higgyen a szemének!

Kimagasló minőség – elérhető áron!
Értékét megőrző, nyugodt otthonra vágyik? 

Legyen Ön is boldog tulajdonosa álmai lakásának!

64-84 nm-es lakások már 15.990.000.- Ft-tól!
Hívjon MOST és 400.000 Ft értékű konyhabútort kap ajándékba!

Tel.: 06-30/483-2045

ÁLMAI OTTHONAELTŰNT KUTYUSOK NYOMÁBAN!
Két család is elkeseredetten keresi kutyusát. Jó, ha tudjuk, hogy
ma már a chippel ellátott kutyák azonosítása lehetséges az állat-
orvosoknál. Ha szeretnék megtartani, akkor is kiderül a követ-
kező oltásnál a tulajdonos kiléte. Kérjük, segítsék, hogy az
eltűnt állatok visszakerülhessenek az eredeti tulajdonosukhoz.

Vecsésen az Andrássy-telepről június 30-án eltűnt egy vágott
farkú, háromszínű: fehér, fekete, barna foxterrier drótszőrű
kutyus. Testében chip található és „Gutek” névre hallgat. A
megtalálásáért vagy hasznos információért magas jutalom jár.
0620 491 2665 és 0630 921 4961

Köszönetnyilvánítás
Megköszönjük mindazoknak, akik drága halottunkat Déri
Jánosné, született: Kovács Évát utolsó útjára elkísérték, és a meg-
emlékezés virágait a sírjára elhelyezték. Külön köszönetet mon-
dunk a Concerto Harmónia Énekkarnak a közreműködéséért, és a
SZIGÜ Kft. munkatársainak a kegyelettel végzett munkájáért.
Gyászolja: Déri János és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett Édes-
apámat, Forrai Balázst utolsó földi útjára elkísérték, fájdal-
munkban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek. Köszönjük az
Alphavik 95 Temetkezési Kft. kegyelettel végzett tevékenységét.
Lánya, unokái, dédunokái, ükunokái

2013.05.06.-án elveszett Vecsésen egy Kócos névre hallgató
pumi kutya. Chipes, behívható, szőre kicsit hosszabb mint a
képen. Ha valaki befogadta vagy tud a hollétéről, kérem érte-
sítsen, jutalom ellenében: 06 30 626 8334
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Vigyázat, rossz szándékú emberek!
A szokásos felolvasó beszélgető délelőttön voltunk – irodalmár
társaimmal – az Idősek Gondozási Központjában, ahol az egyik
nyugdíjas hölgy mesélte, hogy a közelmúltban volt a JAM-Ház
„ezer apró cikk” árudájában vásárolni. Direkt nem vitte a táská-
ját, nehogy meglophassa valaki a tömegben, hanem egy
nagyobb formájú reklámszatyor aljára rakta a pénztárcáját…
Nézelődött, vásárolni akart, de mire észbekapott, a reklámsza-
tyor oldalát valami éles tárggyal valaki kivágta. Csak annak
köszönhette, hogy a tárcája megmaradt, hogy nagyon az alján
rejtőzött, és a rossz szándékú ember nem fért hozzá, vagy meg-
zavarták. 
Egy másik kedves idős férfi mesélte, hogy ő rokkant kocsival
tud csak közlekedni, és a kocsi hátulján lévő hálóba rakta a tás-
káját, amit kiemeltek, úgy, hogy észre sem vette… Több idős
emberrel is beszélgettem, akik arról panaszkodtak, hogy vil-
lanyóra leolvasónak adta ki magát két idegen, persze beengedte
őket, és meglopták, vagy megpróbáltak pénzt kicsalni villany-
számla pótlék ürüggyel. Lehet még sorolni, hogy hányan van-
nak, akik csengetnek, és behízelgő modorban ajánlanak kedve-
ző áron mindenfélét, és így csapják be a jóhiszemű embereket.
Különösen „utaznak” az idősödő, egyedülálló emberekre, ami
gyalázat és felháborító! 
Rengeteg hír szól ezekről a történetekről TV-ben, rádióban,
újságban, még sem okulnak sokan belőle, azt gondolván, hogy
velük nem történhet ilyesmi. Legyünk sokkal óvatosabbak, gya-
nakvóbbak, mert megkárosíthatnak bennünket. 
Saját érdekükben védjék meg a kis nyugdíjukat, ha vásárolnak,
fizetnek, ne mutassák, hogy mennyi pénz van náluk. Önöknél.
Ha nem leszünk hiszékenyek, talán kevesebb bajunk történ-
het…

Benke Mária

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT VECSÉSEN
A „JOGPONT+” jogi tanácsadó
hálózatot hat országos munkavállalói
és munkáltatói érdekképviseleti szö-
vetség működteti, ezen belül a buda-

pesti JOGPONT+ irodák működtetéséért a Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligája a felelős.
A „JOGPONT+” uniós projekt célja, hogy Magyarországon vala-
mennyi állampolgár ingyenes, minőségi és elérhető jogi szolgál-
tatáshoz jusson, személyre szabott segítséget kapjon.
Jogsegélyszolgálatunk keretében lehetőséget biztosítunk a felme-
rült kérdések internetes, postai és telefonos megválaszolására is.  
A szolgáltatások igénybevételéről részletes tájékoztatást kap-
hat: www.jogpontplusz.hu
Az ingyenes jogi tanácsadást - mely a munka, társadalombizto-
sítás, társasági (cég) jog, közigazgatás, pénzügy, család jogá-
gakra terjed ki.
Vecsésen dr. Fodor Zita ügyvédnő csütörtöki napokon 14-16 óra
között a Vecsési Ipartestület székházában (Telepi út 58.) bizto-
sítja a szolgáltatást.
Előzetes időpont-egyeztetés a várakozás elkerülése miatt java-
solt (06 29 350 163).
ipartestület info

A helyi vízmû tájékoztatója
Mintegy közel 25 éves tapasztalat alapján valamennyi választás
előtti időszakban fellángolnak olyan különböző híresztelések és
polgári összefogást kezdeményezők írásai, amik zavart keltenek
a lakosság körében. Ennek megítélése nem a feladatunk, de
szükségesnek tartjuk a lakosság teljeskörű tájékoztatását.  A
gond minden esetben az, hogy általánosítva egy – egy valós
eseményre kitűzik a harci zászlót. 
Milyen a vecsési ivóvíz? Szükséges-e mechanikai vagy kémiai
beavatkozás a vízbázisunkon kitermelt vízre? A válasz igen
egyszerű: nem! Nem, mert az előírások szerinti vízminőségi
paraméterek szerint ezekre nincs szükség. 
Kútjaink vízminősége tartalmaz ugyan valamennyi vas iont, de
olyan alacsony mértékben, hogy kezelést nem igényel. Ennek
látható tapasztalata az, hogy a házi vízcsapjaink alatt nincs rozs-
dásodásra utaló jel, márpedig ha a megengedettnél magasabb
lenne, akkor ez a jellegzetes rozsdásodás megjelenne. 
A mangán ionnal kapcsolatosan is az a helyzet, hogy található
ugyan a vízben mangán, de szintén csak olyan mértékben, ami
külön kezelést nem igényel. Mi a mangán jelenlétének a jelleg-
zetessége? Zárt rendszerben a melegítés hatására, gondoljunk
csak a bojlerjeinkre, kiengedve mocsár szagot észlelünk. Igen,
mert a bojlerjeinket időnként tisztítani volna szükséges. Ennek
elmulasztása miatt a bojlerben összegyülemlik a mangán kivá-
lás, és mocsár szagot érzünk. Ez a hideg víz esetében nincs így. 
Azt is jó tudnunk, hogy a víztermelés nem közvetlenül a háló-
zatra emeli ki a vizet, hanem térszinti tározóra, jelen esetben
1500 m³ és 500 m³, összesen 2000 m³-es tározó medencébe.
Ezzel megakadályozza a vízmű, hogy kút meghibásodás esetén
a termelt vízzel együtt az esetleges homok ne kerülhessen a
hálózatba. Egyébként pedig ez jelentős villamos energia megta-
karítást is eredményez.
Jó tudnunk, hogy nemcsak az üzemeltető feladata a víz minősé-
gének a rendszeres ellenőrzése. Az ÁNTSZ is vizsgálatokat
végez. Az elkészült vizsgálatokat nem az üzemeletető laborató-
riuma végzi, hanem megbízás alapján külső cég végzi. A rend-
szeres ellenőrzésről minden évben programot kell készíteni, és
ezt, valamint a vizsgálati eredményeket a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnek meg kell küldeni. Ők szigorúan figyelemmel
kísérik az eredményeket. A Felügyelőség évenként a helyszínen
ellenőrzést végez. Nem egy ilyen jegyzőkönyv tartalmazza,
hogy „ A kitermelt vizet ÁNTSZ előírás szerint klórozzák,
egyéb vízkezelésre nincs szükség.”  Akkor nyugodtan feltehet-
jük a kérdést: ki az, akinek higgyünk? A válasz egyszerű: az
ellenőrzést végző hatóságoknak. 

Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.)
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Tisztesség, emberség, alázat!
Nagy megtiszteltetés ért,
hogy dr. Nagy Lajosm volt
körzeti orvos és kedves fele-
sége, Somogyi Ilona opera-
énekesnő vendége lehettem
az Eötvös utcai otthonukban
egy beszélgetésre. Az életük
érdekelt, főként a fáradhatat-
lan doktor úr életútja, aho-

gyan tisztelettel és alázattal szolgálta az embereket csecsemőkor-
tól aggkorig… 
Szülei - egy nénivel lakottan - vettek egy házat a Mária utcában,
ahol fiúk 1933. július 17-én megszületett. Édesanyja háztartásbe-
li, Édesapja mozdonyvezető volt a vasútnál. Az anyja mélyen
vallásos, csodálatos szép hanggal rendelkező ember volt, énekelt
a templomban, gyermekeit is ebben a szellemben nevelte, s rend-
szeresen együtt mentek a Petőfi téri templom miséire. 1937-ben
megszületett Ilona nevű kishúga. Édesanyja nevelte a két gyer-
meket, vezette a háztartást, énekelt. Fia csodálattal nézte ezt a
világot. Kornél atya jósága és a vallási hatás négy évesen „meg-
érlelte” benne az elhatározást, miszerint pap lesz. Ám egy fülfá-
jás miatt orvoshoz került. A jóságos doktor bácsi megbeszélte
vele, hogy miként fogja hamar meggyógyítani, s úgy is történt.
Ekkor kisgyermekként azt mondta az őt gyógyító orvosnak, hogy
ő is orvos lesz, és meggyógyítja majd az betegeket. Mindenben
következetes és kitartó ember volt gyermekkorától fogva, így hát
beváltotta ígéretét. Mikor megkapta az orvosi diplomáját, húsz
év múltán felkereste azt az orvost, és bemutatta, hogy állta a sza-
vát. Az orvos meghatottan gratulált neki.
Elvégezte a Petőfi téri iskolában a négy elemi osztályt, majd
Édesapja beíratta a MÁV kezelésében lévő 8 osztályos gimnázi-
umba. Szatmárnémetiben kollégista lett, ott szigorú fegyelemre
nevelték őket. A gyermek Lali jó tanuló volt, és határtalan tudás-
szomj munkálkodott benne, nagyon szeretett olvasni. Az elsőt
elvégezte, de közben kitört a háború. A Mária utcában a házukat
bombatalálat érte, ezért menekülniük kellett előbb a fővárosba,
később Monorra rokonokhoz, ahol átvészelték a nehéz időszakot.
Édesapja hadifogságba került Ausztriában. Édesanyja a két gyer-
mekkel tette a dolgát és várta haza a férjét. 1945 nyár végén
Édesapja szerencsésen hazatért, már korábban visszaköltöztek a
Mária utcába, rendbe rakták a házukat, s éltek tovább. Később az
addig velük lakó néni elhunyt, s mindkét szobát birtokba vehet-
ték. Lalit szülei bevitték a fővárosba, hogy beíratták a gimnázi-
umba, de már október vége felé járt az idő, ezért a László
Gimnáziumból eltanácsolták. Egy rokonuk pártfogásába vette, és
segítségével - a jeles bizonyítványa láttán - a Kölcsey
Gimnáziumban felvették. Ott járta ki a gimnáziumot (1952),
tanult, sportolt, bekerült a kosárlabda csapatba. Ezzel egy időben
Vecsésen a kézilabda csapathoz járt a pályára. Akkortájt alakult a
színjátszó kör a Jókaiban, ahová hívták játszani, tudták, hogy
nagyon szép hangja van, mint Édesanyjának. Operetteket vittek
színre, és fontosnak tartották, hogy jó énekeseket keressenek.
Mindenre volt energiája, ideje, fáradhatatlan volt. A feleségét
gyermekkorától ismerte, hiszen az ő édesanyja tanította az elemi
iskolában, sokszor találkoztak bejáró diákokként a vonaton is.
Most ismét összehozta őket a sors a színjátszó körben…
Érettségi után beiratkozott az orvosi egyetemre, ahol hat év kitar-
tó tanulás után diplomát szerzett 1958-ban. A sok tanulás és gyó-
gyító munka mellett a pihenés rovására, de jutott idő a színját-
szásra és a sportra is. Szép énekhangja miatt a templomi
Boldogasszony kórussal előadott Passióban, 16 évesen ő énekel-
te az Evangélistát. 1955-ben a Csárdáskirálynő, 1956-ban a
Leányvásár, 1957-ben a Marica grófnő, 1958-ban a Szabin nők

elrablása, sőt még abban az évben a Gül Baba című darabban is
játszott, sokszor a feleségével együtt. Egy albumot nézegetünk,
ami őrzi e szép idők emlékét. A sportban 1950-1958-ig a kosár-
labda és a kézilabda volt a meghatározó az életében.
Az egyetemi évek alatt szorosabb kapcsolat alakult ki Somogyi
Ilonkával, aki a zeneművészeti főiskola hallgatója volt ének-
művésztanár szakon. Még a diploma megszerzése előtt, 1957-ben
összeházasodtak. Nehéz évek következtek. A doktor úr gyakornok-
ként rendelt a kórházban, körzeti orvosként a Vecsési Tanácsházán.
A sok viszontagság után 1960-tól 1975-ig a jelenlegi lakásukban
laktak, és körzeti orvosként ott rendelhetett. Mintegy 3500 beteg
ellátását végezte éjt nappallá téve, nem volt még ügyeleti rendszer,
így bármikor hívhatták, felkereshették éjjel vagy hétvégén, sőt
ünnepnapokon is. Ő ment, segített biciklivel, később kismotoron,
de mindig a legjobb tudása szerint gyógyított. Szeretettel emléke-
zik a munkáját segítő védőnőkre, akik hozzájárultak, hogy lelkiis-
meretesen szűrjék, védőoltással lássák el a lakosságot.
Feleségével 55 éve élnek boldog házasságban - együtt egymásért.
Házasságukból két fiúk született 1959 és 1961-ben. Felesége
nevelte a fiúkat, és segítette a doktor úr munkáját, asszisztens-
ként. A művészi pálya iránti érdeklődését későbbre halasztotta,
számára első volt a család. Mindkét fiú inkább művészi hajlam-
mal megáldott ember lett, nem követték apjukat a gyógyító
munka terén. Egyik kiállítás-szervező, dekoratőr, a másik hajós-
kapitány lett. Már ők is házasok, vidéken élnek. Négy unoka szü-
letett, egy leány és három fiú. 
Érdekességként érdemes felsorolni, hogy a 15 év alatt – míg a
vecsési 3500 fős körzet orvosa volt - hányféle tevékenységet foly-
tatott még: bölcsődei orvos, iskolaorvos, csecsemő és kisded taná-
csadó orvos, katonai összeíró és sorozó orvos volt egy személy-
ben. Ez a kemény 15 év megbetegítette, fizikailag megviselte.
Mikor felgyógyult, kapott egy ajánlatot Szolnokról, amit elfoga-
dott, és ezt követően ott tevékenykedett 1975-től 1997-ig. Közben
szakképesítést szerzett reumatológiából, és dolgozott körzeti
orvosként, reuma szakrendelésen a szakrendelő vezetőjeként,
később a kórházban reuma osztályvezető főorvosként, megyei
reumatológiai szak-főorvosként, a II. Kórház mb. igazgató főor-
vosaként. A doktor úr köztiszteletnek örvendett Szolnokon, bevá-
lasztották a Városi Tanács Állandó Bizottságába, a Megyei Orvos
Kamara alapító tagja, majd az Etikai Bizottság elnöke volt.
A sport szeretete és a mozgás öröme nagyon hiányzott a gyógyí-
tó munkája mellett, így megtalálta az asztaliteniszt, a teniszt.
Itt már nem volt szüksége a felesége asszisztálására, így Ilonka a
tanult „mesterségének” élhetett. Elhelyezkedett a szolnoki zeneisko-
lában az ének tanszak tanáraként. A diploma megszerzésétől sok idő
telt el, mindent újra kellett tanulnia, de nagyon szorgalmas volt. Az
akadémiát először 5 növendékkel kezdte, később már 25 tanulója
volt. Hangversenyeket rendezett, színházi korrepetitor volt, majd a
Tisza-menti Gimnáziumban tanított. Egyre többen megismerték,
egymást érték a felkérések: éneklés kiállítás-megnyitón, szerepeljen
a rádióban nagyzenekarral, zongora kísérettel. Ő szívesen énekelt.
Imádta a hivatását, felkészített öt gyermeket a Zeneművészeti
Főiskolára, akik le is diplomáztak. Több „Ki mit tud?”-ot is szerve-
zett, időnként TV szereplésekre is felkérték. A szolnoki 23 év alatt
segítségével színre vitték a Varázsfuvolát, Bartók, Kodály és Mozart
darabokat. Csodás évek – csodás élmények.
1997-ben visszajöttek Vecsésre. Sajnos súlyos beteg lett, műtétek
sora következett, így kénytelen volt visszavonulni, nyugdíjba
ment. A városvezetéstől Pro Urbe-díjat kapott.
Felesége szintén nyugdíjas, együtt élik mindennapjaikat szépen,
szeretetben. A szokásos kérdésemre, hogy mi a szép, hosszú élet-
házasság titka, egymásra néznek, összemosolyognak, és azt
mondják, hogy a szeretet, a türelem, a megértés…
Így legyen még nagyon sokáig! 
Írás és fotó: Benke Mária
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Zarándokút a Csíksomlyói Búcsúra
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör május 14-21-e között egy 8 napos
zarándokutat szervezett 16. alkalommal a Csíksomlyói
Búcsúra.
Most első alkalommal úti céljainkba iktattuk Kárpátalját is, ahol
meglátogattuk Munkács várát, majd a Szolyvai emlékparkot.
Az emlékparkban döbbenetes élményben volt részünk. A máso-
dik világháború után a Kárpátaljai falvakból 18 ezer magyar és
német nemzetiségű 18 és 35 éves férfi lakosságot szedtek össze,
és ők itt haltak meg. Az elhurcoltak névsora és életkora falvan-
ként fekete márványtáblán van feltüntetve, és itt rögtön felvető-
dik az a gondolat, hogy erről miért nem tudunk? Vagy arról,
hogy az erdélyi magyarokat a román Maniu Gárda százával
irtotta, és több ezer magyar férfit hurcoltak el és tartottak fogva
a földvári haláltáborban, vagy azt, hogy a Németországból
hazainduló székely-magyar leventét a csehszlovák hatóságok
Pozsony mellett lelőttek és közös sírba temettek. De
Délvidéken ugyanez történt: Tito partizánjai 40 ezer magyar
férfit gyilkoltak le. Meddig lehet még mindig a történelmi
tények elhallgatását azzal magyarázni, hogy figyelemmel kell
lenni a szomszédos országok érzékenységére?!
A szomorú haláltábori élmények után Borzava nevű településen
kedves házigazdáink feledtették velünk a látottakat, és igazi
magyaros vendégszeretettel fogadtak bennünket.
A második nap átlépve az ukrán-román határt,
Szatmárnémetiben Kósa József segítségével városnézésen vet-
tünk részt, meglátogattuk a püspöki palotát is. Innen az út egy
túrterevesi borosgazdához vezetett, ahol az elmaradhatatlan szat-
mári pálinkával fogadtak minket, majd két fehér és három fajta
vörös bort kóstoltunk, és hazai sajt, kolbász, vaj, túró (villásreg-
geli) elfogyasztása után, vidám nótázással folytattuk utunkat
Nagybányára, ahol a történelmi belvárosban tettünk egy sétát. A
Gutin-hegységen át érkeztünk meg Máramarosszigetre.
Máramarossziget az ezer éves magyar királyság legkeletibb
megyeszékhelye volt, ami meglátszik a történelmi városközpont
épületein, templomain, melyek mind a mai napig megmaradtak.
Tovább utazva estére érkeztünk meg Borsafüredre.
Borsafüredről tudni kell, hogy Észak-Erdély visszacsatolásakor
a magyar állam itt építette ki az olimpiai sípályát, ahol 1944. jan.
13-án egy 16 fős salgótarjáni fiatal csoportot sodort el a lavina. 
Az utazás egyik legemlékezetesebb napja talán ezután követke-
zett, amikor a Priszlo-hágón átléptük az ezeréves határt Moldva
felé. A Radnai-havasok csúcsát még mindig hó borította. Utunk
a Beszterce folyó mellett haladt tovább, érintve a Békási vízi-
erőmű duzzasztó tavát, újra visszatértünk a Kárpát-medencébe,
és Borszéken meglátogattuk a helytörténeti múzeumot, és meg-
kóstoltuk a kitűnő borvizeket. Meglátogattuk a Maroshévízi,
majd a Gyergyóditrói templomot, és még világosban megérkez-
tünk Vecsés testvértelepülésére, Gyergyószárhegyre, ahol a
Lázár-kastély meglátogatása után, hagyományos székely ven-
dégszeretetet élvezve, pihentük ki az aznapi fáradalmainkat. 
Reggeli után utunk a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, majd vissza
Gyergyószentmiklóson keresztül az Olt völgyén autózva a
madéfalvi veszedelem emlékművéhez vezetett. Itt leróttuk
kegyeletünket, és egy csíkszeredai városnézés után - a Tolvajos
tetőn áthaladva - érkeztünk meg Lővétére, ahol kedves vendég-
látóink 3 napig minden földi jóval kínáltak. 
Következett a Csíksomlyói Búcsú napja: Korán reggel indul-
tunk, az úton hosszú kocsisorok kígyóztak, közbe-közbe a
különböző falvakból a gyalog indult „keresztalják” mellett
érkeztünk meg Csíkszeredára. Elhagyva autóbuszunkat, 6 km
gyaloglás után kapaszkodtunk fel Kis- és Nagysomlyó gerincé-
re, a búcsú színhelyére. Felemelő érzés volt látni azt a hatalmas,

összegyűlt, zászlókat lengető magyar embert, akik vallásra való
tekintet nélkül vettek részt ezen a búcsún, amely a magyarság
összefogását is demonstrálta, hiszen a világ minden részéről jöt-
tek résztvevők. Keserű szájízzel említem meg, hogy a katolikus
püspökeink, szónokaink szájából egyetlen egyszer sem hang-
zott el, hogy magyar. 
2012-ben a lengyel pálosok a Fekete Madonna másolatát hozták
el Csíksomlyóra. 2013-ban viszonzásképpen a Csíksomlyói
Babba Mária szobor másolatát adták át a lengyelországi Pálos
Rend Perjelének. Ő tört magyarsággal köszönte meg az ajándé-
kot, és tőle hallottuk azt a lelkesítő beszédet, amit a több száze-
zer zarándok elvárt volna püspökeinktől is. 
Vasárnap utunk az ezeréves határra, Gyimesbükkre vezetett,
ahol a gyönyörűen felújított Vasúti Őrház, a Rákóczi-vár, a
Kápolna, a Hősök sírja mind-mind az ezeréves történetünkről
beszélt. Felavatásra került a hitünk és nemzetünk kapuja. Mint
annyiszor, most is szívszorongva vártuk a zarándokvonat meg-
érkezését, ami, mint már annyiszor, Budapesttől 1000 kilomé-
terre könnyeket csalt a szemünkbe. 
Másnap reggel elbúcsúztunk a lövétei kedves házigazdáinktól.
Székelyudvarhelyen meglátogattuk a szoborparkot, a
Vasszékely szobrát és a városközpont megtekintése után
elhagytuk a 94%-ban magyarok által lakott várost, azután
Farkaslakán Tamási Áron síremléke előtt tisztelegtünk. Korond
következett, ahol zarándoktársaim sok jó magyar forinttól sza-
badultak meg. Szováta szépen parkosított üdülőközpontjának és
a Medve-tónak búcsút intve érkeztünk meg Tordára, ahol a vilá-
gon először mondta ki országgyűlés a vallásszabadságot. Nagy
élmény volt a Tordai Sóbálvány meglátogatása, és a
Bányakürtből visszaköszönő 16-szoros visszhang.
A Tordai-hasadék mellett elhaladva megérkeztünk Torockóra,
mely település a Székelykő lábainál fekszik és a világörökség
része. Egész Erdély területén tapasztalhattuk a kupolás honfog-
lalást (ortodox templomok), amit az ortodox egyház a román
állam pénzén valósít meg. Ez Torockón különösen szembetűnő,
hiszen a lakosság 99%-a magyar, mégis a település központjá-
ban egy új ortodox templom épült, és a falu bejáratánál két
hatalmas ortodox kolostort is építettek. 
Utolsó állomásunk Erdély fővárosa, Kolozsvár volt. A házson-
gárdi temető, ahol az elmúlt évszázadok nemes főurai, költői és
értelmiségei - Apáczai Csere János, Kós Károly, Reményik
Sándor, a Bethlen grófok, Brassai Sámuel és sokan mások –
nyugszanak. Nem tudni még, hogy meddig lesz nyughelyük,
mert a román honfoglalás az ő nyugalmukat is veszélyezteti.
Mátyás király szülőháza, a Szent Mihály templom, Mátyás
király szobra és a Farkas utcai református templom megtekinté-
se után újra a lovak közé csapva elindultunk hazafelé. A Király-
hágón elfogyasztottuk a szokásos csorba levest, és
Nagyváradon áthaladva megérkeztünk a Trianonban ránk eről-
tetett biharkeresztesi gúnyhatárra. Este 10 órakor - Isten segít-
ségével - élményekben gazdagon érkeztünk meg Vecsésre.

Írás és fotó: Hompoth Zoltán - Orbán Balázs Erdélyi Kör
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Nyári horgász játék
Nyári szünetben remek elfoglaltság lesz a gyerekeknek elkészí-
teni ezt az egyszerű játékot. Mivel a dekorgumi úszik a vízen,
jó móka lesz a medencében, kádban, de akár egy lavórban is
horgászni egyet. Még családi versenyt is rendezhetünk. Jó mun-
kát kívánok hozzá. 
Szükséges alapanyagok: (megvásárolható a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby boltban): dekorgumi, hurka-
pálca, zsinór, korong és szalagmágnes, rezgőszem
Segédanyagok:
olló, ragasztó, lakkfilctoll

Elkészítés menete:
Elsőnek rajzoljunk papírra egy vízi állatkát, például halacskát.
Ha elégedettek vagyunk, használjuk sablonként, és rajzoljuk át
a mintát egy tetszőleges dekorgumira. Ezt vágjuk ki.
Lakkfilccel rajzoljunk rá pikkelyeket, vagy más egyéb mintáza-
tot. A szalagmágnesből vágjunk le egy kis darabot, és ragasszuk
a halacska közepére. A rezgő szemet is ragasszuk fel.
Készítsük el a pecabotot is. A hurkapálca végére csomózzuk fel
a zsinórunk egyik végét. A másik végén lesz egy korongmág-
nes, amit dekorgumival burkolunk, és hozzárögzítjük a zsinór-
hoz. Ezzel elkészült a pecabot is.
Akár több egyforma halacskát is készíthetünk. Mindegyik aljá-
ra írjunk lakkfilccel egy számot. Az nyer, aki a legnagyobb
számú halat fogja ki. A lehetőségek száma végtelen.

Az izgalom kedvéért készíthe-
tünk mindenféle vízi és tengeri
herkentyűt is. Békát, rákot, csi-
kóhalat, bálnát, delfint, cápát,
teknősbékát, polipot….stb.
Csak a képzelet szab határt.
Már csak egy kis vízre lesz
szükség, és kezdődhet a játék.
Kellemes vakációt kívánok!

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
ajándékok, kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvénye-
ken, gyereknapon és egyénileg
Vecsés, Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P.: 9-17, Sz.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 és feher.jepke@gmail.com

Értelmetlen Rongálás
Kevés település büszkélkedhet olyan buszmegállókkal, mint a
városunk Fő utcáján felállítottak. A méltán népművészeti reme-
keknek nevezhető, tetszetős motívumokkal kifaragott, fából
készült alkotások Vecsés - mondhatni - kedves színfoltjai.
Talán ezért is lehet sokaknak különösen fájó a közterületi ron-
gálás itt is felbukkanó átka. Néhány nappal ezelőtt javították ki
a Vörösmarty utcai, Budapest felé haladó járatok megállójában

valaki vagy valakik
kíméletet nem ismerő
„bátor munkáját”.
S, bár mint most is, az
okozott kárt helyrehozták
a „másik oldalon állók”,
még mindig marad egy
támadási felület, ez pedig
a firkálás. Időről-időre
gondos kezek ezeket a
mázolmányokat is eltá-
volítják, de az alkotó-
kedv nem enyhül. Most
éppen az Anna utcai
megálló padja esett áldo-
zatul. Jobb lenne vigyáz-
ni mindenre, ami környe-
zetünkben szép!

Gödörbôl tavacska
Akik arra járnak, talán már megfigyelték, hogy a természet
kicsiben is milyen nagy dolgokra képes. Városunk nyugati
határában, a 4-es út közvetlen közelében néhány éve átadott
víztározó erről időről-időre tanúskodik.
Korábban csak egy nagy, mesterségesen kialakított, drótsövény-
nyel bekerített gödör volt. Egy év se kellett hozzá, az esővízzel
megtelt medence kicsinyke tóvá változott. A víztükör mélyéből
egyszer csak nád, sás, és mindenféle vízinövény bukkant elő. A
fodrozó hullámok alatt hínár lengedezett. Egy vadkacsa pár
immár sokadik fészekalját hozza itt világra. Az elmúlt évben,
mikor bőven volt víz a mederben, sok száz, aranyszínben pompá-
zó kicsinyke hal pikkelyén csillant meg a mélybe leszűrődő nap
sugara. De a tó, a mi városunk tavacskája, kiszáradt, s a benne élő
halak, és a különböző vízi bogarak mind elpusztultak. De a ter-
mészet sem kicsiben, sem nagyban nem hagyja magát legyőzni!
A bőséges égi áldásnak köszönhetően újból hullámokat fodroz a
szél, és békák kórusa zeng messzire. Hogyan lesz egy gödörből
tó, egy szikes kiszáradt
mederből zsongó élet, azt itt
láthatjuk, és ha már látjuk,
mert a kicsiny dolgokra is
érdemes figyelni, talán
magunk is egy kissé derűseb-
ben szemlélhetjük a világot.
Képek és szöveg: Fekete József
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Bajnokok vacsorája
Új kezdeményezéssel bővült a sportelismerések listája. A Sport
Bizottság vezetése hívta össze az eltelt év legsikeresebb vecsé-
si sportolóit. Czibolya Zoltán, a bizottság elnöke elmondta,
hogy ezzel a gesztussal is jutalmazni szeretnék a legjobbakat,
jelezni kívánják, hogy figyelik a szakosztályok év közbeni tevé-
kenységét, és értékelik a munkájukat. 
Az összejövetelt megtisztelte Szlahó Csaba polgármester, aki
mindenkit külön üdvözölt.
A rendezvényen a Sportgalamb szakosztályt Simon Mihály
szakosztályvezető és Pintér Ferenc galambász képviselte. 
Simon Mihály 2012-ben az olimpiai nyitónapon, a berlini indí-
tású versenyen 39. lett.
A zárónapon az 1500 km-es zónában 5 galambjából négy telje-
sítette a távot. A legjobb 12. lett, amiért érmet nyert, hiszen tíze-
zer galamb indult a versenyen. Egy másik galambja pedig 86.
helyen ért célba. Magyar bajnokságon maratonban 5. lett.
Maraton összetett championban 11. helyezett. Pintér Ferenc
2011-ben az ország legeredményesebb galambásza volt. 2012-
ben országos bajnokságon 1 ezüst- és 2 bronzérmet nyert.
Nyitrán a Postagalamb Olimpiai Kiállításon egyéniben 27., csa-
patban 4. lett.
A karate szakosztálynál a magyar bajnokságon Kovács Gergő
11-12 éves korosztályban katában (formagyakorlatban) arany-
érmet, kumite (küzdés) szakágban bronzérmet szerzett!
Kovács Dénesnek 9-10 éves korosztályban kata ezüst, kumite
bronz volt a mérleg.
Fridrich György szakosztályvezető 6.dan mester - korábbi mas-
ters világbajnok és EB bronzérmes – a Mesterek Tornáján 2. és
3. helyezést ért el. A magyar nyílt bajnokságot megnyerte. Az
ausztráliai vébén kata 5. helyezés a mérleg.
A kézilabda szakosztályok gazdag esztendőt tudhatnak magukénak. 
Tóth Enikő, a VSE női szakosztályának kapusa, a magyar
strandkézi ifjúsági válogatott csapat tagjaként Európa Bajnok
lett Batumiban Grúziában.
A férfi kézilabda csapat az NBII. Déli csoportját nagy fölénnyel
megnyerte. 22 mérkőzésből 20 győzelem, egy-egy döntetlen és
vereség a mérleg. A megszerzett 41 pont a legtöbb az NB II. hat
bajnoka közül, és a 470 kapott gól messze a legkevesebb az
NBII. 72 csapata közül. Az együttes ősztől az NBI. B-ben, a
világviszonylatban is nagyon erős magyar kézilabdasport máso-
dik osztályában szerepel. Vecsési kézilabdacsapat még sohasem
játszott ilyen magas osztályban.
Az ökölvívó szakosztály évek óta az országos élvonalba tarto-
zik, elismert szakmai munkát folytat, főként utánpótlás
mezőnyben. Néhány eredmény a legjobbak közül: Hegedűs
Diána – junior EB ezüst, Váry Lili – ifjúsági EB bronz, Lőczi
Gergő – serdülő Országos Bajnokság arany, Papi Bence – juni-
or OB arany. Ám Horváth Dániel, Varga Dávid, Varga Krisztina
Szűcs Szabina és a többiek eredményességére is büszke lehet a
város.

Fogathajtásban a Dobrovitz-Team az ország legeredménye-
sebb fogatsport szakosztálya lett. A június elejei Vecsés Kupa a
világ három legerősebb fogathajtó versenye közé tartozik
Aachen és Bréda mellett.
Tavaly id. Dobrovitz József a vébén a legjobb magyarként 10.
lett. Magyar bajnok és derby győztes. A téli Fedeles Világkupák
döntőinek állandó szereplője. A tavalyi négyes, király kategória
világranglista 10. helyezettje.
Tavaly mutatkozott be a felnőttek között fia, ifj. Dobrovitz
József, aki már akkor megmutatta oroszlánkörmeit, és a világ-
ranglistát a 12. helyen zárta, megelőzve Lázár Zoltánt.
Idén az ifjabb nyert már két nagy versenyt, és minden esély
megvan arra, hogy mindketten tagjai legyenek a magyar válo-
gatottnak, jelen legyenek az őszi magyar rendezésű ebén és a
világ nagy versenyein.
A család másik két tagja, Osztertág Márk és Osztertág Kristóf
sem akar elmaradni a két Dobrotól. A kettes fogatok között már
az ország legjobbjai között tartják számon őket. 
A találkozóra a Darts szakosztály képviseletében Puskás
Erzsébet volt hivatalos, aki a magyar válogatott tagjaként az
Európa Bajnokságon csapatban 4. helyezett és vegyes párosban
bronzérmes lett! Ő és Massza Sándor szakosztályvezető nem
tudott jelen lenni, mert ezzel egy időben országos versenyen
vettek részt.

szalontai                                                 Fotó: Katona Csaba

Dr. Hepp Ferenc emlékére!
Emlékszel, mikor először találkoztunk a Sportkórházban? Mi
fiatal orvosok Tőled tanultuk a traumatológiai műtétek alapfo-
gásait és fortélyait. Emlékszel, a műtétek után hajnalban milyen
sokat beszélgettünk még, hogy a mi feszültségeink oldódjanak
és valamit aludni is tudjunk? Sokat tanultunk Tőled, hogyan lás-
suk el a válogatott sportolókat, hiszen ők kiemelt bánásmódot
kaptak és igényeltek is. Elmondtad azt is, hogy az edzőtáborok-
ban milyen magaviseletet tanúsítsunk nemcsak a sportolókkal,
de a vezetőkkel, edzőkkel, gyúrókkal is. Aztán - bár én már
Vecsésen dolgoztam - sokszor találkoztunk sporteseményeken,
kongresszusokon, társaságokban - barátok lettünk. Sokat
beszélgettünk nagy szerelmedről - amit édesapádtól örököltél -
a kosárlabdáról is. Csak később tudtad meg, hogy az én kereszt-
apám is a kosárlabda sportág nagy alakja volt - ekkor még köze-
lebb kerültünk egymáshoz. És egyszer csak itt dolgoztál
Vecsésen sport-főorvosként, mert mindenütt szívesen dolgoztál,
ahol a munkádra szükség volt, ahol azt megbecsülték és tisztel-
ték. Barátaid és betegeid is szerették önzetlen személyiségedet,
szerénységedet, amivel csak az igazán nagy tudású emberek
rendelkeznek, közvetlenségedet, mindig viccre hajló jókedve-
det. Sajnos, a szörnyű kór sok lehetőséget és időt nem adott szá-
modra - igazi sportemberként birkóztál vele, nem adtad föl egy
percre sem a harcot, küzdöttél az utolsó pillanatokig, de az „erő-
sebb” győzött. Találkozunk az égi kosárlabdapályák kispadján! 

Barátod: Horváth Jani

Díszhal kereskedés és kerti tavi halak áru-
dája 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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Labdarúgás - Utánpótlás
Az Egri Focisuli SE az idén 20. alkalommal rendezte meg a
REXROTH Kupa Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Tornát
hat korosztály számára, melyen 80 csapat törekedett a minél
jobb eredményre.

A Ferihegy Sportakadémia Vecsés U11 (’02) valamint U9 (’04)
és U8 (’05) korosztály játékosai közül a legkisebbek jutottak el
a döntőig. A négy napos tornán 1 döntetlen, 1 vereség és 3 győ-
zelem után szombat este az elődöntőben nagy hajrában kikap-
tunk a Grund FC csapatától 2:1-re. Vasárnap délben a 3. helyért
játszottak gyermekeink a vendéglátó csapattal. Hatalmas küz-
delmet láttunk a pályán! Ezek a pici gyerekek felnőtteket meg-
szégyenítő kitartással és győzni akarással játszották végig az
összes meccsüket. Sajnos, a hazaiak győztek büntetőkkel:
Eger - Vecsés 4-4 (2-2), a büntetőkkel 7-6, így ez most a negye-
dik helyre volt elég. 
Szerintem minden szülő és szurkoló nevében mondathatom,
hogy: nagyon büszkék vagyunk rátok!
A Ferihegy Sportakadémia Vecsés 2005-ös csapata, felső sor
balról: Kocsis Gergely, Molnár Milán, Berényi Erik, Rajnai
Péter. Alsó sor balról: Zámbó Bence, Pfeffer Gábor, Halla Petra,
Finta Pál. 
Ezúton szeretnénk továbbá köszönetet mondani Palotai Pál
utánpótlásvezetőnek, Fejes Attila vezetőedzőnek és Kiss
György edzőnek, akik teljes odaadással és szakmai felkészíté-
sükkel kitartó és győzni akaró csapatot nevelnek fiainkból és
egy szem lányunkból!
Írás és fotó: Dobrovitz Erika

-Orvos-világbajnokság
Ebben az évben Magyarország adott otthont a XX. Labdarúgó
Orvos-világbajnokságnak. Öt kontinens 16 csapat küzdött a
győzelemért, amelynek védője Magyarország.
Nagy megtiszteltetés érte városunkat, mert a vébé során 10 mér-
kőzést a vecsési sporttelepen játszottak le. Láthattuk Európa
több válogatottját, de itt voltak a brazilok, az USA, Dél-Korea
és Ausztrália válogatottja is. A világbajnokságot nagy küzde-

lemben 11-es rúgásokkal a németek nyerték meg a vébé újonc
csehekkel szemben. A magyar válogatott a szerény 7. helyezést
szerezte meg. Ami ellenben örömteli volt, hogy a vendégek
nagyon jól érezték magukat hazánkban, és elégedettek voltak a
rendezéssel. Jövőre a vébé Brazíliában lesz.
VT infó                                                 Fotó: Kolonics Csaba

-Változások a VFC-nél
Kiesett a VFC az NB III-ból. Igaz, átszervezés miatt, de ez a
tényen nem változtat. A csapat 2001 után ismét a megyei baj-
nokságra készül. A város és a klub presztízse megkívánja, hogy
ez csak retúr legyen, és egy év múlva ismét az NB III-ban sze-
repeljen a gárda. A tények sorába tartozik az is, hogy – miután
alaposan megapasztották az NB-s bajnokságokban játszó együt-
tesek számát – erős megyei osztállyal kell számolni. 
A VFC játékoskerete átalakulás közben van. Az várhatóan csak
augusztus első napjaira lesz végleges. Erről még korai, de az
átalakulás folyamatáról érdemes beszélni. A VFC korábbi veze-
tése lemondott a június 13-án tartott közgyűlésen. A közgyűlés
elfogadta Földvári Tibor elnök, Tóth Kálmán és Kőhalmi István
alelnökök lemondását. A testület új elnöknek Czibolya Zoltánt,
a Sport Bizottság elnökét választotta meg. Az új vezetőség tagja
lett Földvári Tibor és Kun Richárd. 
Czibolya Zoltán terveiről szólva elmondta, hogy elsőként a klub
gazdasági helyzetét szeretné stabilizálni. Két nagyobb támoga-
tót sikerült megnyerni az ügynek, és az önkormányzat is vállal-
ta a korábbi mértékű anyagiak biztosítását. Czibolya úr hozzá-
tette, szakmai területen nem lesz változás, továbbra is Kántor
Attila – Gendúr László edzőpáros irányítja az együttest. Az új
elnök a csapatépítésről szólva megjegyezte, hogy több vecsési
játékost szeretne a játékoskeretben látni, köztük olyanokat,
akikre már rövidtávon is lehet számítani. Itt főként az U19-es
együttes fiatal csatárára gondolt, aki a korosztályos bajnokság-
ban gólkirály lett. A cél a feljutás – hangsúlyozta az új elnök.
VT info

Fogathajtás
A németországi Aachenben június végén rendezték meg a kisvi-
lágbajnokságot, ahogyan a királykategória fogatosai jegyzik ezt
a viadalt. Az évente megrendezett viadalon a fogatsport legna-
gyobbjai vesznek részt. A mezőny legalább olyan erős, mint a
kétévente megrendezett vébéé. A magyar színeket a két
Dobrovitz és Lázár Zoltán képviselte. Sajnos, a vecsésiek szá-
mára nem úgy alakult a verseny, ahogyan szerették volna. 
Az egyéni eredményért való díjhajtás során Dobrovitz volt a
legjobb magyar, de a másik kettő sem maradt el tőle sokkal. A
csapat eredményért való díjhajtás ugyanígy zárult, legfeljebb a
pontozók „furcsa” ítéletei okoztak fejtörést a versenyzőknek.
Az akadályhajtást is ugyanígy bonyolították le. Az egyéni
helyezésekért való hajtásban Lázár volt a jobbik magyar, a két
Dobro gyengébben ment. Ami talán még ennél is nagyobb baj,
hogy a csapat eredméynért való hajtásban a két vecsési még
rosszabb teljesítményt nyújtott, ami végülis a csapat harmadik
hely elvesztését jelentette. Lázár is mindenkit legyűrt és nyerte
a számot. Maratonhajtás jellegénél fogva csak egy volt, és az
számított mind az egyéni, mind a csapat eredménybe. Itt is
Lázár volt legjobb magyar, a két Dobro a középmezőnyben vég-
zett. Összesítésben Lázár 8., Dobrovitz 14. és ifj. Dobrovitz 15.
lett. A magyar válogatott minimális hátránnyal a svédek mögött
a 4. helyen fejezte be a versenyt.
VT infoBrazília – Oroszország 5-0. Ez volt az egyik.
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Ökölvívás 
Női edzőtábor
Májusban az Olasz Ökölvívó Szövetség (FPI) meghívására 12
női ökölvívó utazott Rómába, az olasz női válogatottal közös
edzőtáborba. Az utazó csapat vecsési tagjai: 
57 kg Varga Krisztina, 70 kg Hegedűs Diána, 51 kg Váry Lili és
Seres Attila edző.
La Checcignola-ban hamisítatlan laktanyai hangulatban töltöt-
tük az első hat napot. A puritán környezet tökéletes helyszíne
volt az edzőtábornak. Az első pár nap az átállásról szólt, hiszen
az olaszok egész más edzéstematikával dolgoznak, mint mi, de
pár edzés után már felvettük a kesztyűt. Az olasz kapitány,
Emanuelle Renzini edzései igencsak megdolgoztatták verseny-
zőinket.
Hat nap és körülbelül 40 menet kesztyűzés után utaztunk tovább
a Nápolytól délre fekvő Pontecagnano városkába. Az itteni há-
zigazdánk, Pasquale Davide és klubja, az ASD Sporting Centre
volt. A tíz napos közös edzőtábor zárásaként Olaszország-
Magyarország csapattalálkozón mérték össze a bokszolók a
tudásukat.
A mérkőzések nem alakultak túl fényesen, mivel a 10 találkozó-
ból mindössze egyet sikerült megnyernünk. Bár az eredmény
elég sima vereséget sejtett, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a
mérkőzések nagyon szorosak voltak. Minden meccs végigment,
még számolni sem kellett senkire. Egy két mérkőzésnél az olasz
sarok is jelezte, hogy a fordított eredmény reálisabb lett volna. 

1 ezüst és 4 bronzérem a vecsési srácok eredménye!

Nyolc versenyzővel vágtunk neki az idei Bornemissza
Nemzetközi Emlékversenynek Egerben. Általában aranyesé-
lyekkel utazunk ide, és egy hónappal ezelőtt még a megszokott
ütemben folyt a felkészülés, azonban az élet átírta a terveket,
hiszen vezetőedzőnk, Varga Viktor tragikus halála után minden
felborult, és a gyász közepette nem nagyon lehetett érdemi
munkára fogni az edzőjük nélkül maradt versenyzőket. Több
versenyt lemondtunk, azonban úgy döntöttünk, hogy erőt
veszünk magunkon, és megmutatjuk a mezőnynek, hogy a
Vecsés SE él, és nem adja fel a küzdelmet. A csapat felrázásá-
ban óriási szerepe volt Mikus Ferenc edzőnek, aki a versenyre
is elkísérte a fiúkat. Az eredmények talán elmaradtak a papírfor-
mától, azonban küzdeni akarásból jelesre vizsgázott a csapat!
Junior: 48 kg Csicsó Jenő (bronzérem), 54 kg Lőczi Gergő, 57
kg Szántó Péter (bronzérem), 70 kg Papi Bence (ezüstérem), 70
kg Benik Viktor (bronzérem), 80+kg Végh Kristóf (bronzérem)
Ifjúsági: 60 kg Váry Attila, 69 kg Horváth Dániel
Ráadásként csapatverseny bronzéremmel vigasztalódhattunk.
Molnár Péter

Vecsés SE Darts Szakosztály
A darts fiatal szakosztály, még nincs 15 éves, mégis tele vannak
sikerrel. Az első eredmények után már a 2004-es verseny éva-
dot softon már az I. osztályban játszottuk, és nem kis meglepe-
tésre a 3. helyen végeztünk. Azóta is kisebb szünetekkel mind a
két szakágban meghatározó szerepet játszunk az országos első
osztályban. Eredményeink közül leginkább a csapataink és a
női versenyzőink sikereire vagyunk a legbüszkébbek.
A bajnoki címek mellett egyéniben, párosban, valamint csapat-
ban is sikerült nemzetközi eredményeket is elérni. Ilyen volt
2005-ben az Európa Kupa III. helyezés.
A 2008-2009-es verseny évadban az ország legeredményesebb
darts klubja voltunk.

Női versenyzőink kiemelkedő eredményeket értek el. A bajnoki
címek mellett több értékes helyezést szereztek, egyéniben,
párosban, valamint csapatban, nemzeti és nemzetközi versenye-
ken egyaránt.
Külön büszkék vagyunk arra, hogy az eredményeinket „önerő-
ből” – a rivális klubokkal ellentétben – saját játékosainkkal
értük el. Sajnos, egyre inkább trendivé válik, hogy a környező
országokból (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Horvátország)
válogatott szintű játékosokat igazolnak le jobb módú klubok, és
így megerősödve vesznek részt a nemzeti csapatbajnokságban. 
Játékosaink létszáma 20-30 fő között változik. Igazolt játékosa-
inkon kívül nagyon sokan lejárnak rendszeresen játszani a saját
szórakozásuk miatt. Egyik célunk az Ő bevonásuk a szervezett
versenyeken való részvételbe, ha csak amatőr szinten is. Ezért
találtuk ki immáron három éve a töretlenül közkedvelt, országo-
san is elismert Csoki Kupa sorozatot. Ennek a lényege, hogy az
induló különösebb anyagi ráfordítás nélkül (a nevezési díj egy
darab Balaton szelet, amiket az aktuális verseny végén a díja-
zottak között szétosztunk) részt vehet egy jó hangulatú, ugyan-
akkor színvonalas versenysorozatban.
Másik feladatunknak tekintjük az ifjúság bevonását a rendsze-
res és szabályozott keretek között történő versenyeztetésbe.
Edzés időpont a hét minden napján van, de intenzíven hétfőn,
szerdán és pénteken.
A dartsban két szakágat különböztetünk meg, a nyilak valamint
a táblák anyagától függően. Steel dartsnak nevezzük azt a játé-
kot, amikor fémhegyű nyilakkal, szizál kenderből készült táblá-
ra dobnak a játékosok. Soft dartsnak pedig azt, amikor műanyag
nyilakkal, műanyag, esetenként automataérzékelésű táblákra
dobnak a játékosok. 

Csapataink 2012-2013. évi eredményei:
Női csapatunk ezt az évadot a már régóta várt Nemzeti
Bajnoki címmel zárta.
A férfi I. számú csapatunk az év végi rájátszásokon nagy küz-
delmek közepette kiharcolta steelen az I. osztályba való felju-
tást. Softon ugyancsak a küzdeni tudásukkal elérték az I. osz-
tályban való bennmaradást. Így a 2013-2014-s verseny évadban
steelen és softon is az élmezőnyben versenyezhetünk.
II. csapatunk a Budapest Bajnokságban mindkét szakágban cso-
port második helyen végzett.
Jelentős siker volt még a Magyar Darts Liga versenysorozatban
elért eredményeink. A közép-magyarországi régióban közel 180
versenyző között Juhász Béla a 2., Massza Sándor a 6., Góczi
Attila a 10., valamint Juhász István a 11. helyen végzett. Női
versenyzőink közül Törő Zsuzsanna úgy döntött, hogy kipró-
bálja tudását az osztrák versenyzők között – eredményesen.
Az évad folyamán több kisebb versenyen is részt vettünk. Nem
egyszer elhoztuk az első helyet vagy dobogón sikerült végez-
nünk. 

Budapest bajnokság – Steel:
Női egyéni: Virág Zsuzsanna 2. hely
Férfi egyéni: Massza Sándor 4. hely, Juhász Béla 5. hely
Férfi páros: Massza Sándor – Vincze Márk 4. hely
Juhász Béla – Csontos Ákos ?
Budapest bajnokság – Soft:
Női egyéni: Puskás Erzsébet 3. hely, Törő Zsuzsanna 5. hely
Női páros: Puskás Erzsébet – Törő Zsuzsanna 2. hely
Férfi egyéni I. osztály: Juhász Béla 8. hely
Férfi egyéni II. osztály: Vincze Márk 4. hely
Férfi páros: Juhász Béla – Vincze Márk 5. hely

Massza Sándor szakosztályvezető
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PATKÁNYIRTÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Bábolna Bio
– az önkormányzattal történő megállapodás alapján - kéthe-
tente (minden páratlan héten) szerdán 8 és 13 óra között a
lakossági és intézményi bejelentések figyelembe vételével
patkányirtást végez.
Bejelentést lehet tenni személyesen a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztályon ügyfélfogadási időben, vala-
mint a 06-29-555-225-ös telefonszámon!
Rózsa Balázs osztályvezető

Értesítés
Értesítjük Vecsés Város polgárait, hogy a 63/2012. (XII. 11)
BM rendelet 3-4§ értelmében előírt kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a település
közigazgatási határain belül – 2013. július 2-ától – december
31-éig látják el a Magyar Kémény Kft. ócsai kirendeltségé-
nek dolgozói.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló, arcké-
pes kitűzőkkel rendelkeznek.
PH info

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
vasárnap 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.  
Fekete Gyopár – július 22-ével,
Szent Ferenc – július 29-ével, 
Halmy – aug. 5-ével, 
Hanga – aug. 12-ével, 
Borókás – aug. 19-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!


