
A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

Vecsési Tájékoztató
24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november

www.vecsesitajekoztato.hu

Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós



2  Önkormányzat                                                                                     Vecsési Tájékoztató 2014 november

Megalakult  a  város  
hetedik képviselô-testülete

Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy a választások
után 15 napon belül – ha törvényi akadálya (óvás, újraválasztás
stb.) nincs -, akkor meg kell alakulnia a helyi legmagasabb ren-
deletalkotó és határozathozó szervezetnek, az önkormányzat
képviselő-testületének és bizottságainak.
Vecsésen gátló körülmény nem volt, így rekordidőn belül, már
október 21-én alakuló ülésre gyülekeztek a képviselők és a kül-
sős bizottsági tagok.

Korábban a testület legidősebb tagja – korelnöke – vezette az
alakuló ülést, ami most változott, hiszen a választáson a polgár-
mestert közvetlenül választhattuk meg, ami az egyik legbizto-
sabb tényét jelenti a voksolásnak, ezért kézenfekvő, hogy már
ezt az ülést is ő vezeti le. Ennek megfelelően Szlahó Csaba pol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az ülés mene-
tét. Napirend előtt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő kért
szót. Köszöntötte a testület tagjait, és további sikeres munkát
kívánt erre – az immár ötéves – ciklusra. Jó tanácsként elmon-
dotta, hogy tanuljanak meg hallgatni a képviselők, a tisztségvi-
selők. Tanulják meg meghallgatni az emberek gondját, hallják
meg a közösségeket érintő nehézségeket, és azok megoldását
tegyék elsőrendű feladatuknak.

Dr. Dobrovitz Magdolna, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a 2014. évi önkormányzati választás hivatalos vég-
eredményét. Ebből említésre méltó, hogy Vecsésen a 16638
választásra jogosult állampolgárból 5344 fő élt szavazati jogá-
val, ami 31,94% részvételi arányt jelent. A HVB határozatai
ellen nem éltek fellebbezéssel, ami a határozatok jogi megala-
pozottságát dicséri. A kompenzációs listán kiosztható három
mandátum jogorvoslati határideje október 18-án lejárt, így azok
jogerőre emelkedtek. A HVB elnökasszony ez alkalommal adta
át Tóth Judit Mária (MSZP-EGYÜTT-DK-PM), Oláh László
(MSZP-EGYÜTT-DK-PM) és Szabó Attila (JOBBIK) részére a
megbízólevelet.
Ezzel vált véglegessé és hivatalossá Vecsés Város képviselő-
testülete. Tagjai az előbb említett három képviselőn túl: 
Polgármester: Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
Képviselők: Tábori Ferenc (FIDESZ-KDNP), dr. Lugosi Mária
(FIDESZ-KDNP), Frühwirthné Halász Melinda (FIDESZ-
KDNP), Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP), Saska Istvánné
(FIDESZ-KDNP), Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP),
Alattyányi István (FIDESZ-KDNP), 

Ezt követően megtörtént a 11 képviselő eskütétele. Az eskü szö-
vegét Dr. Dobrovitz Magdolna, a HVB elnöke olvasta elő.
Ugyancsak az elnökasszony közreműködésével történt a pol-
gármester eskütétele, amit a polgármesteri program ismertetése
követett. A harmadik ciklusát megkezdő városvezető a választá-
si programban vázolt elképzeléseit ismételte el. Ennek lényeges
eleme, hogy a bevételi forrásokhoz minél több külső forrást tud-
jon hozzárendelni. A város stratégiai fejlesztési terveit ezért is
illesztették az EU most kezdődő, hétéves költségvetéséhez,
hogy pályázati lehetőségünk legyen fejlesztéseinkhez. A másik
nagyon fontos eleme, hogy a város üzemeltetése biztonságos
legyen, és legalább megtartsuk az eddigi színvonalat. Az előt-
tünk álló időszakról így szólt a polgármester: - Ha megvonjuk
az eddigi időszak mérlegét, láthatjuk, hogy rekordnagyságú
összeget használtunk fel a város fejlesztéséhez. Felsorolni is

hosszú volna ezeket. Mégis, ha ismerjük a várost és tudjuk
gondjait, akkor elképedünk, hogy milyen sok munka áll még
előttünk.” Egy –egy mondat erejéig utalt is az előttük álló fel-
adatok sokaságára.
Végezetül említésre került az élhető város képének tartalommal
való megtöltése, az, hogy mindenki jól érezze magát a települé-
sen. A város és a járási hivatal szervezetei – a Kormányablak –
a polgárok állammal kapcsolatos ügyeiben akar könnyíteni. Az
intézményi hálózat és a város üzemeltetése a hétköznapok
gondjaiban akar segíteni. A szabadidő hasznos eltöltéséhez biz-
tosítani kell az alapvető létesítményi és működési feltételeket.
Ezért kapnak a civilszervezetek, a sport és kulturális egyesüle-
tek támogatást, hogy jelenlétükkel, tevékenységükkel színesít-
sék a város életét.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a polgármesteri programot.

A testület elfogadta a polgármesteri illetmény összegét és meg-
állapította a költségtérítés nagyságát is. A törvény egyértelműen
határozza meg az összegeket, amelynek alapja a helyettes
államtitkárok illetménye és a település lélekszáma. Vecsés ese-
tében ez 70 %, így Szlahó Csaba főállású polgármester illetmé-
nyét 2014. október 12-étől kezdődően havi bruttó 523.515,- Ft-
ban, idegen nyelvtudási pótlékát havi bruttó 38.650,- Ft-ban,
költségtérítését illetménye 15 %-ában, havi bruttó 84.325,- Ft-
ban állapítja meg. A testület egyhangúlag fogadta el az előter-
jesztést. 
Az alpolgármesterek megválasztása következett. A polgármes-
ter úr Tábori Ferencet javasolta főállású alpolgármesternek.
Tábori úr már két ciklusban ellátta ezt a tisztséget. Előbb
háromtagú szavazatszámláló bizottság alakult, majd az előter-
jesztésről a képviselők titkos szavazással döntöttek. Saska
Istvánné, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét, ami szerint Tábori Ferencet – 10 igen, 1
nem szavazat mellett – főállású alpolgármesternek választották,
aki ezt követően letette hivatali esküjét. Utána a képviselők az
alpolgármester illetményét 2014. október 21-étől kezdődően
havi bruttó 400.000,- Ft-ban, költségtérítését illetménye 15 %-
ában, havi bruttó 60.000,- Ft-ban állapították meg.
folytatás a 3. oldalon

szalontai

December 1-jétől változik a Vecsési
Kormányablak ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-jétől
országszerte módosul a Kormányablakok ügyfélfogadási rendje.
Valamennyi Pest megyei Kormányablak esetében, így a
Vecsési Kormányablakban is az alábbi ügyfélfogadási rend lép
életbe:  

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz, ahol kulturált tárgyi környezetben és
magas felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségé-
vel intézhetik hivatali ügyeiket.  

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala
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folytatás a 2. oldalról

Megalakult  a  város  
hetedik képviselô-testülete

Az alakuló ülés a bizottságok megalakításáról is döntött. A hat
bizottság megmaradt, a struktúrája sem változott. A törvény
értelmében a bizottság elnöke csak képviselő lehet, és a bizott-
ságban legalább egy fővel több képviselő kell, mint külsős tag.
A testület létszámából adódik, hogy egy képviselőnek átlagosan
három bizottságban kell szerepet vállalnia, hogy a törvényi fel-
tételek és a működőképesség biztosítva legyen.
A megválasztott bizottságok tagjai (dőlt betűvel a külsős tagok
neve olvasható): 

Gazdasági Bizottság – 9 fő
Elnök: Alattyányi István. Tagjai: Czibolya Zoltán, Várszegi
Csaba, Oláh László, Szabó Attila, Pintér Tibor, Kári József,
Sahin-Tóth Zoltán, Kovács Márton
Oktatási Bizottság – 9 fő
Elnök: dr. Lugosi Mária. Tagjai: Alattyányi István, Frühwirthné
Halász Melinda, Szabó Attila, Tóth Judit, Gyurákiné Sárdi
Krisztina, Szabó Gyuláné, Horváthné Nedreu Klára, Sárosiné
Polczer Margit
Környezetvédelmi Bizottság – 7 fő
Elnök: Várszegi Csaba. Tagjai: Frühwirthné Halász Melinda,
Saska Istvánné, Szabó Attila, Csendesi Márton, Magyar Klára,
Oláh Petronella
Pénzügyi Bizottság – 7 fő
Elnök: Oláh László. Tagjai: Várszegi Csaba, Alattyányi István,
Tóth Judit, Enyedi Edgár, Skribek Pál, Zoltán László
Szociális Bizottság – 9 fő
Elnök: Saska Istvánné. Tagjai: dr. Lugosi Mária, Czibolya
Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Matheisz
Mártonné, Nagy Gyuláné, Horváthné Fehér Erzsébet, Lőrincz
Ferencné
Sport Bizottság – 7 fő
Elnök: Czibolya Zolán. Tagjai: dr. Lugosi Mária, Saska
Istvánné, Tóth Judit, Dr. Vonnák Iván Péter, Czudorné Kabai
Gabriella (Egy fő megválasztása később történik.)

A bizottságok személyi összetételének elfogadása után a külsős
biztossági tagok is letették a hivatali esküt.
Utolsó napirendként a testület elfogadta a képviselők és a kül-
sősök tiszteletdíjáról szóló rendeletet. Ez az összeg 2006 óta
nem változott, most emelkedett. Idézet a rendeletből:
1.§ A képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat e
minőségükben végzett munkájukkal összefüggésben megvá-
lasztásuk napjától megbízatásuk megszűnésének napjáig tiszte-
letdíj illeti meg. 
2.§ (1) A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj):
120.000,- Ft.
(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja – több bizottsági tagság
esetén is -, úgy az alapdíjon felüli tiszteletdíja: 50.000,- Ft.
(3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja: 50.000,- Ft.
(4) A bizottság elnökének alapdíjon felüli havi tiszteletdíja:
80.000,- Ft.

Ez a rendelet szabályozza azt az esetet is, ha a képviselő igazo-
latlanul marad távol képviselő-testületi vagy bizottsági ülésről,
akkor milyen feltételek teljesülése mellett milyen mértékben
csökkenthető tiszteletdíja.

szalontai

Végéhez ért az önkormányzati szervezetfej-
lesztést megvalósító ÁROP pályázat

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0031 számú „Szervezetfejlesztés
Vecsés Város Önkormányzata részére” című projekt

Vecsés Város Önkormányzata támogatást nyert az ÁROP-3.A.2-
2013 jelű önkormányzati szervezetfejlesztési konstrukció kere-
tében. A projekt célja a járások kialakulásával összefüggésben az
önkormányzatokat érintő feladatváltozások következtében a pol-
gármesteri hivatal és az önkormányzatok által felügyelt intézmé-
nyek szervezetfejlesztés szervezeti működésében szükségessé
vált változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításá-
nak és az eredmények visszacsatolásának támogatása.
Az önkormányzat a pályázati felhívásban előírt hét kötelező fel-
adat mellett két önként vállalt feladatot teljesített. Így felülvizs-
gálatra került többek között a korábbi ÁROP pályázat, javaslat
készült a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok,
a feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozására, a szak-
mai és támogató folyamatok felülvizsgálatára, a humán erőfor-
rás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálatára, valamint a kidolgo-
zott és bevezetésre kerülő intézkedések ütemezésére és nyomon
követésére.
A pályázat lehetővé tette a Intézményirányítási erőforrás terve-
ző és vezetői információs rendszer szoftver alkalmazását is,
amely az önkormányzat és az intézmények közötti feladat ellá-
tási rend megszervezésénél és az ehhez kapcsolódó finanszíro-
zás tervezésénél nyújt hatékony segítséget.
Két hullámban lakossági felmérés is történt, ami a város lakos-
ságának közszolgáltatásokkal kapcsolatos átfogó ismereteit
kívánta felmérni.
A pályázatban meghatározott 2. szintnek megfelelően, október
közepén szakmai bemutató került megrendezésre, melyen a
pályázati kiírás során 5 nem támogatott önkormányzat képvise-
lői ismerkedhettek meg a projekt során kidolgozott és beveze-
tésre került új megoldásokkal. Az önkormányzat október végén,
a pályázatban meghatározott 3. szintnek megfelelően szakmai
workshopot szervezett, amelyre a pályázat során támogatásban
részesült 10 önkormányzatot hívott meg. A szakmai résztvevők
előadásokat hallgathattak meg a projekt megvalósításáról, majd
egy műhelymunka keretében számoltak be a tapasztalatokról.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az új Széchenyi terv
keretében valósult meg. A projekt teljes összege, 100%-os
támogatás mellett 39 999 890 Ft. 

Bővebb információ:
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.
Tel/Fax: +36 29/357-645
E-mail: palyazat@vvft.hu

vvft info

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

0630-6002139, 0629-737644
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Nemzetiségi választás eredménye

Önkormányzatunk a jelenlegi tagokkal szerette volna folytatni a
már megkezdett munkát, ehhez kértük az önök támogatását
2014. október 12-én a nemzetiségi választáson. 
A választáson a következő eredmény született:
Névjegyzékben 462 fő szerepel, ebből 284 fő vett részt a válasz-
táson.
Tófalvi Mónika 238 szavazat (Kulturverein jelölt)
Frühwirthné Halász Melinda 221 szavazat (Kulturverein jelölt)
Dr. Lugosi Mária 219 szavazat (Kulturverein jelölt)
Brunner Krisztina 199 szavazat (Kulturverein jelölt)
Önkormányzatunk alakuló ülését október 23-án megtartotta,
ahol elnökké választottuk Tófalvi Mónikát. Elnökhelyettes
Frühwirthné Halász Melinda lett.
Köszönjük a választópolgárok bizalmát, munkánkat a jövőben
is felelősségteljesen, a német nemzetiség érdekeit szem előtt
tartva fogjuk végezni!

Frühwirthné Halász Melinda

A Grassalkovich iskola a Káposztafeszten

Az idei Káposztafeszten, csakúgy, mint minden évben megmu-
tatkozott iskolánk is. A felvonulásra díszített kocsikkal készül-
tek a lelkes szülők, az osztályfőnökök és a gyerekek. A felvonu-
lók korhű ruhákkal és korhű eszközökkel tették színesebbé a
felvonulást. A zsűri előtt bemutatták az eszközök használatát, a
régi táncokat, szokásokat és játékokat. A felvonulás résztvevői
2.a, 2.b, 6.a és 4.b osztály tanulói, osztályfőnökeik és szüleik. A
versenyben II. helyezést érte el iskolánk.
Nagy örömünkre idén is elnyertük a káposztafeszt legszebb
sátra címet, amellyel a „Kábelesek” csapatával osztoztunk.
Tanáraink díszítették a sátrat, a finom ételekről viszont a
„Kábelesek” gondoskodtak.

A színpadon is szerepeltek tanulóink. Énekkarunk gyönyörű
régi sváb énekeket adott elő, Gombár Mónika és Molnár
Orsolya felkészítésével. Tánccsoportjaink közül Molnár
Hajnalka (2.c osztály) osztályát láthattuk továbbá, Gombosné
Simon Amanda mostani (3.b osztály) és volt (7.b osztály) osz-
tálya adott elő külön-külön és közösen is táncokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, a tanároknak és
a tanulóknak a munkájukat!

Zehetmayer Adrienn                                             Fotó: iskola

Szent Márton hete a 
Falusi Nemzetiségi Óvodában

Idén november 4-e és 10-e
között rendeztük meg óvo-
dánkban Szent Márton
hetét. Előkészületeink közé
tartozott a lampionkészítés,
melyet minden csoport a
szülőkkel együtt készített el.
A hét minden napján külön-
böző ajándékokat lehetett

nyerni, melyek Szent Márton napjához kötődnek: csokoládé,
sütemény, lampion, szülők által készített apró ajándékok, sült
libacomb, lúdláb tortaszelet, illetve a két főnyeremény: egy
egész liba, illetve egy libatorta volt.
Márton hetén óvodánkat a gyerekek által készített alkotásokkal
díszítettük fel, az udvaron pedig élő liba várta reggel a gyereke-
ket. A gyerekekkel együtt felelevenítettük Szent Márton törté-
netét, illetve német és magyar dalokat tanultunk hozzá.
November 11-én, Szent Márton napján 4 órakor gyülekeztünk
az óvoda udvarán. Fél 5-kor meggyújtottuk lampionjainkat és
elindult a menet a Szent Kereszt templomba. Az idén is Mihály
atya, a Zeneiskola növendékei és egy igazi lovas katona vezet-
te a menetet. Ismét sokan megjelentek, hogy együtt emlékez-
zünk Szent Mártonra. Mihály atya beszéde után a Maci csoport
német nyelven előadta Márton történetét.
A megemlékezés után a templom előtt forralt borral, teával,
pereccel vártuk az érdeklődőket, illetve megkóstolhattuk a
Borbarátok Egyesületének új borát.
Köszönjük Vecsés Város megjelent vezetőinek, az összes kép-
viselőnek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, a
társintézmények vezetőinek és dolgozóinak, a volt óvodásaink-
nak és szüleiknek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvodásainknak
és szüleiknek, és mindenkinek, aki velünk volt ezen a napon,
hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani:
- Dr. Huszka Mihály atyának a szép szavakért, melyeket a gyer-
mekekhez intézett,
- Frühwirth Gábor szüleinek a több száz perec felajánlásáért,
- Csizmazia Tamás és Kollár Vilmos szüleinek a több liter tea
felajánlásáért,
- Takács Levente szüleinek a bor felajánlásáért, illetve Horváth
Edina nagyszüleinek, hogy elkészítették a forralt bort,
- Az Óplébánia Egyházközösség tagjainak a sült libacombokért,
- a Borbarátok Egyesületének, hogy Márton-napi újborral kínál-
ták megjelent vendégeinket,
- a Zeneiskola tanárának és növendékeinek, hogy zenével kísér-
tek minket,
- a Rendőrségnek, hogy biztosították az átkelést a Fő úton, és
megkönnyítették a gyermekek bejutását a templomba,
- a Szülői Munkaközösség tagjainak és az őket segítő lelkes
szülőknek, akik a teát, a bort, a perecet kínálták, a lampionokat
osztogatták, valamint a szervezésben lelkesen segítettek,
- a Központi Konyhának az edények biztosításáért, 
- Frühwirth Tamásnak, hogy idén is ő kísért lovon a templomig
minket. 

A Márton-nappal kezdődő 40 napos karácsonyi előkészületek-
hez és az ünnephez kívánunk mindenkinek jó egészséget!
Találkozunk újra 2015. november 11-én!

Falusi Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete                 Fotó: ovi



Vélemény

A VT hasábjain eddig is olvashatták a képviselők gondolatait,
elképzeléseit. A szerkesztőségbe eljuttatott valamennyi írás eddig
is megjelent, de a mostani – immár ötéves – ciklus kezdetén ismét
felajánljuk a képviselőknek, hogy elmondhassák észrevételeiket,
terveiket vázolhassák vagy egy-egy döntés magyarázatát adhas-
sák. A felajánlás ellenzékbarát, mert egy-egy oldal terjedelem áll
rendelkezésre a győztes FIDESZ-KDNP és az ellenzék számára
egyaránt. A kérés mindössze annyi, hogy lehetőség szerint a helyi
gondjaink uralják a mondanivalót. Első alkalommal egyik oldal
sem használta ki a kínálkozó lehetőséget.

Szabó Attila - JOBBIK: 
Az önkormányzati választás margójára
Először is köszönetet szeretnénk mondani: köszönjük a bizal-
mat, amivel a testület, illetve a bizottságok munkájában részt
vehetünk. Szavazatainkat annak ellenére sikerült növelni, hogy
a részvételi arány súlyos százalékokkal alacsonyabban alakult,
mint négy évvel ezelőtt. Ez leginkább a fiatalok körében jelent
meg – a választók magas százaléka 55 év feletti volt. A nagy baj
az, hogy a fiatalabb generációk nem gondolják érdekeltnek
magukat, és külföldön próbálnak szerencsét. „Tyúk vagy tojás”
esete ez, hiszen a változtatás joga a nép kezében van, végtére is
ezt jelenti demokrácia szavunk is. Épp ezért mindent meg
fogunk tenni a továbbiakban is, hogy ne más országokban, más
városokban keressék a boldogulást fiataljaink, hanem helyben
tudjuk biztosítani a teljes, zavartalan élet feltételeit. 
Az elkövetkezendő öt esztendőben is a kontroll szerepét kíván-
juk betölteni a testületben, hogy a vecsési polgárok semmilyen
hátrányt ne szenvedjenek. Figyeljék a Vecsési Tájékoztatót, mert
ezen túl minden hónapban egy-egy érdekes helyi vagy országos
hírt fogok boncolgatni, melyekhez Önök észrevételeit is várom!

Frühwirthné Halász Melinda – FIDESZ-KDNP:
Tisztelt 3. választókerületi lakosok!
Szeretném megköszönni Önöknek, hogy az őszi önkormányza-
ti választásokon bizalmat szavaztak nekem! Az Önök képvise-
lőjeként azért fogok dolgozni, hogy lakóhelyünk élhetőbb,
szebb, biztonságosabb legyen. Kérem, hogy észrevételeikkel
segítsék munkámat, problémáikkal forduljanak hozzám! 
Elérhetőségeim: 
E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Tel: 06306494539

Tóth Judit EGYÜTT-PM
Az ÖSSZEFOGÁSSAL is a vecsésiek nyertek.
Az önkormányzati választások eredményét már számtalan cikk-
ben, tanulmányban elemezték, magyarázták, ezekhez csak
néhány észrevételt teszek. 
Vecsésen 1990 óta az országos trend tükröződött az országgyű-
lési választások eredményében, azaz, ha „jobboldali” kormány
alakult, a mi parlamenti képviselőnk is jobboldali volt, ha a bal-
oldali-liberális oldal került többségbe, a mi képviselőnk is
ehhez az „oldalhoz” tartozott. Ez történt április 6-án is, ahol az
elsöprő FIDESZ-győzelemmel lényegében az önkormányzati
választások is eldőltek a nagyvárosok és néhány speciális hely-
zetű település kivételével. Ráadásul Vecsésen az eddigi tapasz-
talatok alapján az önkormányzati választásokon már nem
követték a helyiek az országos trendeket, itt mindig „jobbolda-
li” többség vezette a települést, igaz, baloldali kormányzás
estén lényegesen szorosabb volt a végeredmény (ld. a 2002-es
és a 2006-os testület összetételét). 

A baloldali és a polgári demokratikus pártok vecsési szerveze-
tei helyesen ismerték fel, hogy csak akkor képviselhetik a velük
szimpatizálókat eredményesen a helyi döntéshozatalban, ha
összefognak, és nem forgácsolják szét erejüket, energiájukat. A
11 fős képviselő-testületi helyből így kettőt sikerült elnyernünk,
amivel némileg biztosítjuk a helyi vezetés kontrollját. Erre utal
az írás címe, hogy ezzel is a vecsésiek nyertek, mivel a teljesen
monolit, kontroll nélküli hatalom a korrupció melegágya, ennek
kialakulása nem érdeke egy közösségnek sem. Az elért ered-
ménnyel azonban egyáltalán nem lehetünk elégedettek, a képvi-
selő-testület 8 egyéni helyének mindegyikét a FIDESZ képvise-
lői nyerték el, melyhez ezúton is gratulálok. Az országos ten-
denciákon kívül ebben az eredményben az is benne van, hogy
Vecsés valóban sokat fejlődött az elmúlt években – az ellenzék
hathatós közreműködésével –, amit az urnához járult vecsési
polgárok szavazatukkal honoráltak. A szavazáson való csekély
részvétel azonban arra is rávilágít, bőven van tennivalónk
abban, hogy meggyőzzük a most otthonmaradókat, legalább
azzal szóljanak bele a helyi (és az országos) ügyek alakításába,
hogy elmennek szavazni. 
Az Összefogás Vecsésért vitathatatlan részsikere, hogy a JOB-
BIK képviselői helyben és %-osan elért eredményben is felét
érte el a mi eredményünknek. Ez azonban vigaszul szolgálhat,
de megelégedéssel nem. Hiteles alternatíva nélkül nem lesz
jobb eredmény! Ez igaz országosan és helyi szinten egyaránt.
Támogatóinknak, segítőinknek köszönjük a bizalmat, a munkát,
a jövőben is számítunk rájuk. Tennivalónk van bőven!
Saját nevemben azonban azt ígérhetem, hogy az előttünk álló
ciklusban elsősorban nem a pártérdekek mentén kívánom meg-
hozni a döntéseket, hanem a város fejlődése, az itt lakók érde-
kei alapján. Támogatni fogok minden olyan előterjesztést,
amely ezt szolgálja, átlátható módon, világos és tiszta gazdasá-
gi háttérrel. 
Kérem, bátran keressenek meg ötleteikkel, javaslataikkal, prob-
lémáikkal! 

VT összeállítás

FIGYELMEZTETÉS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét az alábbiakra:
A hidegebb idő beköszöntével megjelentek a városban, vala-
mint a különböző újságokban és szórólapokon a tűzifa árusok és
hirdetéseik. Fokozottan kérjük Önöket, hogy különös figyelem-
mel járjanak el e téren, mert sok a csaló közöttük, akik a meny-
nyiséggel és az árral is becsapják a gyanútlan vásárlókat.
Lehetőség szerint sem házalótól, sem gyanúsan alacsony áron
kínált fát ne vásároljanak, mert áldozatokká válhatnak! Kérjük,
amennyiben házaló faárust látnak Vecsésen, hívják az önkor-
mányzati zöldszámot (06-80-981-121) vagy a közvetlen rend-
őr járőr számát (06-30-948-1438)!
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
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Vecsésen kiadó-eladó családi  házat ,  
vagy lakást   keresek,  lehet  fe lúj í tandó is .  

Hívását  e lőre  is  köszönöm. 
Tel. :  06-20 3974 055
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Hazádnak rendületlenül
Akik 1956-ban ledöntötték a Steinmetz szobrot

Az 1956-os forradalom óta eltelt 58 esztendő nem egész két
emberöltő. Ennyi idő elég volt ahhoz, hogy a tiltások és a dikta-
túra megfakítsa az 1956-os forradalom és szabadságharc emlé-
két, de ahhoz mégis kevés volt, hogy végleg elvesszen a bátrak
emléke. Azóta több írás jelent meg a vecsési ’56 történéseiről, s
talán már városunk iskoláiban is bátrabban váltanak szót róla a
diákok és tanárok, bátrabban, mint a mi iskoláskorunkban.
Kétségtelen tény, hogy a félelem és a megfélemlítés miatt sok
emlék fakulni látszott, de a Vecsésről életük féltése miatt nyugat-
ra disszidált, majd 1989 után ismét hazalátogatók elmondhatták
a forradalom valós történéseit. A vecsési helytörténetnek ehhez a
fontos szeletéhez az alábbi adalékokkal szeretnék hozzájárulni. 

A Fodor család a trianoni országcsonkítás
után az Andrássy-telepen letelepedő erdélyi
családok egyike volt. Márton nevű gyer-
mekük 1927. április 6-án már Vecsésen szü-
letett, és 2007. február 9-én a norvégiai
Haltdalenben hunyt el. Elemi iskoláit az
Andrássy-telepen végezte. A Szent
Szaniszló Cserkészcsapatnak 1948-ig,

vagyis a kommunista diktatúra által a civil szervezetek felszá-
molásáig tagja volt. Vecsésen csak „cserkész Marcinak” becéz-
ték. Az elemi iskola után nem tanult tovább. Kispesti ipari üze-
mekben tapasztalta meg a munkásélet keserveit. A fonógyárban
dolgozó, szegedi származású feleségét, Kiss Juliannát is ott
ismerte meg, akivel 1950-ben kötöttek házasságot. A Fodor csa-
lád a nagyszülőkkel a II. világháború alatt a Halmi-telepi
Szabadkai u. 36. szám alatt, a sportpálya mellett szerény családi
házat épített. Márton azonban a családalapítás után, 1951-től
Vecsésen a Steinmetz TSZCS traktorosa és a sportegyesület szer-
tárosa lett, s így a fiatal pár a sportpálya melletti, Dózsa Gy. út 35.
számú, apró szertárosi lakásban lakhatott.  1952-ben ott született
meg Éva lányuk, és a család bizalommal tekintett a jövőbe. 
A kommunista diktatúra súlyos gazdasági és politikai hibái azon-
ban az 1956-os forradalomhoz, az idegen megszálló csapatok elle-
ni szabadságharchoz vezettek. Pesten dolgozó vecsésiek hozták a
híreket, hogy ledöntötték a Sztálin szobrot, és az üzemek bejáratá-
ról leverték a vörös csillagokat. Vecsésre egy kis fáziskéséssel
érkezett a forradalom szele. Kiss István színjátszó csoportvezető-
vel egyeztetve a tszcs-ben és az állami gazdaságban dolgozó
Fodor Márton, Liebe János, Károly József és Roik Sándor trakto-
ros fiúk elhatározták, hogy ledöntik a Steinmetz szobrot. 1956.
október 26-án megalakult Vecsésen a Nemzetőrség. Ifj. Szarka
Géza parancsnok utasítására a nemzetőrök október 26-án este
begyűjtötték a helyi rendőrök, köztük a repülőtér mellett 1949-
ben, a Rákosi diktatúra által felállított Steinmetz szobornál szolgá-
ló Szalai Béla rendőr és üllői váltótársa szolgálati fegyvereit is. Ez
megkönnyítette a szobor ledöntését tervező fiatalok helyzetét.
Másnap, október 27-én a Kiss István színjátszó vezetésével
odaérkezett sokaság, és a 4-es úton közlekedők szemeláttára,
gépjármű segítségével lehúzták a talapzatáról a szobrot. A szo-
borra néhai Scheer László öccse, a 16 éves János mászott fel, és
a szobor nyakában ülve kötötte meg a kötelet, amivel több
kísérletezés után sikerült ledönteni a szobrot. Közben a jelenle-
vő sokaság Kossuth nótákat, a Klapka indulót énekelte és az
ismert ’56-os jelszavakat kiabálta: Aki magyar velünk tart!
Ruszkik haza! Később derült ki, hogy a közeli sorompókezelő
őrház padlásáról egy civil ruhás valaki fényképet készített az
eseményről, amelyen a szobor nyakában tevékenykedő Scheer

János is jól látható volt. A forradalom után gyakran hívatták is
a kép alapján a rendőrségre, amíg nagy nehezen sikerült meg-
úsznia a súlyosabb büntetést. Kiss István vezetésével Fodor
Márton még a szobor megvilágítására szolgáló reflektorokat is
lehúzatta, és miután biciklivel eltolták a nehéz reflektorokat a
Jókai utcáig, a Jókai Színpad tervezett megvilágításához a cser-
készotthon padlásán rejtették el. 
A szobordöntés utáni napon Kiss István kérésére sok fiatal, köztük
Fodor Márton is visszatért a ledöntött szoborhoz, és a szobor lába-
zatköveit - Kauremszky István kirendelt vecsési motoros nemzetőr
felügyelete alatt - lebontották és gondosan számozva az árokba rak-
ták. Egy ifjúsági szobor talapzatát tervezte Kiss István belőle. A for-
radalom azonban a szovjet túlerővel szemben elbukott. Vecsésen jól
hallották a felsőpakonyi erdőből Budapestet ágyúzó orosz lövegek
hangját, majd november 4-e után azt is láthatták, hogy a Budapest
körül kialakuló szovjet tankgyűrű részeként a repülőtér melletti
Hanek gyümölcsösben elhelyezték a szovjet páncélos egységeket is.
Tudták azt is, hogy az oroszok a magyar rendőrséggel Budapestről
és környékéről összefogdosott sok forradalmárt és fiatalt a
Szovjetunióba deportáltak, akiket majd csak a nemzetközi tiltako-
zásra engedtek haza. Terjedtek a nem is megalapozatlan hírek arról,
hogy a forradalmárokat Vecsés-Kertekalján, a legelő mellett, a mos-
tani lovas versenypálya közelében vagonírozták be. Megtudták
Vecsésen azt is, hogy gyűjtik az adatokat a szobordöntő és csillag-
verő forradalmárokról, köztük a bakterházból készült fotó alapján a
vecsésiekről is. A négy vecsési családapa: Fodor, Liebe, Roik és
Károly érezték, hogy semmi jóra sem számíthatnak.
1956. november végén, mielőtt még a hó leesett volna, Fodor,
Liebe és Károly titokban előkészítették a tszcs ponyvás teherau-
tóját, amelyre távoli fuvarhoz érvényes menetlevelet szereztek.
Káposztás hordókat raktak a platóra, és november 26-án hajnal-
ban a tehergépkocsira egymás után felszálltak a családtagjaik is.
Az autó a tszcs sofőrjével elindult a még nyitott nyugati határ, a
bizonytalanság felé. Egy vecsési barátjuk két postagalambját vit-
ték magukkal a disszidálók egy kalitkában, hogy a határ átlépés-
éről a szülőknek üzenhessenek. Az orosz katonákból és magyar
rendőrökből álló járőrcsoportok a Dunántúlon többször igazol-
tatták őket, de a platón csak a káposztás hordókat látták, amelyek
mögé és bele bújtak a családtagok. Még jóval az osztrák-magyar
határ előtt egy tanya mellett lerobbant az autójuk, de mielőtt a hó
leesett volna, a tanyagazda honvédségnél alkalmazott barátja
kalandos és nehéz úton átkísérte őket a határon. Útközben a sza-
kadó esőben pocsolyákban és a latyakos szántásokon gázoltak
át, és több menekülő a cipőjét a sárban elveszítve, az orosz kato-
nák világító rakétáinak és géppuskasorozatainak veszélyei
között menekült nyugat felé. Helyzetüket tovább nehezítette,
hogy Fodor Márton nem egész négyéves kislánya sírni kezdett,
mire az édesanyja a sáros kezével befogta a száját.  November
28-án érkeztek át Ausztriába, s miután a határ túloldalán a mene-
külőket váró osztrák civilek meleg vízben megfürösztötték a
gyermekeket és őket, a jó hírt tartalmazó üzenettel eleresztették
a galambokat. Közülük egy megérkezett a jó hírrel Vecsésre. 
A negyedik szobordöntő társuk, Roik Sándor is disszidált a fele-
ségével, Széchényi Katival, de ők más úton indultak el, és
Canadában telepedtek le. A vecsési családok három hétig voltak
az ausztriai gyűjtőtáborban, amikor Norvégia magyar menekült
családokat fogadott be. A Fodor, Liebe és Károly családok így
kerültek az Osló melletti Mossba és Riggebe. Az oslói katoliku-
sok segítségével hamar megismerték a helyi viszonyokat, és
napokon belül munkát, lakást is kaptak. A Liebe és a Károly
család azonban - német származásukra hivatkozva - kérvényt
írtak és 1963-ban Norvégiából Németországba költözhettek. 

folytatás a 9. oldalon
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Hazádnak rendületlenül
Akik 1956-ban ledöntötték a Steinmetz szobrot
folytatás a 8. oldalról

Vecsésen még évekkel később is keresték a rendőrök a szobor-
döntő „cserkész Marcit”, s mivel Sárosi (Stiller) Márton is cser-
kész volt, és ő is disszidált, de anyja hívására hamar hazajött, a
rendőrség a keresztnév és becenév azonosság miatt többször be
is idézte, de hiába. Fodor Márton erről Norvégiában mit sem
tudott, hiszen a családjával Mossban maradt. Kitanulta a hegesz-
tő szakmát, és bekapcsolódott az oslói cserkészek és a nyugati
magyar cserkészek életébe. 1962. november 7-én Norvégiában
megszületett a második lányuk, Anna is. Fodor Márton a nyuga-
ti magyar cserkészek nyári táborozásain többször részt vett. A
cserkészek között és a családban is úgy nevelték gyermekeiket,
hogy Vörösmarty Mihály Szózatának sorai valósággá váljanak:
Hazádnak rendületlenül, légy híve óh magyar! Később ezért
vonta be a nagyobbik lányát is a cserkészmunkába, aki sok
élménnyel és magyar szókinccsel is gazdagodott.
Fodor Márton a hegesztő szakmával előbb Mossban, majd
Stavangerben, a hajógyárban jól fizető munkát kapott.
Hegesztő szakmai tudására és kézügyességére azonban felfi-
gyeltek, és a norvég tengereken 1972-től létesített olajfúró-
tornyokhoz hívták dolgozni. Közben a Vecsésen született Éva
lányuk tehetséges sportoló, súlylökésben és diszkoszvetésben
Norvégia bajnoka lett. Nagyon büszke volt arra, hogy a lányai
jól beszélik a magyar nyelvet, s a norvég mellett az angolt is.
A magyar női kézilabda csapat norvégiai vendégjátéka idején
Éva lányuk volt a magyar csapat tolmácsa. Közben a nyugati
magyarság között olyan felturbózott, de mégis megbízható
hírek terjedtek a forradalom utáni megtorlásokról, hogy a
félelem miatt egy ideig nem mertek a disszidensek hazajönni.
Fodorék 1967-ben kapták meg a norvég állampolgárságot, és
1971-ben jöttek először haza a saját autójukkal. Éva lányuk
aztán nyaranta a magyar nyelv gyakorlása érdekében hosz-
szabb időt töltött Magyarországon, és a Budapesti Vasas atlé-
táihoz járt edzésekre. Aztán férjhez ment egy norvég fiúhoz
és Oslótól 500 kilométernyire, északra, Haltdalenben egy
tanyafarmot vásároltak, s jószágtartással foglalkoztak, gaz-
dálkodtak. Az 1980-as években a szülők is hozzájuk költöz-
tek. Vecsésen közben meghaltak Fodor Márton szülei, majd
1989-ben a fiútestvére is. Csak a Varsói Szerződés felbomlá-
sa után merte Fodor Márton elhatározni, hogy a feleségével
nyugdíjasként, 1993-ban hazaköltöznek a vecsési szülői
házba, amit felújítottak. 
1995-ben néhai Kőpataki Sebestyén cserkészparancsnok,
Veress Tibor, Várszegi Gyurci bácsi, és a még élő Gonda
Sándor öregcserkészek hívására a felsőtelepi templomban 30
cserkész társaságában megerősítették a II. világháború előtt
tett cserkészesküjüket. A teleket Vecsésen, a nyarak nagy
részét lányuk norvégiai tanyáján töltötték. Büszke volt a 4
unokára, akik nemcsak értik, de törve még beszélik a magyar
nyelvet. Lányuk, Fodor Éva gyakran hazajárt Vecsésre, és
miután az édesapát 2007-ben Haltdalenben eltemették, a
Szabadkai utcai házat eladták. Azóta Veress Tibor cserkészpa-
rancsnoknál, majd annak özvegyénél száll meg az Árpád utcá-
ban. Édesapja ’56-os forradalmár múltja és a szülőföld iránti
hűséggel Éva 2013. október 23-án is eljött a vecsési emlékün-
nepségre, és filmfelvételeket is készített. Reménykedve várja,
hogy egyszer talán a vecsési ’56-os ünnepségen az ő apjáról is
megemlékeznek majd.

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró, helytörténeti kutató

Mindenki Keresztje

1786 májusában temettek először a
vecsési temetőben. A frissen ideér-
kező sváb telepesek első csoportja
egy gyermektől búcsúzott. Biztosan
más szokások szerint, és az is bizo-
nyos, hogy ravatalozó még nem
volt. Sőt sokáig nem volt, a 30-as
évek vége felé épülhetett fel a most
elbontott, és szeptember végén
készült el az új ravatalozó. Az épít-
kezés során elbontották a Mindenki Keresztjét is, amelynek
keletkezési ideje ugyanilyen bizonytalan. Feltételezések, emlé-
kezések szerint a 40-es évek elején készülhetett. Érdekes volna
pontosabbat tudni, hátha valakinek vannak ismeretek a birtoká-
ban, szívesen osztanánk meg a település polgáraival. A keresz-
teknek ugyanis hagyománya van. Régebben a faluban, a ki- és
bevezető utak mentére keresztet állítottak, köszöntve az érkezőt
és szerencsét kívánva a távozónak. Erről beszél például a
Kereszt utca, ahol biztosan kereszt állhatott, mert akkor – 1860
körül – itt volt a falu határa. Logikusnak tűnik, hogy a temető-
ben is kellett lenni valamilyen feszületnek, hiszen a Mindenki
Keresztje egy olyan kegyeleti hely, ahol mécsest gyújthatunk,
virágot helyezhetünk el a messze eltemetett hozzátartozónk
emlékére.

A régi Mindenki Keresztjét igyekeztek megmenteni, de újra fel-
állításához – műemlékként – még komoly felújításon kell átes-
nie. Az új emlékmű Oláh Katalin szobrászművész alkotása. A
művész nem ismeretlen a vecsésiek előtt, mert az ő alkotása a
2012-ben felavatott korpusz az Epres szélében, amit a fel nem
épült templom emlékére állított fel a német nemzetiségi önkor-
mányzat. A mostani alkotásra pályáztunk, és az ötmilliós költ-
ség felét meg is nyertük. Ünnepélyes fölszentelése, ökumenikus
megáldása Mindenszentek Napján 16 órakor volt. 

szalontai



10  Gazdaság                                                                                             Vecsési Tájékoztató 2014 november

Januártól jön az ingyenes házhoz menő
szelektív gyűjtés!
2015. január elsejétől Vecsés Város Önkormányzata házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtési rendszert fog bevezetni. A közterületen
lévő szelektív gyűjtő szigetek többsége megszűnik. A Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. feladata megszervezni a szelektíven
gyűjtött hulladék háztól történő elszállítását.
A jelenlegi tervek szerint a szelektív gyűjtést átlátszó, halványkék
feliratozott zsákokkal fogjuk megoldani. Minden elkülönítetten
gyűjtendő anyag (papír, PET-palack, alumínium italos doboz)
egyetlen zsákba kerül. A begyűjtött szelektív hulladékot váloga-
tóműbe szállítjuk, ahol anyagfajtánként osztályozásra kerül.
(Mivel a szelektíven gyűjtött hulladék mindig szennyezett vala-
mennyire, ezért az utóválogatás most is része a feldolgozásnak.) A
zsákok begyűjtését 2 hetente fogjuk végezni előre megadott
menetrend szerint. A begyűjtés során a kihelyezett zsákokért cse-
rezsákot adunk. Ha a Városgondnok által kiadott zsák megtelt,
más, átlátszó nejlonzsákot is elfogadunk. A zsákokra ráírjuk, hogy
mi kerülhet beléjük. Kérjük, ezt vegyék komolyan. Azokat a zsá-
kokat, amelyek kommunális hulladékot is tartalmaznak, nem
szállítjuk el.
Kiemeljük, mert fontos:
- A szelektív begyűjtés teljesen más rendszerben történik, mint
a kommunális, külön menetrend szerint, más utca beosztással,
kétheti gyakorisággal.
- A decemberi számla hátoldalán részletes ismertetőt és járat-
menetrendet küldünk minden lakossági ügyfelünknek.
- Az első zsákot decemberben eljuttatjuk Önökhöz.
- Az első járat január közepéig meg fog érkezni Önökhöz.
A Káposztafeszten készített felmérésünk szerint az emberek
egy része hajlandó lenne külön kukát vásárolni a kényelmesebb
szelektív gyűjtéshez. A külön kuka ésszerű megoldás, hiszen
nem kell rengeteg zsákot legyártani a hulladék összegyűjtésé-
hez. Sajnos nekünk nem áll rendelkezésünkre forrás erre a célra.
Az országban a települések döntő többségében zsákos rendszer
működik. Ahol kukát is adtak a gyűjtéshez, ott európai uniós
támogatásból fizették a költségeket. Tudomásunk szerint jelen-
leg erre a célra nincs pályázati forrás.
A figyelmes olvasónak feltűnhet, hogy csak a legszűkebb kört
(papír, PET, aludoboz) fogjuk januártól gyűjteni, holott másutt
esetleg máshogy van, s a Káposztafeszten is még mást írtunk a
szórólapokra. Ez azért van, mert e kérdésben nem mi döntünk.

Csak azt gyűjthetjük szelektíven, amit a hasznosító hajlandó
átvenni. E téren nincs lehetőségünk nyomást gyakorolni.
Természetesen folyamatosan dolgozunk azon, hogy további hul-
ladékokat tudjunk bevonni a házhoz menő szelektív gyűjtésbe.
Ha bővül a szelektíven gyűjthető hulladékok köre, erről a Vecsési
Tájékoztatóban, a honlapunkon (www.v-varosgondnok.hu) és a
számláink hátoldalán keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.
A jól működő szelektív hulladékgyűjtő rendszer közös érdekünk!

December 1-jétől új, akadálymentesített
ügyfélszolgálat, új nyitva tartás!
A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. telephelyén, közvetle-
nül az utcáról megközelíthető módon alakítottuk ki új, akadály-
mentesített ügyfélszolgálati irodánkat. Az új iroda előtt új par-
kolót is építettünk. 

Fontos, hogy a telefont is csak nyitva tartási időben tudja fel-
venni az ügyfélszolgálatos kollégánk.

Hamu a kukában!
Sajnos az a rossz gyakorlat alakult ki, hogy akik fával tüzelnek,
közülük sokan a hamut csak úgy a kukába teszik. A kuka üríté-
sekor a hamu szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a rako-
dók egészségét!
Az a javaslatunk, hogy a hamut inkább telken belül hasznosít-
sák. A kihűlt fahamu sok értékes nyersanyagot tartalmaz, a
komposztba belekeverhető vagy a kert egy nem használt sarká-
ban tárolható. Azt kérjük, hogy aki mindenképpen a kukába sze-
retné tenni a fahamut, tegye zsákba. A bezsákolt hamu ürítéskor
nem kerül a levegőbe, így nem jelent veszélyt rakodóink egész-
ségére. Köszönjük, hogy tekintetbe veszik kérésünket!

A számlák hátoldala!
Ezúton is kérjük Önöket, hogy ezentúl minden alkalommal néz-
zék meg a számla hátoldalát is, mert a Városgondnokkal kap-
csolatos, a lakosságot érintő új információkat ott is közöljük.

A házhoz menő begyűjtés a szelektív hulladékgyűjtés kényel-
mes fajtája. Önnek nem kell semmi mást tennie, mint a szelek-
tíven összegyűjtött hulladékot a gyűjtési napokon 7 óráig
kitenni az ingatlan elé és azt mi díjmentesen elszállítjuk! 
Ez a megoldás jobb, hiszen:
- Önnek nem kell elmennie a szigetekhez
- Önnek nem kell különválogatnia a szelektív hulladékot,

egyetlen átlátszó zsákban mindet kihelyezheti az otthona elé.
- Az Önök által tisztán gyűjtött szelektív hulladékot nem

fogják mások beszennyezni egyéb háztartási hulladékkal.

F o n t o s  h í r e k  Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t - t ő l

Hétfő: 7:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 18:00

Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00 - 12:00

Összeállította: Almássy Tamás Városgondnok Nonprofit Kft.

E-mail: info@v-varosgondnok.hu
Telefon: 29/350-563

Cím:Vecsés, Damjanich utca 34

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatának nyitva tartása december 1-jétől
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: 
Tegnap, ma, holnap…

Szép tavasz járt erre nemrég.
Kikelet szárnyán jött vendég.
Mosolygott a tengerkék ég,
egyre forrósodott a lég.

Most csupasz, tarlós a határ,
csordultig a búzamagtár.
Megszelídült a napsugár,
útra készen a szorgos nyár.

Zegzugokban még meglapul.
Nem távozik nyomtalanul,
lába nyomán virág virul,
tarka szirma kopik, fakul.

Októberi napsütéssel,
búcsúzik lágy öleléssel.
Egy utolsó csókot lehel,
fényességben elmenetel.

A helyébe színes ősz lép.
Átváltozik a szokott kép.
Előbb szolid, majd fákat tép,
uralomra tör mindenképp.

Őszi fényben úszik a táj,
az elmúlás, de nagyon fáj!
Elviselni bizony muszáj,
félre görbül olykor a száj.

Faágakon sárgult levél,
csendes napot titkon remél.
Ma még ősz van, holnapra tél,
tombolva fúj a hideg szél.

Fogadja őt a természet,
köszönti az új vendéget.
Búcsú, majd egy újabb élet,
így formálja át a létet…

Varjasi Béla: Kiút keresés

Remélni, valaha jobb lesz, hiábavalóság,
hiszen egyre durvább az emberi gyarlóság.

Arcátlanul vezetnek félre a politikusok,
fegyverrel a kézben járnak a gyilkosok.

Hadüzenet nélkül mennek a harctérre,
ettől távol folyik az ártatlanok vére.

Elsumákolják a munkások jogos bérét,
hiába jönnek holt fáradsággal az esték.

Az egész emberiség rossz irányba halad,
csak etetésként hallhat hangzatos szavakat.

A végeredményt szólni, szinte lehetetlen.
Nem is lát kiutat a sok-sok hitetlen.

Ilyen eredményt szül az evolúció tana.
Bár a vallásoknak sincsen teljesen igaza.

Hiába mondanak számtalan sok imát,
ha félremagyarázzák az Igaz Isten szavát.

Egyetlen teremtőt több ezer úton imádni?
Krisztus igaz útját kell csak megtalálni.

Benke Mária: Köszöntés, búcsúzás…

Hajnalban köszöntelek drága Nap,
bearanyozod az egész Életem.
Fényedtől az ember erőre kap,
a napfény számomra lételem…

Mindig vágyom köszöntésedet,
különösen tavasszal s nyáron.
Gyönyörrel veszem ölelésedet,
e két évszakot nagyon várom…

Szeptember hónapban a nyárnak vége.
Hűvösödik, esik, rövidülnek a nappalok,
Sugaraidnak gyenge már a fénye,
jobban felöltözöm, de azért kinn vagyok…

Köszöntésemet a búcsúzás követi.
Sajnos itt kopogtat már az ősz.
A napfényre vágyamat növeli
a hűvös,— hiába, beköszönt az ősz.

Elköszönök tőled derűs nyár.
A színes lombhullás is szép nagyon.
Elfogadom, hogy ősz jön már,
fújja arcom a szél, s hagyom…Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Szénási Sándor István: 
Kárpátaljai látomás

Óra kattog, mennek idő-katonák.
Az elesetten élők lépnek át.
A szabadság szelével jött a ború:
Lucifer korcsmája ez a háború!

Egy rémült kisgyerek ül a vízparton.
Túloldalt a malom, égő kőhalom.
Nincsenek már gólyák, víg kelepelők,
jaj, hová tűntek a szitakötők?

Miért retteg anyukám, ha csöngetnek,
és az emberek mért oly idegesek?
Hát ilyen az új világ démontánca
itt, hol szelíden folyik a Latorca?

Ifjúságunk a szegénység rabolta!
mondta anyának egy este apuka,
s nagyot pökve a milliárdosokra:
kilóg a hatalom gatyakorca!
ordított mindnyájunk rémületére.
Így még nem láttuk magából kikelve.
Hát sosem lesz itt jó élet? háborgott:
a holnap után jönnek a tegnapok
és ledöntik újra, amit építünk,
elveszik vagyonunk, majd az életünk?

Emlékszem mennyi borzalmasat mondott,
az asztalt verte, ivott, sírt, zokogott.
Anya csomagolt, bepakolt a Fordba,
most búcsúzni  jöttem hozzád Latorca!

Ott a horizonton túl hajnalodik,
itt kell hagynom téged is öreg ladik.
Vár új hazám a határ túloldalán.
Milyen jó, hogy gazdag az én apukám!

Hévízre megyünk, mert van ott is házunk,
egy csodálatos tó és sok barátunk,
de ha vizekről beszél a rádió,
akkor mindig rád gondolok kis folyó!

Sallay Gyula: 
Önmagammal

Meditálva magamba néztem,
szép emléket keresgéltem.
Anyám hangját találtam ott,
halk szavakkal csitítgatott.

Vadászi Pálra emlékezve
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Senki sem próféta a saját hazájában 
Kecskeméten felavatták 
Dr. Michelberger Pál mellszobrát
Emlékezés Dr. Michelberger Pálra
Vecsés, 1930. február 4. - 2014. április 11. Budaörs

Elment közülünk, és itt
Magyarországot értem, a
címben szereplő tudós.
Vecsésen született, itt volt
óvodás és itt, az Andrássy-
telepi Elemi Népiskolában
ismerkedett meg a betűvetés
tudományával, itt szerettet-
ték meg vele az olvasást, és
itt vezették be a számok vilá-
gába. Középiskolai tanulmá-
nyait, mint nagyon sok
vecsési, a Szent (I.) László
Gimnáziumban fejezte be,
majd a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett gépész-
mérnöki diplomát. Több
nyelven beszélt, írt, olvasott.

Ő az az ember, aki - ismereteim szerint - a tudományos életben
a vecsésiek közül a legmagasabb tudományos fokozatot elérte.
Személyében a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét tisz-
telhettük. Volt szerencsém ismerni, bár nyolc év volt közöttünk,
de többször megfordultam náluk a Deák Ferenc utcai házukban.
A tudományok szinte minden fokozatát végigjárta. A műszaki
tudományok kandidátusa, doktora, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, majd rendes tagja, alelnöke. 24 bizottság
tagja, elnöke, közte a TIT elnök, MTESZ elnökségi tag, a
Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Kossuth - és Széchenyi-
díj bizottsági tagja. Tizenegy külföldi tudományos egyesület
tagja vagy elnöke. 312 művet publikált, magyar nyelven 8 köny-
ve jelent meg, és mintegy 157 cikk német, angol, francia és orosz
nyelven. Az egyetemen kívül tartott előadásainak száma 185,
ennek fele idegen nyelven 20 országban - olvashatjuk Somogyi
Lajos: Vecsési Életrajzi Lexikonában, amely 1995-ben került
kiadásra. Öt műszaki folyóirat főszerkesztője, szerkesztője.
Azóta ezek a számok csak emelkedtek. Érdemeit, kitüntetéseit
egy újságcikkben szinte lehetetlen felsorolni. Az írás időszerűsé-
gét a cím adja. Több évvel ezelőtt, egy januári VT-ben tett felhí-
vásra javaslatot nyújtottam be, melyben Vecsés Díszpolgára
kitüntető cím adományozására tettem javaslatot Dr.
Michelberger Pál részére. Az ügy valahogy elakadt, a kitüntető
címből semmi nem lett. Nagyon sajnáltam a dolgot, de az élet
ment tovább. Ha jól emlékszem, egy iskolai évfordulón viszont
eleget téve a meghívásnak, ellátogatott egykori iskolájába az
Andrássy-telepre, és rövid beszédet is tartott. Közvetlen volt és
beszédes. Megfogott egyik mondata, amelynek lényege: min-
denkinek azon a poszton kell tudása legjavát nyújtania, ahová az
élet vezényelte. Azóta megkapta a legmagasabb díjat, amit egy
tudós a Kossuth-díj mellett megkaphat. Munkásságát, melyet
egész magyarságért végzett, és ebben Vecsés is belefoglaltatik,
Széchenyi-díj adományozásával ismerték el, melyet 1995-ben
vehetett át. A hazai járműipar megteremtésében, különösen az új
autóbusz-konstrukciók fejlesztésében végzett tudományos,
műszaki és oktatói tevékenységéért, járműfejlesztési iskola kiala-
kításáért és nemzetközi elismertetésért - állt az indoklásban.

A sok-sok elismerés mellett nem hagyhatom szó nélkül a követ-
kezőket:
1. Miután megszerezte a gépészmérnöki diplomáját, belépett a
hadseregbe, és ott hadmérnöki diplomát szerzett, sőt tanárse-
gédként tevékenykedett. 1956-ban azonban nem volt hajlandó
aláírni az „úgynevezett tiszti nyilatkozatot”, s ezért távoznia
kellett a hadsereg kötelékéből, mi több az egyetemi állásából
is.(A magyar járműgyártás nagy szerencséjére.)
2. A Budapesti Műszaki Egyetem professor emeritusa. (Kevés
tanárnak adatik ez meg.)

Az írás talán kései főhajtás szülővárosom nagy szülöttének
emléke előtt. Az írás időszerűségét az alábbi híradás indokolja: 
„Michelberger Pálról nevezték el a Kecskeméti Főiskola egyik
épületét.
2014. október 15. szerda - A járműipari tudományok kiváló
képviselőjéről, Michelberger Pálról nevezték el szerdán a
Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki
Főiskolai Kar jármű-technológia tanszékének 2012-ben
átadott épületét. Michelberger Pál nevéhez kötődik a farmoto-
ros Ikarus tervezése” - olvashattuk a tudósítást.
Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár az ünnep-
ség után az MTI-nek elmondta: a Kecskeméti Főiskola legú-
jabb tanszékének épületét olyan emberről akarták elnevezni,
aki Magyarországon a magyar járműipari képzés és kutatás
kiemelkedő alakja volt. Ennek első számú képviselője
Michelberger Pál volt – hangsúlyozta az államtitkár, hozzáté-
ve, hogy a professzor Magyarországon csinált karriert, a jár-
műipar nemzetközileg elismert szakembere, oktatója volt. Az
államtitkár emlékeztetett arra, hogy a Mercedes-Benz kecske-
méti beruházása új helyzetet hozott a helyi főiskolán, megte-
remtették a járműipari képzés feltételeit a magyar állam kie-
melt támogatásával. Palkovics László szólt arról, hogy a
kecskeméti járműipari tanszék megalapítása a Mercedes-
Benz kecskeméti beruházása után szükségszerűvé vált, mert a
gyárnak és beszállítóinak a szakember-utánpótlást hosszú
távon biztosítani kell. Bokor József professzor, a Magyar
Tudományos Akadémia képviseletében a névadóünnepségen
elmondta: szeretné, ha az a minta, amit Michelberger Páltól
kaptak, megmaradna Kecskeméten, Budapesten és mindazok-
ban az iskolákban, ahol az autóipari képzésnek és a műszaki
felsőoktatásnak az értékei fontosak.
Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola rektora felidézte a két
évvel korábbi épületavatást, amikor köszöntötték az első 67 jár-
műmérnök hallgatót, közöttük azt a 25-öt, akik a duális képzés-
ben úttörőként vettek részt. Ez az a módszertan és eljárás, amely
országosan ismertté tette az intézményt – mondta, hozzátéve,
hogy megindult a járműipari kutatás is a főiskolán, kialakult
lassan a képzés profilja is.
Az ünnepségen felavatták Lakatos Pál Munkácsy-díjas szob-
rászművész Michelberger Pálról készített mellszobrát is.”

Városunk nagy szülöttéről Kecskeméten épületet neveztek el, s
nem sokkal halála után szoboremeléssel adóztak az utódok egy-
kori oktatójuknak. Most rajtunk a sor, hogy egy előző csorbát
kiköszörüljünk. Kevés település mondhatja el, hogy a magyar
tudományos élet, a buszgyártás területén olyan nagy személyi-
séget adott Magyarországnak, mint Michelberger Pál. Itt az
alkalom, hogy munkásságát posztumusz díszpolgári cím ado-
mányozásával ismerje el szülővárosa. Mások már ezt megtették,
most rajtunk, vecsésieken a sor! 

Gál István
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A Bálint Ágnes Óvoda jeles jubileumot ünnepel idén. A telepen
85 évvel ezelőtt létesült az első óvoda. Az alábbi írás ezt a tör-
téntet követi nyomon. Az óvoda vezetése november 22-én
ünnepséggel emlékezett erre az eseményre. Az ünnepségről dec-
emberi számunkban olvashatnak tudósítást.

85 éves a Bálint Ágnes Óvoda
Az I. világháború után az Andrássy-telep jelentős fejlődése alap-
ján az ott élők már 1925-től szorgalmazták óvoda létesítését. Ez
azonban majd csak 1929. július 13-án, az Arany János utca 51.
szám alatt Jakab M Digna apácanővér által vezetett rk. óvoda
megnyitásával realizálódhatott. 1945-ben a harcok megszűnése
után Palla Béla, Andrássy-telepi plébános irányításával Vári
Margit Gervázia apáca-nővér, vezető óvónő irányította az
Andrássy-telepi óvodát. Az Arany János utcából a Toldy Ferenc
utca 31. szám alatti épületbe 1945 májusában költözött át az
óvoda. Az óvoda eszközkészlete nagyon szerény volt, az anyagi
források a pénzromlás miatt hamar elértéktelenedtek. A rk. gyü-
lekezet sem tudott többet segíteni, mert fokozatosan teret nyert az
egyházellenes politika, amit a helyi kommunisták megannyi
demagógiával tovább szítottak és megfélemlítést eredményeztek.
Csak az Andrássy-telepi és a falusi gazdák adományaival marad-
hatott fenn akkor a Toldy Ferenc utcai rk. óvoda. 1947-től azon-
ban a szerzetesrendeket a diktatúra megszüntette. Az Andrássy-
telepi óvodát is államosították. Rövid ideig az államosítás után is
engedték, hogy az apáca-nővérek működtessék állami keretek
között az Andrássy-telepi óvodát: mert nem volt a gyermekekhez
elegendő és megfelelően képzett óvónő. Gervázia nővér így a
zaklatások ellenére sem hagyta el egy ideig az óvodát.
A háború után a szülők segítségével kisebb bővítéseket valósítot-
tak meg, de nagyobb korszerűsítésre csak 1950-ben került sor,
amikor a két épületrészt összeépítették. Az óvodából átjártak az
óvodások az Erzsébet téri elemi népiskola kápolnájába szerepel-
ni, onnan pedig a plébános járt hozzájuk hittant oktatni. 1949-től
azonban a hatalom betiltotta az államosított nevelési intézmé-
nyekben a lelkészek által tartott hittanórákat. Az egész oktatá-
süggyel együtt az óvodákban is az egyetlen párt által - szovjet
mintára - meghatározott nevelési irányvonalat kellett követni, jól-
lehet az óvodás gyermekek és szüleik erről aligha tudhattak.
1949-től az óvodák az iskola szervezetébe integráltan működtek,
s az óvónők alacsony bére miatti feszültségek olyan méreteket
öltöttek, hogy Vecsésen a megyei felsőbbség közbeavatkozására
is szükség volt. Ez arra késztette a nagyközség vezetését, hogy az
1960-as évek közepétől az óvodákat függetlenítsék az iskoláktól.
Az új Andrássy-telepi óvodavezető, Perjés Józsefné és az óvoda
személyzete mindent megtett a gyermekekért. Egymást támogat-
va szerveztek a szegényebb vecsési családok óvodás gyermekei
számára az akkor még elérhetetlennek tűnő nyaralásokat. Az
1960-as évek második felében a gyermekgondozási segély, a
gyes bevezetése átmenetileg enyhítette a Toldy utcai óvoda terhe-
lését. Aztán az erőszakos téeszesítés óriási bevándorlási hullámot
indított el, ami ismét zsúfoltságot eredményezett az Andrássy-
telepi óvodában is. A Toldy utcai óvodát 1971-ben, majd 1975-
ben bővítették és korszerűsödött az intézmény befogadó- és neve-
lő-kapacitása. Akkor már négy óvodai csoportban gondoskodtak
az Andrássy-telepi gyermekekről. Tornatermet, nagyobb öltözőt
azonban még sokáig nem kaptak. Az 1960-as évektől sok türe-
lemmel kezdődött az óvodai munkához szükséges eszközök, játé-
kok, udvari testnevelésre alkalmas berendezések telepítése.
Ehhez a községi tanács költségvetésében csak kevés fedezetet
biztosítottak. Jelentősen kivette azonban ebből a munkából a
részét a szülői munkaközösség és a vecsési üzemek brigádjai,
akik a szabadtéri vagy kerti mászókákon, hintákon, babaházakon
kívül babákat, állat figurákat, a gyermekfeladatokhoz nélkülöz-

hetetlen eszközöket, járdát, homokozót, kerítést készítettek.
Akkor a Toldy utcában több mint 1 millió forint értékű önkéntes
munkával a szülők felújították az óvoda nagyobb részét: folya-
matosan bővült az óvoda mese és verses könyv állománya.
Benedek Elek és Móra Ferenc mesekönyvei mellett abban a kor-
szakban kedveltek voltak Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes,
Fecske Csaba, Gazdag Erzsi versei, vagy éppen Fazekas Anna.
Öreg néne őzikéje című verses elbeszélése. Kedves vendég volt
akkor a Toldy Óvodában is a Magyar Televízió Andrássy-telepen
élő főmunkatársa, Bálint Ágnes írónő, aki a Cimborák, a Mi újság
a Futrinka utcában, a Mazsola, a Frakk a macskák réme és Az
elvarázsolt egérkisasszony című mesekönyveiről és a belőlük
készített TV mesékről beszélgetett a gyermekekkel, az óvónők-
kel. Ki gondolt még akkor arra, hogy a 21. század elején ő lesz az
új Toldy Ferenc utcai óvoda névadója?
Az 1980-as évek elejére kétségkívül sokat javultak a vecsési
óvodai nevelés feltételei. Új ablakokat, központi fűtést, és csi-
nosabb külső, belső formát kaptak az intézmények, s hozzá új
bútort, telefont is. A zsúfoltságot azonban már nem lehetett a
gyermekek biztonsága miatt tovább fokozni. Az Andrássy-tele-
pi óvoda kihasználtságának mutatói ugyanis elérték a 120 %-ot,
miközben 1979 és 2005 között az óvónők száma nem változott
(8 fő), csak a dadusok száma nőtt két fővel. A Toldy utcában
azonban a nagyobb fejlesztést a telek nagysága akadályozta.
A 21. század első évtizedének közepén a Brunszvik Teréz
Óvoda megszüntetése újabb gyermeklétszám növekedéssel járt
a Toldy utcai óvodában is. Akkor az Önkormányzat a Toldy
Óvoda részére 26 millió forintot biztosított a szomszédos telek
megvásárlására, s terveket készítettek az óvoda teljes átépítésé-
re is. Ezek a munkálatok azonban az elvonások miatt csak jóko-
ra késéssel kezdődhettek. A Toldy Óvoda tantestülete és szülői
munkaközössége igyekezett a fejlesztés anyagi forrásait az
SZMK által kezdeményezett jótékonysági bálok bevételeiből,
az Andrássy-telep Gyermekeiért Vecsés Nyílt Közhasznú
Alapítvány, a Városi Önkormányzat, és a helyi vállalkozók
segítségével előteremteni. Szabó Gyuláné, az óvoda vezetője
1998 és 2002 között, majd a 2002-től a helyi Önkormányzat
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságának külsős tagjaként
igyekezett kedvezően befolyásolni a Toldy utcai óvoda fejlesz-
tésének ügyét. Régi álom vált valóra, amikor 2011. szeptember
1-jén átadták az Andrássy-telepi Bálint Ágnes Óvoda Onhausz
Tibor által tervezett új szárnyát és a korszerűsített óvodát. 
Ma már nincs túlzsúfoltság a vecsési óvodákban, s nincs elutasí-
tott felvételi kérelem. Sőt, mondhatjuk: minden gyermekért harc
folyik Vecsésen, még ha ezt a harcot azért nem szabad dramatizál-
ni sem. Tény, hogy 1990-ben még 197 élve-születést regisztráltak
Vecsésen, 1999-ben már csak 150-et, s az új kerületek révén a
csökkenést sikerült megállítani. Az új nevelési, óvodapedagógiai
célokhoz elengedhetetlen volt minden időben a gyermekekkel
foglalkozó óvónők és dadusok rendszeres továbbképzése. Az óvo-
dák autonómiájának és önállóságának erősödése a Toldy utcai
óvodapedagógusoknak is szigorúbb feltételeket szabott, és a fele-
lősségüket is erősítette. A Bálint Ágnes Óvoda óvónői és dadusai
ismereteit szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken igyekeznek
fejleszteni. Az óvodai évek alatt ugyanis nemcsak a gyermekekkel
kell az óvónőknek foglalkozni, hanem a szülőkkel is, hogy erősít-
sék felelősségüket a gyermekekért. Ha egy-egy csoportban csak
néhány szülőt sikerül megnyerni a céloknak, már akkor is sok
gyermeket lehet az elmagányosodástól, a közömbösségtől, a
későbbi társadalmi beilleszkedési zavaroktól megmenteni.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 85 éves Bálint Ágnes Óvoda és
előd intézményeinek óvónői, dajkái és óvodai kisegítői mindig
erre törekedtek, amiért köszönet és tisztelet illeti őket.
Orosz Károly ny. mérnök, helytörténeti kutató
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Vass Lajos Nagydíjat kapott 
a Labdarózsa Népdalkör!
2014. november 8-án szép napra virradtunk. Aznap ugyanis tel-
jesült leghőbb vágyunk, és elnyertük a Vass Lajos Népzenei
Szövetség legmagasabb kitüntetését, amit népdalkör kaphat, a
Vass Lajos Nagydíjat! Mivel leginkább csak a szakmai berkek-
ben otthonosan mozgók számára ismert a díj és annak jelentő-
sége, ezért fontos, hogy beszéljünk róla, és pár szóval vázoljuk
az utat is, ami számunkra a díjig vezetett.

Vass Lajos a 20. században élt zeneszerző és karnagy, akit
országosan ismertté az 1969-ben a Magyar Televízióban meg-
rendezett Röpülj Páva című vetélkedő tett, aminek szervezője
és műsorvezetője is volt. A műsor hatására lendült fel hazánk-
ban újra a népzenei mozgalom. Az egész országban szinte min-
denhol Pávakörök alakultak, melyek még ma is léteznek és
működnek. Vass Lajos munkásságának óriási szerepe volt
abban, hogy hazánkban a népzene és a népdal ismét vonzóvá
váljon, s hogy eme érdeklődés mentén közösségek alakuljanak,
szerveződjenek. Tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy
1995-ben megalakult a Vass Lajos Népzenei Szövetség. A szö-
vetség célja, hogy „összefogja, segítse a Kárpát-medencében
élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkaro-
kat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzenét, néphagyománya-
inkat éltető közösségeket, embereket.” A szövetség 20 évvel
ezelőtt kezdte szervezni népzenei versenyét. Két éves periódus-
ban szervezik, tavasztól a következő év őszéig.
A Labdarózsa Népdalkör legelőször 2003-ban vett részt a Vass
Lajos Versenyen, akkor Arany Oklevelet kapott, ami középdön-
tőt jelentett. 2008 óta veszünk részt a megmérettetésen úgy,
hogy zsinórban háromszor egymás után döntősek voltunk, és
mindannyiszor Kiemelt Nívódíjat kaptunk. 
A 2014. november 8-án megrendezésre került a „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya” mottójú, X. Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntője, ami a legutóbbi két éves
periódus harmadik fordulója volt. Ez azt jelentette, hogy két
rostán sikeresen átjutottunk, és ismét bejutottunk a legjobb 58
kórus közé! A versenyt két - ifjúsági és felnőtt - kategóriában
rendezik meg. A felnőtteknél 20 Nagydíjat, az ifjúsági kategóri-
ában 10-et osztanak ki. Mi tehát ott vagyunk a Kárpát-medence
20 legjobb népdalköre között!
Ezek a gyönyörű sikerek, díjak és elismerések a hűséges, kitar-
tó, és nem utolsósorban, tehetséges tagoknak köszönhetőek. A
sikereink fő kovácsa a kiváló művészeti vezetőnk, Pavella
Krisztina, aki időt, energiát nem sajnálva készít fel bennünket a
különböző versenyekre, megmérettetésekre. Művészeti vezetőnk
professzionalizmusa és a mindenkori igényes dalcsokor-választása
mindenképp említést érdemel, nélküle nem lehetnénk most ott,
ahol vagyunk. A dalcsokor, ami ezúttal a zsűrit is magával ragadta
és meggyőzte, a szívünknek annyira kedves, Palóc népdalcsokor
volt. A zsűri tagjai a híres népzenetudós Dr. Gerzanics Magdolna,

Juhász Erika, a Nyíregyházi Főiskola Zenei Intézetének adjunktu-
sa és Balogh Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az
Óbudai Népzenei Iskola citera-és furulyatanára voltak. Ők a követ-
kező elismerő szavakat mondták a Nagydíj átadásakor:
„A megérdemelt Nagydíj végre méltó helyére kerül.” 
(Balogh Sándor)
„Remek előadást láttunk, nagyon jó hangulatú népdalcsokor,
tele jó ötletekkel.” (Juhász Erika)
A fellépők sorában a tizenkettedikek voltunk, és a szereplés után
rögtön utaztunk is haza - csak művészeti vezetőnk maradt ott az
eredményhirdetésre várva-, mert készültünk az évről-évre hagyo-
mányosan megrendezésre kerülő szüreti bálunkra. A Halmi isko-
la tornatermében báloztunk, ahová lélegzetvisszafojtva vártuk az
eredményhirdetésről visszatérő művészeti vezetőnket. Az egybe-
gyűlteket addig a Sicullus zenekar szórakoztatta, a hagyományos
batyus bálnak megfelelően pedig jóféle házi falatok, ízletes italok
kerültek az asztalokra. Kilenc órakor pedig elkezdődött az igazi
műsor, Tóth Zsombor kecskedudáján játszott és énekelt, majd az
Ócsai néptánccsoport következett. Legvégül pedig a Labdarózsa
Népdalkör adta elő az alkalomra szánt Bordalok népdalcsokrát. A
siker osztatlan volt, hát még akkor, amikor Pavella Krisztina a
nagyközönség előtt bejelentette, hogy miénk a Vass Lajos
Nagydíj! Ott vallotta be, hogy óriási meglepetést akart szerezni
nekünk, és senkinek sem árulta el eddig. Hát volt is meglepetés!
Nem túlzás, hogy mindenkinek folytak a könnyei, de legalábbis
csillogott a szeme a meghatódottságtól és az örömtől. Nagy bol-
dogság, hogy átélhettük ezt az örömöt, és reméljük, még nagyon
sokáig énekelhetünk ilyen lelkesedéssel, örömmel, és a jövőben
is még sok szép sikert ér el ez a közösség!
A Labdarózsa Népdalkör művészeti vezetője: Pavella Krisztina,
Tagjai: Bardi László, Bácskai Jánosné Évike, Bojtor Csaba,
Böjte Gáborné Irénke, Bruzsa-Nagy Krisztina, Danicz-Pintér
Bernadett, Dócé Piroska, Gargya Sándor, Légrády Tibor, Nagy
Blanka, Nagy Tamara, Orbán Éva, Pálmainé Keszler Márta,
Pápai Tamás, Parlagi Renáta, Pavella Krisztina, Polyák Attiláné
Julika, Simonitsné Fülöp Edit, Szabó László, Vass Zsanett,
Vágó Tiborné Erzsike, Váradiné Bartalis Magdolna, Zelei
József, Zelei Józsefné Zsuzsika.

Danicz-Pintér Bernadett                            Fotó: Bruzsa Péter

A „Megmaradunk3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány egy versenyre és egy hangversenyre invitál minden
érdeklődőt.
ADVENTI VERSEK
témában szavalóversenyt hirdet, melyre szeretettel várunk
óvodásokat, iskolásokat, költészetet szerető versmondókat.
Időpont: 2014. november 26. (szerda) 17 óra
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ - Róder Imre
Városi Könyvtár
Jelentkezni lehet telefonon, vagy e-mailen: Váradiné Bartalis
Magdolna - Tel: 30-233-3488 - vbmagdi@gmail.com
Orbán Éva - Tel: 30-841 76 97 - orban.eva@vecses.hu

Szeretettel várunk mindenkit a
LABDARÓZSA NÉPDALKÖR KARÁCSONYI
ÖRÖMZENÉLÉSÉRE
Időpont: 2014. december 14.  /vasárnap/ 16 óra
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ 
Fellépők: Légrády Noémi és Légrády Eszter, Kárpáti Szilvia
mesemondó, Bugyi Népdalkör, Újhartyáni Pátria Énekegyüttes,
Tóth Zsombor dudás - Vecsés, Pavella Krisztina- Parlagi Renáta,
Simó Dani, Zelei Bence és Zelei Szabolcs, Labdarózsa Népdalkör
A belépés ingyenes
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2014. október 4-5-én a lengyel fővárosban került sor az airLED
nemzetközi projektzáró konferenciájának megrendezésére. Az
Európai Unió által finanszírozott Central Europe program kere-
tében a varsói nemzetközi találkozón megjelentek az airLED
projekt-partnerek, valamint Varsó térségének önkormányzati,
vállalati és civil szervezeteinek képviselői. Vecsés Város
Önkormányzatát Tábori Ferenc alpolgármester és az airLED
projekt vecsési megbízottja, Práczki Péter képviselte. 
A két éve indult projektet Budapest XVIII. kerületi
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata vezette (vezető
partner), így a hivatal kezében összpontosult a projekt nemzet-
közi szervezése és kommunikációja közös együttműködésben a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel. A projekt lebonyolításá-
ban más hazai külső szakértők is részt vettek, így pl. a HDH
Euroconsulting Tanácsadó Kft., amely projektmenedzsment,
valamint a Közlekedéstudományi Intézet (KTI), amely szakmai
feladatokat látott el.
Az airLED projektben Vecsés Város más külföldi önkormány-
zatokkal együtt projekt-partnerként vett részt és a hazai szakmai
találkozókat szervezte. Vecsés Város számára kiemelten fontos,
hogy milyen jövendő beruházások kerülnek a repülőtér környe-
zetének térségfejlesztési koncepciójába, hiszen maga a Liszt
Ferenc Nemzetközi repülőtér is nagyrészt Vecséshez tartozó
területeken fekszik.   
A varsói zárókonferencián a XVIII. kerület Önkormányzatát
Ughy Attila polgármester, Hunyadi István városigazgató és pro-
jektvezető, valamint a projekt kommunikációs megbízottja dr.
Lőrincz Éva képviselte. Ughy Attila nyitotta meg a szakmai kon-
ferenciát, és Hunyadi István rövid előadás keretében ismertette a
projekt során történt fontosabb eseményeket. Rámutatott a pro-
jekt kiemelt feladataira, többek között a reptéri térségek hosszú
távú fejlesztési koncepciója kidolgozásának fontosságára.
A varsói nemzetközi zárókonferenciát a Varsói (Mazoviai)
Regionális Tervező Iroda szervezte, melynek igazgatója -
Zbigniew Strzelecki - szintén köszöntötte a vendégeket. 
Több érdekes előadásra került sor a két napos nemzetközi talál-
kozón. Vendéglátóként, Piotr Brzeski, a lengyel projekt-partner

az „Airport City” koncepcióról számolt be.  
A magyar előadók közül a Város-Teampannon Kft. építésze,
Szántó Katalin beszélt a Nemzetközi Repülőtér térségének
Integrált Térségfejlesztési Tervéről. Kiemelte, hogy a fejleszté-
si stratégia főbb pontjai a Kárpát-medencei vezető és szervező-
szolgáltató szerepkörében és a repülőtéri tengely menti regioná-
lis klaszter kialakításában rejlik. Úttörő szerepet szán a klíma-
tudatos és egészséges várostérség szervezésének, valamint az
integrált környezetgazdálkodási program létrehozásának. Dr.
Hitesy Ágnes, a HDH ügyvezetője, a projekt menedzsmentjét
adó cég vezetője tartott továbbá előadást az Európai Unió 2014-
20-ra vonatkozó pályázati lehetőségeiről.  
Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, melyen a részt-
vevők a meghívott előadókkal közösen a repülőtér környezeté-
vel kapcsolatos gazdasági stratégiai fejlesztési lehetőségekről
számoltak be. A beszélgetéseket Soóki Tóth Gábor, az airLED
projekt tematikus szakértője moderálta. A panelbeszélgetés
során a következő kérdések merültek fel: hogyan keltsük fel a
repülőtér környezetének a fejlesztésére a befektetők érdeklődé-
sét, hogyan alakítsuk ki a megfelelő értékesítési lehetőségeket,
hogyan koordináljuk az AirLED projekt területfejlesztési terve-
inek a végrehajtását? A kerekasztal-beszélgetés során Hunyadi
István többek között kiemelte a XVIII. kerület és Vecsés Város
együttműködését is. 
A varsói airLED nemzetközi konferenciát Ughy Attila polgár-
mester zárta, kifejezve reményét, hogy a repülőterek környeze-
tével kapcsolatos közös gondolkodás a projekt vége ellenére
hamarosan más keretek között is folytatódni fog. 

Némedi Marianna

A Vecsési Ipartestület hírei
A Vecsési Ipartestület tagsága szerint a hosszú távú siker üzleti
alapja a magas színvonalú szolgáltatás, az oktatás, a képzés, a
hallgatói elégedettség biztosítása. Ennek megfelelően szüksé-
gessé vált egy, az európai színvonalnak megfelelő korszerű
minőségügyi rendszer kidolgozása, bevezetése és tanúsíttatása
az MSZE N ISO 9001:2009 Szabvány követelményei szerint. 
Ennek megfelelően került megfogalmazásra a VECSÉSI
IPARTESTÜLET minőségpolitikája is. Fontos követelményeket
és célokat fogalmaztunk meg magunk, illetve a tagság számára is.
1. Ipartestület által szervezett képzések, valamint az oktatásfej-
lesztés területén a hazai és az európai igényeknek megfelelő
szintű szolgáltatást nyújtsanak az itt tanuló hallgatók számára.
2. A gazdasági fejlődés állandó figyelemmel kisérésével, az
oktatók folyamatos képzésével, illetve a tagság önképzésével
biztosítjuk a minőség színvonalának folyamatos emelését.
3. Alapvető szempontnak tekintjük a hallgatóink hosszú távú
bizalmának a megszerzését és annak megőrzését a mindenkori
új igények kielégítésével. Ezt biztosítjuk az általunk készített
oktatási anyagok, nevelési módszerek megbízható működésé-
vel, illetve működtetésével.
4. A minőség javításának továbbfejlesztési módszereként lehe-
tőleg ISO modell szerinti minősítéssel rendelkező, de legalább-

is az általunk kipróbált megbízható cégekkel, intézményekkel,
oktatókkal működünk együtt.
5. A minőségi munkavégzést tagságunk, oktatónk alapvető fel-
adatának tekinti, munkájuk során a minőség színvonalának
folyamatos emelésével maximálisan szolgálják a hallgatók
igényeit.
A fenti célok elérése érdekében az IPARTESTÜLET a minőség-
ügyi kézikönyvében és a hozzátartozó dokumentumokban hatá-
rozta meg a feladatait. Ipartestület minősítésének napja: 2014.
október  28., melynek felülvizsgálatára évente kerül sor.

A Vecsési Ipartestület OKJ-s targoncavezetői tanfolyamot indít.
Kezdési időpont: 2014. november 27. 17 óra, a Vecsési
Ipartestület épületében. (Telepi út 58.)
Kérjük, a beiratkozáshoz hozza magával a legmagasabb iskolai
végzettségéről szóló bizonyítványt, az adó-, a Taj- és a lakcím-
kártyát, valamint a személyi igazolványt.
A képzés költsége: 55.000,- Ft. (ez magában foglalja az oktatás,
a házi vizsga díját) + a mindenkori vizsgadíj.
Bővebb felvilágosítás: személyesen ügyfélszolgálati irodánk-
ban hétköznap 9-16 óráig, vagy a 06/29/350-163-as telefonszá-
mon, illetve a vecses@tisztesipar.hu email címen 

ipar info

Varsóban volt  az  airLED projektzáró konferenciája
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Nemzeti Ünnep - Október 23. 

Vecsés Város Önkormányzata a Városháza előtti Szent István
térre hívta az ünnepelni akarókat. A Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Fúvószenekara ilyenkor adekvát muzsikával
várta a térre érkezőket. Falvai Anett műsorvezető köszöntötte az
ünnepi közönséget, majd közösen elénekelték a Himnuszt.
Az ünnepi műsorban fellépett a WAT társulat több tagja, valamint
a Petőfi iskola diákjai, és látványos műsorral tisztelgett 1956
emléke és vecsési hősei előtt. Ünnepi beszédet Gál István nyugal-
mazott tanár, Vecsés Város Díszpolgára mondott, amiből idézünk:
„Tisztelt ünneplő, emlékező közönség, Honfitársaim!
Megemlékező beszédemet egy Berzsenyi Dánieltől vett idézet-
tel kezdem, amely kapcsolódik ‘56 csodájához, miszerint:
„Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat.”
Mint az a műsorban elhangzott, 1956-ot írtunk. Az év földren-
géssel kezdődött, jeges árral folytatódott. Talán előjele volt a
csodálatos ősznek, csak nem vettük észre. Magyarország a
reménység történelmét írta. Most 58 év elteltével, az idei év
októberének 23. napján azért gyűltünk újra össze, hogy tiszte-
lettel emlékezhessünk azokra, akik a múlt század legnagyobb
hazugságának az útvesztőjében, hallgatva a lelkiismeretükre,
megtalálták az igaz utat.

Mint minden forradalomnak, az 1956-osnak is előzményei vol-
tak, melyet nagyszerűen írt le Illyés Gyula az imént elhangzott:
Egy mondat a zsarnokságról című versében, mint egy összegez-
ve mindazt, ami a forradalom kirobbanásához vezetett, a zsar-
nokságról, ahol mindenki szem a láncban. A múlt század legna-
gyobb hazugsága a szocializmus volt, ami szabadságot, egyen-
lőséget, bőséget, igazságot ígért, azt állítván, hogy megoldják
az emberek összes gondját. No persze nem mindenkiét, mert a
faj- és osztályalapokon kijelölt úgynevezett kisebbséget, mint a
bajok fő okozóját, pusztulásra ítélte. Az ígéretekből nem lett
soha semmi, illetve egy valami. Ha figyelmesen tanulmányoz-
zuk, beláthatjuk, hogy a szocializmus története a saját nép ellen
indított háborúk története. A Német Nemzeti Szocialista
Munkáspárt ámokfutása mérhetetlen szenvedést okozott, és
1945-ben véget ért. Helyébe Európa befogadta a másik szocia-
lizmust, a vöröset. A két szocializmus között annyi a különbség,
mint az Északi és a Déli sark között. A szovjet nyomásra bejött
szocializmus a múltat eltörölni hivatott, s ez úgy nézett ki, hogy
elfoglaltak mindent, üldözték a gondolkodó embereket, meg-
nyomorították és tönkretették a falusi gazdákat, az egyházak
papjait, lelkészeit és a hívők tízezreit lecsukták. Terrorral, álla-
mosítással, tsz-esítéssel, padláslesöpréssel gyűjtötték be a nagy-
tőkét, meg a kicsit, a nagybirtokot és a kicsit egyaránt. Ötéves
tervekben határozták meg a nép felemelkedésének útját, s még-
sem jött ki belőle semmi, csak éhbér, vér, verejték, nyomorúság,
szegénység és elmaradottság. Tíz év szocialista kormányzás
után sok százezer, millió kisemmizett, megalázott fogságra
vetett embert arra kényszerítettek, hogy éljenezze megnyomorí-
tóit. A szocializmus mindenkit ellenségévé tett. S ekkor történt

valami Magyarországon, ami kiváltotta a világ csodálatát, de
csak a csodálatát. Történt valami, ami teljesen hihetetlennek
tűnt. A területében és lélekszámában megcsonkított, politikailag
lefejezett, gazdaságilag kifosztott „kis Magyarország” szembe-
szállt a nála lakosság számban 25-ször, területében 250-szer
nagyobb világbirodalommal, az akkori világ legerősebb, legna-
gyobb hadseregével. Egyetlen pillanat elég volt, hogy a kifosz-
tott, kisemmizett lakosság, a szovjet csatlósnak kényszerített
katonaság felemelje fejét, mert tovább nem tűrhették a megaláz-
tatást, jogfosztást, mert nem akartak félelemben élni. A lelkek
kitárultak, az emberek egymásra találtak. Az emberek azt gon-
dolták, ha magukban le tudták győzni a poklot, akkor a külső
pokollal is elbánnak, le tudják győzni. Követeléseiket pontokba
foglalták, és a Rádió épületéhez vonultak azzal a céllal, hogy
követeléseiket beolvassák. Ekkor dördült el az első lövés. A
kiömlő vér, mint azt a műsorban hallhattuk, pirosra festette a
pesti utca kövezetét. Kezdetét vette a szabadságharc, melynek
során 12 szabad nap adatott meg a magyarságnak. Az emberek
arca örömtől csillogott. Győztünk. De csalódnunk kellett. A
fényes és fejlett Nyugat, az elnyomottak védelmezőjeként tet-
szelgő Amerika nem segített, inkább Szuezben próbálkoztak.
Mint annyiszor történelmünk során most is magunkra marad-
tunk. Azokat, akik ellenálltak lefogták, kivégezték. Erről tanús-
kodik a 301 - es parcella, ahol az áldozatok tiszteletére állított
kopjafákból egész erdő kerekedett. Kémnek, hazaárulónak
nevezték azokat, akik felemelték szavukat. Arra kényszerítették
a lakosságot, hogy azoknak az emlékműveit koszorúzzák, akik
vérbe fojtották szabadságharcunkat. Évtizedekig olyan ország-
ban éltünk, ahol halottainkat sem volt szabad elsiratni, ahol a
hősökre nem volt szabad emlékezni. Több október 23-a tiszte-
letére mondott beszédemben megemlítettem: a megtorlás
hasonlított Szophoklész Antigoné című művében leírtakhoz,
melyben a zsarnok Kréon megtiltotta Antigonénak, hogy megad-
ja a végtisztességet meggyilkolt testvérének. „És parancsaimat
megmerted szegni te? - kérdezte Antigonét Kreon, mire Antigoné
nyugodtan válaszolt: „Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő
lehet, mely engem istenek nem változó törvényeit áthágni kény-
szerít.” Ezért a mostan élőknek nevén kell nevezni mindent, és
nem számít, hogy az utódpárt néhány tagja megsértődik. Az igaz-
ságot el kell viselni. Okulásul. Az áldozat az áldozat, a megtorlás,
megtorlás. A jelennek pedig ismernie kell: Ez itt a hóhér, ez pedig
az áldozat. Ezek a felakasztott vértanúk, ezek pedig, akik fel-
akasztották, ezek az elnyomottak, ezek az elnyomók. Ezek, akik
hazájukért küzdöttek, ezek pedig, akik ellene. Nekünk választani
kell a hóhér, az elnyomó, valamint a vértanú, az áldozat között. A
kettőt egyszerre szolgálni nem lehet.
Az áldozatok emléke előtt tisztelegnünk kell, közöttük azoknak
a vecsésieknek az emléke előtt is, kiknek nevei a műsorban
elhangzottak, akik között volt, aki fegyverrel a kezében harcol-
va esett el, volt, aki ellenállásra buzdítva, és volt, aki a pufajká-
sok megtorló sortüzének esett áldozatul.
Befejezésül, mint minden alkalommal tettem, a fiatalokhoz szó-
lok, a jövő letéteményeseihez intézem egy 56-os szabadsághar-
cos üzenetét:
„Tegyétek úgy mindennapi dolgaitokat, hogy azáltal a haza fel-
emelkedését szolgáljátok. Tanuljatok, képezzétek magatokat,
mert ez a haza tiétek, nektek kell megvédeni, birtokolni, fejlesz-
teni, szebbé tenni, élni benne és élni vele” Ezért harcoltak ’56
hősei. Szeressétek egymást, és tegyetek meg mindent hazáto-
kért, melyért oly sokan adták életüket, és bizonyítsátok be, hogy
nem hiába folyt vérük az utcák kövezetére!”
Az ünnepség koszorúzással és a Szózat eléneklésével fejeződött be.

VT összeállítás                                        Fotó: Katona Csaba
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A Mester és az unoka egy tárlaton

Október 31-én nyílt meg a Kiállító-teremben Vértesi Nándor
keramikusművész és unokája, Vértesi Alíz festő közös tárlata. A
megnyitón Frühwirth Mihály ismertette a 29 éve elhunyt művész
életútját. A VT olvasói most ezt olvashatják:
Vértesi Nándort ifjú koromtól ismertem. Emlékszem a reformá-
tus templomban tartott esküvőjére. Később egy utcában lak-
tunk. Láttam a gyerekei felnövekedését is. Tudom, hogy a
Weisz családban született, jól ismertem apját és anyját is. A csa-
lád több mint 200 esztendeje él Vecsésen, a 19. században bíró
is került ki a Weiszekből. Felmenői között Kellner, Monger,
Betz nevekkel találkozhatunk. Anyai ágon Duschek és
Dobrovitz név fordul elő.

A Weisz családot, mint a többi svábot is, megtépázta a XX. szá-
zad. A rokonság egy részét elűzték, elhurcolták, kifosztották.
Vértesi Nándor még Weiszként osztozott ebben a sorsban. 1944
augusztusában behívót kapott. Tapasztalatlan, alig kiképzett tár-
saival végül francia fogságba került. Ez eltartott 1946 májusáig.
A mintegy húsz hónapot megörökítő, rajzokkal illusztrált nap-
lóját csak a halála után olvashattam. Azt is mondhatom, a nap-
lón keresztül kerültem igazán közel hozzá, a napló segített
abban, hogy mélyebben megismerhessem.
1951-ben egy barátja tanácsára jelentkezett a képzőművészeti
főiskolára. A napló rajzai segítették Vértesi Nándort a felvétel-
hez. A főiskolán mesteri voltak Borsos Miklós és Gádor István.
Jó nevek fémjelezték az indulását. 28 éves korában kezdte meg
a főiskolai tanulmányait. Dolgos évek voltak már mögötte, a
tenyere biztosan megkérgesedett a paraszti munkában. 
Az egyénisége, a karaktere pedig kiforrott a megpróbáltatások-
ban. Mestereitől sokat tanult, de ő sajátos formavilágot terem-
tett. Bátran formázott meg mindennapokat. Tanulmányait 1956-
ban fejezte be.
1968-ban a Fényes Adolf Teremben került sor első egyéni kiál-
lítására, ahol 33 műalkotással mutatkozott be. A kiállítás kataló-
gusában kortársa, Frank János művészettörténész, a Műcsarnok
előadója, főmunkatársa így írt róla:
„Minden munkája primer élmény, saját élményeinek közvetlen
reagálása, napló, riport.” Majd így folytatta: „Melyik művé-
szünk merte volna televízió nézőket megmintázni a villás anten-
nájú készülék előtt?”
Kortársai között felmerült a gondolat, hogy Vértesi munkáját a
sajátos látásmódja, kifejezésének közvetlensége, pontosabban
másfajta áttételei miatt. „naiv művészetek” kategóriájába sorolják.
Ezt cáfolja, hogy Borsos Miklós és Gádor István tanítványa volt.
Mindvégig kitartott az alapelvei mellett. Sajátos stílust terem-
tett. Alkotásai többségében embercsoportotokat ábrázoló
körplasztikák. Zárt szerkezetűek, különös erő tartja össze őket.

Fontos elemük a színek. „Csak mázzal ér a kerámia valamit.”
„Mázzal és színnel”, vallotta. Másik elve, amihez ragaszkodott:
„Ki nem állhatom az ismétlést, a másolást még akkor is, ha a
magam munkáját kell másolnom!” 
Művészi szabadságát nem áldozta fel megrendelésekért, nem
alkudott meg. Ebből következett, hogy a művészetének csak a
szabadidejében élhetett. Mindvégig kemény munkával kereste a
kenyerét.

Vértesi Nándornak csak 62 esztendő adatott. Ma lenne 91 éves,
de már 29 éve, hogy elvesztettük. Az alkotásai megmaradtak,
sokan megismerhették. Volt kiállítása Rothenburgban és
Kievben is, hogy a külföldieket említsem. Megismerhették a
műveit Zalaegerszegen is. Több alkotása szerepelt 1999-ben
Budapesten, az Iparművészeti Múzeum „A fél évszázad magyar
kerámiaművészete” c. gyűjteményes kiállításon. Vecsésen, a
szülőfalujában, szülővárosában is volt több alkalommal kiállítá-
sa. 1991-ben ezt az utcát, ahol a kiállító-terem található, róla
nevezték el Vértesi Nándor utcának. 
62 esztendő adatott meg neki, így unokája, Aliz már nem ismerhet-
te meg a nagyapját. Nem ismerhette meg, de a szobában, ahol fel-
cseperedett, nagyapja képei, szobrai, kerámiái vették körül. Talán ez
is hozzásegítette, hogy a veleszületett talentumait ápolgassa és a
művészetek felé forduljon. Mindig szívesen rajzolt. A gyurmázást
agyagra váltotta, formázott. Látogatta a Gammel-kört. A gimnáziu-
mi érettségi után pedig a festészet felé fordult. Felvételt nyert a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának Festőművész szakára.

Témái között gyakran szerepel a természet. A környezet és a ter-
mészet ábrázolásán keresztül jeleníti meg érzéseit, belső vilá-
gát. Utazási élményei is ennek a belsővilágnak a gazdagodását
szolgálják. Erre a kiállításra végzős hallgatóként készült. A
közeljövőben adja le a diplomamunkáját. 
Sok sikert kívánunk hozzá!

VT info                                             Fotók: Frühwirth Mihály

Honlap,  brossura,  szórólap és  bol tok 
reklámanyagának elkészí tését  vál la lom.

Honffy Gábor  -  Tel :3620/9825439
e-mail :gabrinusz@freemail .com
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Cégek, vállalkozók figyelem!

Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 
tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.

- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését. 

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

Fodor Biztonságtechnika Kft. 
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

Fülbelövés

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő. 
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott) 
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

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

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával, 

és fogékszer felrakása. 

Foggal-Örömmel DI. Bt.
Dr. Mérth Gizella fogszakorvos

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937

Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30, 
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00

E m a i l :  d r m e r t h @ f r e e m a i l . h u     
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

GÁZ KÉS ZÜ LÉK JAVÍ TÁS
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók, 
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén 

a helyszínen elvégezzük.
Vár juk meg ren de lé sét hétfőtől pén te kig reg gel 8 és este 

20 óra között, fűté si idény ben szom baton és 
vasár nap is 8-16 óra között. 

Vass Ist ván gáz készü lék-sze relő mes ter
Vecsés, Kell ner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306  

Mobil: 06-20-9252-635

Rendelési idő: 
Hétköznap: 1630-1830,

H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

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

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

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok
folyamatosan

nyelvvizsga felkészítés 
vizsgalehetőséggel

GYERMEK ANGOL nyelvtanfolyamok

Jelentkezz személyesen, vagy online!

nemzetközi nyelvvizsga
felkészítő és vizsgahely

w w w. s t u d i u m - o k t at a s. c o m
Ve c s é s,  F ő  ú t  2 2 6 .

Te l. :  2 9 / 3 5 2 - 9 6 7 ;  2 0 / 5 - 8 5 2 - 8 5 2
O v i :  2 0 / 9 - 1 5 7 - 1 5 8

Fk.ny.sz.13-0484-05



Gondolatok...  November hónapra (2014)

Ritkán van novemberben szikrázó napsütés, általában ködös,
esős - sőt a hónap vége felé néha már havas is - szokott lenni az
időjárás. De november ünnepnapjai mégis széppé, ünnepivé
teszik a hónapot.
Most egy-egy jeles napot szeretnék néhány mondattal megidéz-
ni - talán ismételve is a korábbi gondolatokat, mert ahogy a latin
közmondás tartja: ismétlés a tudás anyja.
Már ünneppel kezdődik november: 
l-jén Mindenszentek ünnepe, 2-án Halottak napja.
Mindenszentek napján az Egyház azokat ünnepli, akiket ugyan
nem emelt oltárra, tiszteletüket nem rendelte el, de haláluk után
az Isten társaságában élhetnek, mert földi életük folyamán hősi-
esen gyakorolták az erényeket, és a megszentelő kegyelem álla-
potában érte őket a halál. „Hazahívta” őket az Úr. Őket ünnepel-
jük! Gondolhatunk esetleg — a már korábban elhunyt - olyan
példás életet élő őseinkre, nevelőinkre, barátainkra, akik nem
önmagukért éltek, hanem családjukért, a rászorultakért és
önzetlenül tudtak másoknak mindig segíteni, életüket az Úrnak
ajánlva. Hiszem, hogy mindnyájunknak voltak az ősei, ismerő-
sei között ilyen emberek. Bátran imádkozhatunk most
Hozzájuk: kérve segítségüket, közbenjárásukat!!! Tehát tulaj-
donképpen szent az olyan elhunyt személy, aki kivételes élet-
szentsége folytán kiérdemelte helyét a Mennyben.

Halottak napján azokért imádkozhatunk, - és az Egyház előirt
feltételei mellett búcsút is nyerhetünk - akik már elhunytak, de
szükségük lehet még bizonyos tisztulásra mielőtt az Örök bol-
dogságba, az Istenhez jutnak. Tehát velük is „közösségben” lehe-
tünk az értük mondott imáink, felajánlott szentmiséink révén.
A Mindenszentek esti és Halottak napi pislogó gyertyák fényár-
jában úszó temetők, a krizantémcsokrok sejtelmes illata, az
ünneplőbe öltözött emberek látványa, mind-mind boldogsággal,
köszönettel, a feltámadás reményével tölt el bennünket,
November 11. Szent Márton püspök napja. Róla többet tud-
hatunk, hiszen ünnepnapja körüli napokban a falusi óvodások
gyertyás körmenetben vonulnak a templomba, és ott évek óta
előadják a Szent életének egy-egy jelenetét. Sokunk örömére.

Márton Pannónia földjén született 316 körül. Születési helyéért
Szombathely - az akkori Savaría - és Pannonhalma versenyez
egymással. A biztos, hogy Pannónia földje (a mai Nyugat-
Magyarország) adta őt a világnak. Apja katonatiszt volt a
Római hadseregben, fia is felnőve követte atyját. A legenda sze-
rint, amint katonaként lovagolt Amiensben, a zord téli időben
meglátott egy didergő koldust az út mellett. Megszánta, és kard-
jával kettévágta köpenyét, felét a koldusnak adta. Éjjel álmában
megjelent neki Jézus, rajta a koldusnak adott fél köpennyel.
(Azért adta csak a fél köpenyét a koldusnak, mert csak ennyivel
rendelkezhetett, a másik fele a kincstáré volt.)
Nekem egy másik leírás tetszik nemesebbnek, igazabbnak, szebb-
nek: Márton meglátva a didergő koldust, leszállt a lováról, és saját
kezeivel takarta be fél köpenyével a koldust. Mennyivel többet
fejez ki ez a leírás.   Nem csak felülről, lóhátról adja oda fél köpe-
nyét, hanem leszáll a lováról és maga takarja be a fázó embert.
Márton rájön, hogy neki a Római Császárnál nagyobb urat kell
szolgálnia, és inkább „Krisztus katonája” lesz. Galliában
(Franciaországi Ligugéban élt 10 évig, majd kolostort, kolosto-
rokat alapított, és követői is lettek. Életszentsége, irgalmassága
kitűnt, és a nép 372-ben Tours püspökévé választotta. (Itt egy
másik legendát kell megemlítenünk: Márton szerényen élt, és
nem akarta, hogy püspökké tegyék- Egy liba-ólba bújt el az őt
ünneplő emberek elöl, de a libák gágogása elárulta hollétét.
Kénytelen volt a papság és a nép akaratát elfogadni. Márton
püspökként is gyalogszerrel vagy szamárháton járta be egyház-
megyéjét. Segítette a rászorultakat, sok csodát is tett, leprásokat
gyógyított, halottakat is feltámasztott.
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet. Prohászka püspök
írja: „A női szív összes bájaival és vonzalmaival s a középkor
mély kereszténységének szigorával, változatos fiatal élet vará-
zsával s égbe emelkedő erény érettségével lép elénk Erzsébet.
Tizenhárom évével már hitves, tizenkilenccel özvegy, huszonnégy
évvel halott lett Erzsébet, a kereszténység öröme és dicsősége. A
keresztény asszony-ideál. Szent Ferenc „nővére.” Sárospatakon
született 1207-ben. Szülei: II. András és Merániai Gertrúd. Már
4 éves korában eljegyezték Türingia leendő őrgrófjával,
Lajossal. Lajos több alkalommal is megtapasztalhatta, hogy hőn
szeretett felesége szívét rajta kívül elsősorban az Isten birtokol-
ja. Támogatta Lajos Erzsébetet a szeretet-szolgálataiban.
Tekintélyével mögötte állt, amikor 1225-ben kitört éhínség ide-
jén felnyittatta a kamrákat és hombárokat, és „kifosztva” a várat
segített az éhezőkön. Mindig megemlítik a híres „Rózsacsodát”
Erzsébettel kapcsolatban. Ez is jelképe. Amikor kötényében
titokban kenyeret vitt ki a várból a szegények részére, -mivel az
Udvar már túlzásnak tartotta jótékonykodását- arra a kérdésre,
hogy mit visz a kötényében, válasz helyett megmutatta. A
kötényben - télvíz idején - friss rózsák illatoztak. Csoda történt.
Férje, Lajos keresztes háborúba indult a Szentföldre 1227-ben.
Útközben meghalt. Amikor Erzsébethez eljutott Lajos halálhíre,
így kiáltott fel: ,Jaj, Uram Istenem, most az egész világ meghalt
számomra!”
Lajos oltalma nélkül nem élhette tovább addigi életét. Kiüldözték
a várból. Karácsony éjszakáján kellett menekülnie három gyer-
mekével. Ő azonban Te Deumot, hálaéneket énekelt az Úrnak.
1231-ben halt meg szegényei között. Négy év múlva, 1235-ben
avatták szentté. Árpád-házi Szent Erzsébet a legismertebb magyar
szent a világon. A szeretet nagy szentjének életét a wartburgi vár,
a benne látható Erzsébet-lakrész, Moritz von Schwindt romanti-
kus képei, Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája c. oratórium és
sok-sok elbeszélés hozza közel hozzánk. Szükségünk is van rá!

Nagy István Elek                                
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Fotó: Katona Csaba

Fotó: falusi óvoda



ÉLJ BENSő BÉKESSÉGBEN!
Városunk katolikus plébánosának, 
Varga Péternek könyve megjelent

Múltunk, jelenünk és jövőnk lehet szép,
lehet problémákkal teli, de az rajtad
múlik, hogy hogyan éled meg.
Megtalálod-e lelked egyensúlyát, megta-
lálod-e az örömöket, és megtalál-e téged a békesség? Az „Élet
gyöngyei” gyöngyfüzér egy kézbe vehető lelki gyakorlat.
Mindazoknak szeretettel ajánljuk, akik lelkük titkaiban
mélyebbre akarnak ásni, keresik az egységet önmagukkal, kere-
sik az utat létünk forrásához, az Istenhez.
A „Krisztusfüzér, Élet gyöngyei” c. könyv az új ima- és
gyöngyfüzér kézikönyve is egyben. A könyv megjelenése előtt
elbeszélgetett a svéd evangélikus püspökkel, Martin
Lönneboval, aki elindította ezt, és terjed az egész világon,
örömmel adták meg a jogdíjat a magyar megjelenéshez; továb-
bá egy beszélgetésben ajánlást kapott hozzá a világ egyik legol-
vasottabb írójától, dr. Anselm Grün német szerzetestől (szinte
hihetetlen, hogy több mint 300, kisebb-nagyobb könyve jelent
már meg!). A könyvet és füzért az egyik leghaladóbb gondolko-
dású katolikus püspök, dr. Beer Miklós vette pártfogásába, és
szeretettel ajánlja ezt az új lelkiségi formát. Egyúttal a hívők
számára is egy lehetőség az elmélyülésre, bármilyen keresztény
felekezetű is legyen az olvasó (tehát ökumenikus jellege is van),
erről a következő számban olvashatunk majd többet. 
A könyv kedvezményesen (1500 Ft-ért) megvásárolható a
vecsési Irgalmas Jézus Plébánián és templomban (Erzsébet tér
2.), ugyanitt a füzér is. Országos katolikus könyvesboltok is
árusítják 2400 Ft-ért.
Tovább lehet tájékozódni még a www.krisztusfuzer.hu internet-
oldalon. Ajándékozza a könyvet és füzért karácsonyra szerettei-
nek vagy önmagának; könnyen lehet, hogy egy életre szóló
ajándékká válik!

VT info

Ádventi és ünnepi szentmiserend az Irgalmas
Jézus Katolikus Plébánián
Erzsébet téri katolikus templom:
roráte, hajnali szentmise és liturgia
hétfőn, csütörtökön és szombaton 6.00
ádventi vasárnapokon 9.00

Kikinda utcai katolikus kápolna:
ádventi vasárnapokon 17.00

Vadászi Pál emlékére
Éveken át, hosszan tartó betegségből szabadulva hazatért
teremtőjéhez Vadászi Pál kőszobrász és restaurátor. Nem ment
el közülünk nyomtalanul, hiszen sok egyedi szobrászmunka,
sírkövek, így Szlahó József síremléke is őrzi keze-lelke-gondo-
latai közös alkotását. Munkái a kilencvenes években a vecsési
ART 6-ok Művészeti Csoport kiállításán is láthatóak voltak a
József Attila Művelődési Házban.
Egyként „Ratkó” gyerekek voltunk, jó barátok. Nehéz tudomá-
sul venni, hogy vége a nagy beszélgetéseknek a világról, a
művészetekről, s többé nem lehetek részese gazdag művészet-
történeti, szakmai ismereteinek. Családjáért, a megélhetésért, az
alkotó életért küszködve művész emberként időnként iszonyú
nehéz életet élt, de elesettségében is romantikus, szeretetre
méltó egyéniség volt.
Az ezredforduló táján az újesztendő kapcsán egy cédulát dobott
a postaládámba emlékeztetőnek: „Rajtad is áll, hogy milyen
lesz az újévben a világ!”Akkor még szerényen megmosolyog-
tam ezt a gondolatot, ma már tanításként értékelem. Neked volt
igazad Pali! Bár illúziónak tűnik, a világ csak akkor lesz jobb,
amikor egyenként mi emberek képesek leszünk önmagunkat
jobbá tenni.
Ha művész lelked visszajöhet még erre a világra, várd meg,
amíg műhelyt, munkát és életedben méltó megbecsülést adhat
neked a társadalom. Örvendeztesd meg a következő nemzedé-
ket azokkal a művészi alkotásokkal, köztéri szobrokkal, amiket
ez a kor nem segített életre hívni, és magaddal vittél! Kezedből
végleg kihullott véső, kalapács, kihűltek-elnehezültek és fájdal-
mas szótlanságba merevedtek a kövek…
A családtagok nevében is köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik eljöttek végső búcsút venni tőled, és az Alphavik 95
Kft.-nek az immár új ravatalozóban
kellő eleganciával rendezett
temetésért.

Szénási Sándor István
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Jakab Benjáminnét
(szül. Topa Viola) életének 90. évében elhunyt szerettünket
elkísérték utolsó útjára, fájdalmunkban osztoztak, sírjára elhe-
lyezték a búcsúzás virágait. Köszönjük a SZIGÜ Kft.  munka-
társainak segítségét.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünk mindazoknak, akik szeretett férjem, a drága édes-
apa és nagypapa, Gyebnár Károly temetésén részt vettek, sír-
jára virágot, koszorút helyeztek, bánatunkban  osztoztak.
Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Nyugodj békében!
A gyászoló család 
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Ne hagyja utolsó pillanatra, rendelje meg most Karácsonyi süteményeit, tortáit!

Cukrászdánk rendezvényekre, üzleti találkozókra, esküvőkre sütemény és tortarendelést felvesz személyesen az üzletünkben, 
illetve az alábbi telefonos elérhetőségeink egyikén: 2220 Vecsés, Róder Imre u. 10. 

Vezetékes telefon: 0629 353-438  Mobil: 0670 603 0647

Hétfő: Zárva
Kedd: 10.00-18.00

Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 7.30-18.00 – Piac nap

Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 7.30-18.00 – Piac nap Vasárnap: 10.00-18.00

Fonyóné Belkó Anikó
2225  Üllő, Medikus u. 1.
tel.: +36 20 983 1080, +36 (29) 267 959
e-mail: belkoaniko@gmail.com

Igényes női ruhák készítése különleges alkalmakra: 
bálokra, estélyekre, esküvőre, táncosoknak, stb.
Egyedi igényét megvalósítom rajz 
vagy fotó alapján is.
Keressen bizalommal, nagy gyakorlattal, 
magas szakmai színvonalon, különleges 
anyagokból is,- elkészítem gyönyörű ruháját!
Tiszteljen meg bizalmával, keressen: 

Egyedi, méretes női ruhák tervezése 
és kivitelezése Üllőn        

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

eredeti indonéz masszőzökkel Vecsés központjában!

Lepje meg Szeretteit 
egy csodálatos élménnyel!
A nyugalom szigete, ahol igazán kipihenheti a stresszes mindennapok fáradalmait...

www.balinezmasszazs.hu
Vecsés, Fő út 158   I/2.  06-70/555-666-2

Nyitva: Kedd-Vasárnapig 10-20 óráig
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2014 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!

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

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével? 

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

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

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

Szolgáltatásaink
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K A I S E R  A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K  R A K T Á R R Ó L

Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N Y E L !

2220 VECSÉS, Fő ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314  

kaiserautosbolt@gmail.com

S Z O L G Á LTATÁ S
Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők, 
benzinmotoros fűnyírók, 
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor 
0620 946 7302

Hagyományos és luxus arckezelések, Tű nélküli mezoterápia,
Őssejtterápiás kezelés, Afrika maszkos bőrmegújítás

Arcmasszázsok: lávaköves, facelift, nyirok, cellulit, kéz-talp-hát
Testmasszázsok: frissítő, integrál, relaxáló levendulás, 

csokoládés, mézes, stresszoldó fejmasszázs
Kozmetika: Kati 06/20 3848-608

Masszázs: Krisztina 06/20 367-4860

Beauty & Relax  Kozmetika
Vecsés, Lórántffy u.6.

Vecsésen az Almáskert ipari parkban 
M0-ás mellett 2500 m2 lebetonozott, bekerített,
50 m2 irodahelyiséggel rendelkező ipari terület 

hosszú távra kiadó.  
Tel.: 06-30-526-7938

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

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 250 7004

www.peszika.hu
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R e á l  É l e l m i s z e r
B O K O R  A B C
B o k o r  u t c a  2

V E C S É S E N a  k i s á l l o m á s n á l
T e l . :  0 6 - 2 9 / 3 5 0 - 5 7 1

N y i t v a  t a r t á s :
H  5 - 1 7    K - P  5 - 1 9

S z o m b a t  5 - 1 3   V a s á r n a p  7 - 1 1
Élelmiszer,  Vegyi árú,  Zöldség-Gyümölcs, 

Totó-Lottó, Telefon töltés, Elmü töltés, 
Házhoz szállítás

KARÁCSONYFA VÁSÁR
Loom szilikon karkötő készítő szettek.

Gumi csomagok 150 Ft-tól.

Újdonságokkal várjuk a kedves Vendégeket:
Fodrászat:
- Keratinos hajkiegyenesítő terápia
- Melegvágó ollóval hajvágás
- Bio és termál vizes hajfestés
- Rekunstrukciós hajfeltőltés 

igénybe vett hajra
- Hajgyógyászat gyógynövényekkel.

Bejelentkezés: 
Malyáné Szendrey Zsuzsanna 
20/480-95-25

Kozmetika:
- Új!!! derma roller
- Szempilladauer
- Aranykezelések
- Hidradermabráziós bőrcsiszolás
- Egyénre szabott bőrmegújító eljárások
- Bio és őssejt hatóanyagok

Bejelentkezés: 
Sárdi Edina és Stromayer Judit 
30/6-708-708

Vecsés 2220 Fő út 84.
Újúlt erővel várjuk kedves vendégeinket!!!

O L C S Ó  G Á Z O L A J !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

RUHATISZTÍTÓ FELVEVőHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

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

A S Z TA LO S  S Z A K E M B E R T  K E R E S E K !
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, 

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

Érdeklődni: Saska István 0620 425 9097
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A szeretet egy döntés…
„A szeretet egy döntés, melyet minden nap meg kell hoznunk…”
mondta ezt Cary Chapman, aki megszámlálhatatlanul sok köny-
ves író és a szeretet fajtáit, formáit boncolgatja írásaiban.
Korunk felgyorsult világában kevés a házasságkötés, és egyre
több a válás, az odaadó szeretet, türelem nem divatos fogalmak
ma már. Ezért is örültem nagyon egy telefonos megkeresésnek,
amelyben a kedves telefonáló hölgy azt kérte, hogy Szüleinek
67. házassági évfordulója van, és szeretné, ha ez alkalomból
interjút készítenék velük. Nagy megtiszteltetésnek éreztem a
kérést, és boldogan tettem eleget neki. Így lehettem vendége
Dobrovitz Erzsébetnek és kedves családjának, amikor
Dobrovitz István és felesége, Batta Erzsébet lányuk-fiúk és csa-
ládjuk körében ünnepelhették meg az 1947. október 18-án
kötött házasságuk 67. évfordulóját. Ma is pont úgy szeretik, fél-
tik egymást, mint annak idején. 
Ragaszkodásuk példaértékű, melyet életmódjukkal átadtak a
gyermekeiknek is. Egy nagy szeretet energia áramlott környe-
zetükben, jó érzés volt velük az életükről beszélgetni.

Erzsike néni 1925. szeptember 29-én született Pusztavacson.
1942-ben került Vecsésre, ahol megismerte István bácsit, aki
1926. október 1-jén született Vecsésen.
A Téhölybe jártak táncolni, mindketten nagyon tudtak és szeret-
ték ropni, a Lakai zenekar pedig „összeesésig” húzta a talpalá-
valót akkoriban. Erzsike nénit a bátyái kísérték el a táncmulat-
ságba, s valami szájhős belekötött az egyik testvérébe, amiből
szóváltás kerekedett, majdnem verekedés lett. Ott termett a dali-
ás István bácsi, és szétválasztotta a kakaskodó ifjakat. Erzsike
néni szeme megakadt a csinos ifjún, de az sem tudta a szemét
levenni róla…
Kialakult a kölcsönös szimpátia, és szerelem lett első látásra.
Mindez 1947 elején történt, de még azon az őszön, október 18-
án össze is házasodtak, örök hűséget esküdve egymásnak.
Mindketten az elemi iskoláik elvégzése után dolgozni mentek,
számtalan munkahelyük volt betanított munkásként. Erzsike
néni 1948-ban a kislányának, majd 1951-ben a fiának adott élet-
et. Sok nehézség árán, de szépen alakult az életük, előbb a szü-
lőknél laktak, majd építkeztek, nevelték a gyermekeket, taníttat-
ták őket, és sok munka árán sikerült az otthonteremtés. A gyer-
mekek is felcseperedtek, önálló életet kezdtek, párt választottak
és nekik is gyermekeik születtek. Összesen öt unokájuk és hat
dédunokájuk van, akiket nagyon szeretnek, büszkén mesélnek
róluk, fényképeket nézegetünk.
A fiúkkal laknak együtt, de néhány percnyi távolságra egy utca
választja el őket a lányuktól. Napi szintű a kapcsolatuk, mind-
két gyermekük gondoskodó, semmiben sem szenvednek hiányt,
még a gondolataikat is lesik...

A szorgos-dolgos életük alatt mindig volt egy kis kikapcsoló-
dás, turistaút, mondhatni, az évek alatt világutazókká váltak.
Gyermekeik örökké hálásak nekik a sok szeretetért, odaadó
törődésért, amit visszafizetni nem tudnak, de örömöket, élmé-
nyeket szerezni igen. Évről évre elvitték világot látni szüleiket,
így voltak többek között török, görög, olasz, német honban,
még Kanadába is eljutottak. A 25. és az 50. házassági évfordu-
lójuk is emlékezetes maradt: a gyermekeik jóvoltából megis-
merhették Kréta- és a Kanári-szigeteket.
E majdnem emberöltőnyi idő alatt, amióta házasok soha sem
veszekedtek, betegesek sem voltak, a kisebb-nagyobb nehézsé-
gek ellenére egy nagy boldogságnak mondható az életük. Az
utóbbi időben volt némi riadalom. Erzsike néninek vizesedett a
tüdeje és állandó rosszullét kínozta, az orvosok rendbe hozták
hál’ Istennek. Korábban epe- és szívproblémái voltak, de jól tud
együtt élni a beépített kis szívritmus-szabályzóval.
Pista bácsinak egy könnyebb lefolyású agyvérzése volt 2008-
ban, amiből teljesen felépült, de sajnos 2012-ben egy nagyobb
is elérte, amitől lebénult, sok gyógytornával, szeretettel rendbe
hozta a család, de a beszéd nehezére esik.
Mindkettőjük hobbyja több mint harminc éven keresztül a hor-
gászás volt, rendszeresen jártak pecázni, Erzsike néni nevetve
meséli élményeiket.
A mama még mindig napi szinten keresztrejtvényt fejt, tornáz-
tatja az agytekervényeit, a papa mindent ért, jókedvű, kedves
ember, csak a beszéd esik nehezére, de a család türelemmel,
szeretettel áthidalja ezt a gondot is. 
Kérdezem, hogy mi a hosszú házasság, illetve a hosszú élet
titka. Itt most magam is tudom rá a választ. Jó volt köztük lenni,
megcsodálni a sok ajándékot, jó volt látni a három generációs
család örömét. Jó volna, ha a mai ifjú házasok tanulnának belő-
le, hogyan kell türelemmel, megértéssel egy életre szólóan
házasságban élni…
Kívánunk Erzsike néninek és István bácsinak jó egészséget és
még hosszú, boldog házasságban töltött éveket.

Írás és fotó: Benke Mária

Kalaptürelem
Dedik János Krúdy-érmes író szerzői estje és kalapbemutatója
Az est házigazdája: Szénási Sándor István Krúdy-díjas költő és
író volt.

A műsorban felléptek: Cser Erzsébet magánénekes, Stancsics
Erzsébet író-költő. Molnár Piroska író-költő, Neuman Nándor
énekes-zongorista, Domokos László író-költő, Pintér Sándor író-
költő, akik a szerző egy-egy alkotásából olvastak fel részletet.
A műsor után fényképezésre nyílt lehetőség a különleges régi
kalapokkal. Dedik János a kép bal szélén áll.

VT info                                                           Fotó: Könyvtár
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Nicsak, ki beszél?
Avagy a beszédfejlődésről dióhéjban

„Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember beszél, és a
lehelete mozgatta hangszálaival közölni tudja, amit gondol és
érez. Ez a lehelet maga a lélek, maga a csoda.” Így lelkendezik
Kosztolányi 1933. október 1-jén a Pesti Hírlapban megjelent írá-
sában azon, mennyire csodálatos a beszéd és a nyelvhasználat
képessége. A hétköznapi életben természetesnek, magától értető-
dőnek tartjuk, hogy gyermekünk könnyedén, minden erőfeszítés
nélkül elsajátítja anyanyelvét, megtanul beszélni. A legtöbb eset-
ben ez így is van. De mi történik akkor, ha egy porszem kerül a
gépezetbe, és nem ilyen egyszerűen megy végbe a nyelv elsajátí-
tása, a tiszta, kifejező beszéd megtanulása? Mire kell egy szülő-
nek figyelnie a beszédfejlődéssel kapcsolatosan? Probléma ese-
tén, hova, kihez fordulhat? Mi a szülő kötelezettsége, ha megál-
lapítják gyermeke beszéd- és nyelvfejlődéséről, hogy az átlagos-
tól eltérést mutat? A következő sorokban arra vállalkozom, hogy
ezekre a gyakran felmerülő kérdésekre válaszokat adjak.
A gyermek nyelv- és beszédfejlődésére születésétől kezdődően
figyelni kell. A gyermek szüleinek rendelkeznie kell azzal a
tudással, amely lehetővé teszi a beszédfejlődésben jelentkező
eltérések felismerését, és ezáltal a minél előbbi - szakembertől
történő - segítség kérését. A teljesség igénye nélkül tekintsük át,
mire kell fokozottan figyelnünk gyermekünk nyelv- és beszédfej-
lődésével kapcsolatban! Mint azt már említettem, a gyermek
beszédfejlődésére születésétől kezdődően figyelni kell.
A gyermek síró hangja az első hetekben szinte alig változik, a
differenciáltabb hangadás csak az első hónap végén figyelhető
meg, ilyenkor már a jó közérzetet is hanggal fejezi ki. 6-8 hetes
korban kezdődik a gőgicsélés, a gyermek próbálgatja a külön-
böző hangokat. A gőgicsélés mennyisége a környezet pozitív
visszajelzéseire növekszik.
A gagyogás a baba három hónapos kora körül jelenik meg.
Ekkor már a magánhangzók és a torokhangok után a csecsemő
olyan hangokat próbál gyakorolni, amelyek az ajkak és a nyelv
játékát is igénylik, megjelennek a mássalhangzók.
Amennyiben 4-5 hónapos kora után nem gagyog a csecsemőnk,
vagy gagyogása sivár, színtelen, sürgősen szakemberhez kell
fordulni, mert valószínűsíthető, hogy a hallásával probléma van.
A hallássérült csecsemő hangadása, hangképző szerveinek műkö-
dése, hangkészlete a 3. hónap végéig ugyanolyan, mint az ép hal-
lású csecsemőké. A különbség a gagyogás időszakában kezd meg-
mutatkozni, amikor hallás hiánya miatt kiesik a saját hang megfi-
gyelésének a lehetősége, a saját hang utánzása által keltette öröm,
a hanggal való játék lehetősége. Környezetéből sem kap visszajel-
zést a csecsemő, hiszen nem hallja, ezért aztán elnémul, vagy leg-
alábbis szegényesebb, színtelenebb lesz a gagyogás hanganyaga.
A gyermekek beszédfejlődése nagyon eltérhet egymástól. A kis-
lányok és kisfiúk beszédfejlődése sem egyforma. Ha egy kis-
lány egy éves kora körül, egy kisfiú másfél éves kora körül nem
kezd el szavakat mondani, akkor fokozottan oda kell figyelni,
tanácsot kell kérni logopédustól.
A zavartalan beszédfejlődésű, 2-2,5 éves gyermek már a szava-
kat összekapcsolja, ha ez nem így történik, célzottan kell a
beszédet fejleszteni. A beszéd fejlesztését a logopédiai tanácsa-
dás mellett a szülő is végezheti. Ebben a korban általában a gyer-
mek kb. 50-200 szót használ. Sok hiba lehet még a beszédben,
hangzókat helytelenül képez, hangokat kihagy, felcserél, szóta-
gokat ismétel, ragokat, képzőket nem, vagy helytelenül használ.
Két éves kor után a szókincs fejlődése rohamos fejlődésnek
indul, három évesen folyékonyan beszél, negyedik év végére
nyelvtanilag helyes mondatokat alkot.

A gyermek 3-4 évesen óvodába kerül, ahol jól képzett szakem-
berek kísérik figyelemmel fejlődését. Az óvodákban a pedagó-
giai szakszolgálat logopédus munkatársa minden év szeptembe-
rében elvégzi az ötéves korosztály beszéd- és nyelvi fejlettségé-
nek alapvizsgálatát, és a vizsgálat eredménye alapján - ameny-
nyiben szükséges - megkezdi a gyermek logopédiai terápiáját.
A logopédus munkáját, a gyermek fejlődését nagymértékben
elősegíti a szülők pozitív, támogató, együttműködő hozzáállása.
A szakember minden esetben felveszi a kapcsolatot a szülőkkel,
tájékoztatást ad a gyermek állapotáról, fejlődéséről. A gyermek
rendszeres „házi feladatot” kap, amit a szülő segítségével, napi
szinten el kell végezni. Ezen múlik a terápia sikeressége. 
Ahhoz, hogy a beszédfejlődés meginduljon, szükségesek bizo-
nyos előfeltételek, melyek a következők:
- aktívan beszélő környezet- ép látás-, hallás-, és mozgató köz-
pont- beszédértés- emlékezet
- a hangképző szervek épsége- a gyermek utánzási vágya.
A környezet pozitív ingerei ösztönzően hatnak a beszéd elsajá-
tításában. Az ép beszédfejlődést csak a felnőttel való állandó,
szeretetteljes kapcsolat segítheti elő. A mondókák, versek,
mesék gyakori olvasásával elősegítjük a gyermek szókincsének
bővülését, valamint a nyelvtani szerkezetek gyakorlását.  A
beszédet nem szabad erőltetni, siettetni, állandóan javítgatni,
mert ezzel a gyermek beszédkedvét törjük le.
A beszéd- és nyelvi fejlődésben jelentkező elmaradások időben
történő javítása nagyon fontos. A tiszta beszéd, a megfelelően fej-
lett nyelvi képesség előfeltétele a zavarmentes társadalmi kom-
munikációnak, az írás, olvasás nehézség nélküli elsajátításának.
A beszédhibák nagy része jól javítható, nyomtalanul megszű-
nik, nem lesz semmi következménye.
Szakembereink szívesen segítenek az ezzel kapcsolatos problé-
mák megoldásában, tanácsadást, konzultációs lehetőséget biz-
tosítanak a szülők, pedagógusok részére.

Elérhetőségek:
Telefonszámok: 06 29 321 904, 06 30 684 7972
E-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu

József Éva mb. igazgató
PMPSZ Üllői Tagintézmény

Baptista varrás tanfolyam

Egynapos varrást tartott a Vecsési Bárka Foltvarró Klub a Bálint
Ágnes Kulturális Központban! Nagyon jól sikerült a programunk.
Hálásak vagyunk a négy amerikai hölgynek, akik időt, pénzt, fáradt-
ságot nem kímélve eljöttek, hogy tanítsanak nekünk egy újabb
„Titok Quilt-et”. A kép kiderül, hogy harminc hölgynek ez már nem
titok! Köszönjük, hogy ismét ebben a csodás épületben varrhattunk!

Tőtős Mária (klubvezető)  
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Ezek az íncsiklandó sütemények nem a nagyi titkos receptje alap-
ján készültek. Legfőképpen különféle gyurmákból és sok-sok sze-
retetből. Karácsonyfadísz vagy apró ajándék? Mindenféleképpen
érdemes nekikezdeni, hiszen elkészítése könnyű, így a gyerekek-
kel is remek időtöltés. Jó munkát kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok: 
(megvásárolhatók a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
üzletében)
kockás vagy pöttyös szalagok,
terrakotta levegőn száradó gyur-
ma, fehér Super Habgyurma,
süthető gyurma több színben,
színes akrilgyöngyök 
Segédanyagok:
nyújtóhenger, deszka, ragasz-
tó, süti szaggatók , szívószál 
Elkészítés menete:
A terrakotta levegőn száradó
gyurmát nyújtsuk ki, ahogyan
azt a tésztával is tennénk.
Különféle sütemény szagga-
tókkal (mézeskalácsbaba,
harang, fenyőfa, csillag, szí-
vecske) szaggassuk ki a formá-
kat, majd helyezzük őket egy
tálcára. A szívószállal csináljunk kis lyukakat, hogy majd fel
tudjuk akasztani később. Tegyük meleg helyre 2 napig száradni. 
Amíg szárad lesz időnk elkészíteni süthető gyurmából a cukro-
kat, nyalókákat, csokikat és apró süteményeket. Ha elkészültek
süssük ki őket a csomagoláson feltüntetett módon. A figurák
száradása után kezdődhet a díszítés. Egy kicsi fehér habgyurmát
oszlassunk el a felületen. Nem kell egyenletesre, addig nyom-
kodjuk, amíg igazán habos felületet nem kapunk. Válogassuk
össze a különféle édességeket, ami rákerül. Elszórtan nyomkod-
juk bele a „habba”. Keressünk egy hozzá illő szalagot, majd
húzzuk át a lyukon és csomózzuk el. Kössünk még egy kis mas-
nit és ragasszuk fel. El is készültünk. Ezek a színes sütik leg-
alább nem lesznek idő előtt elnassolva.

Folyamatosan induló tanfolyamainkról érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken:
Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-17:00 - Sz.: 9:00-13:00 - V.: ZÁRVA
Tel: 06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

A hipertónia re j té lyei  
vérnyomáskezelés  fe lsôfokon

A népbetegségnek számító magas vérnyomásról egyre több
ismerettel rendelkezünk. Kivizsgálása során mégis csupán 
5-10%-ban találunk olyan szervi elváltozást, amely magyaráz-
za a létrejöttét. Ide tartoznak többek között egyes hormonbe-
tegségek, érszűkületek, vesebetegségek, vagy a kifejezett hor-
kolással és légzéskimaradással járó alvási apnoe szindróma.
Ilyen esetekben a vérnyomás emelkedésért felelős okot igyek-
szünk kezelni. 
A betegek nagy többségében azonban nem találunk egyértelmű
szervi elváltozást a háttérben. Náluk a hajlamosító tényezőket
próbáljuk kiküszöbölni és részben ez által, részben a vérnyomás
csökkentésével megelőzni az olyan szövődményeket, mint a
bénuláshoz, vagy halálhoz vezető agyi keringészavarok, szíve-
légtelenség, veseelégtelenség, szívinfarktus.
Kiemelten fontosak az étkezéssel összefüggő változtatások. 
A testsúlycsökkentés, a sóbevitel és az alkoholfogyasztás mér-
séklése jelentősen csökkenti a vérnyomást. Speciálisan erre a
célra szolgáló étrend a DASH diéta, melynek bázisát a teljes
kiőrlésű gabonafélék, zöldségek és gyümölcsök adják, a magas
koleszterin- és telítettzsír-tartalmú ételek, a sok só helyett
pedig alacsony zsírtartalmú tejtermékek, fehér húsok és olajos
magvak fogyaszthatók. A gyógyszeres kezelés során egyénre
szabottan alakítjuk ki a kezelési stratégiát, figyelembe véve,
hogy az adott egyénnél az értágító, a szervezet sótartalmát
csökkentő, a túl gyors keringést mérséklő vagy a szimpatikus
tónust csökkentő gyógyszerek az optimálisak. 
Ne felejtsük el azonban, hogy a sikeres kezelés alapja a betegek
együttműködése mind az életmód változtatás, mind a gyógy-
szerszedés során. Ezt jelentősen segíti, hogy ma már rendelke-
zésünkre állnak gyakorlatilag mellékhatás-mentes, hatékony,
hosszú hatású vérnyomáscsökkentők is.  

Dr. Finta P. Ervin PhD főorvos
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 
VIP-II profil

H a b o s  m é z e s k a l á c s

Szeretettel hívjuk a vecsési gyermekeket 
és  nagycsaládosokat a

Bálint Ágnes Művelődési Központban 
/Telepi út.43./.

2014. december 13. szombaton 15 órakor tartandó 
Karácsonyi Ünnepségünkre!

Az ünnepi műsor és vendéglátás után
ingyenes tombolán 

a gyermekek ajándékot nyerhetnek!

Várunk minden gyermeket szüleikkel, 
hogy együtt örülhessünk 

Megváltónk születésének!

vecsési Kereszténydemokraták

MEGHÍVÓ
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Elszálltak a bajnoki remények

A kiváló és nagyon biztató kezdés után megtört a lendület, és a
14. forduló után már biztosra vehető, hogy nem táplálhatunk
vérmes reményeket a bajnoki címről. Különösen fájó ez a gól-
nélküliség, a pontokhoz pedig gólok kellenek. A téli szünet alig-
hanem jókor jön, lehet rendezni a sorokat – talán a játékoskere-
tet is – , mert a város sportszerető közvéleménye az együttest
mindenképpen a dobogóra várja.

Tura VSK - Vecsési FC 0:3 (0:0)
Gólszerzők: Tárkányi G. (55’,57’), Zalagerszegi R. (79’) 
Ez nagyon értékes győzelem volt! Ki gondolta volna akkor,
hogy négy hetes góliszony következik.

Vecsési FC - Nagykőrösi Kinizsi TLC 0:0
Erre senki sem gondolt. A vendégek bunkerfocija ellen a mieink
ötlettelen játéka kevés volt.

Törökbálinti TC - Vecsési FC 1:0 (0:0)
A szerény képességű hazaiak legyűrték a gyengén teljesítő
VFC-t.

Vecsés – Érd 0-2 (
A rangadónak nagy volt a tétje. Ha nyerünk, két pontra csökken
Érd előnye, és utána minden lehetséges a győzelem kedvező pszi-
chikai hatásával együtt. Ha Érd nyer, akkor kényelmes nyolc pon-
tos előnnyel folytathatja a bajnokságot, amelynek elsőszámú esé-
lyese lesz. A találkozó a számunkra rosszabb forgatókönyvet
hozta. A vendégek minden csapatrészben jobbak voltak és maga-
biztosan nyertek. Urbán edző panaszkodott arra, hogy hiányoznak
a sérült támadói, de önkritikusan elmondta azt is, hogy meggyő-
ződés nélkül, gyámoltalanul, rossz felfogásban játszott a gárda.

Százhalombattai LK – Vecsési FC 1-0 (1-0)
A fiúk lekopírozták a törökbálinti produkciót. 

Az élmezőny állása:
1. Érd      14     13   1   0 44-7 40
2. VFC    14       9   2   3 30-9 29
3. Tura    14       9   1   4 40-22 28

November 22-én hazai pályán Dabas ellen fejezi be az őszi sze-
zont a VFC.

VT info

Karate hírek

Fridrich sensei vezetésével a vecsési karatésok szlovén
Mariborban, nemzetközi edzőtáborban vettek részt nyolc fővel.
2014. október 17-18-19-én rendezte meg az európai szövetség
tizenhat ország részvételével az első közös edzőtáborát. Az
edzéseket Japánból a Honbu Dojo két mestere, kancho Nobuaki
Kanazawa és shihan Manabu Murakami vezette. A napi kétszer
két órás kemény edzések próbára tették a résztvevőket. Egy kis
ízelítőt kaptak a japán karatéból.

Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk, kortól függetlenül.
Halmi téri iskola: kedd, csütörtök:
17,00-18,15 gyerekek (fiúk, lányok)
18,30-20,00 felnőttek (kezdők, haladók)

Karate szakosztály vezetősége - „OSS”

Dugulás elhárítás, vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás
NONSTOP – 0620 4548 252
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Kézilabda Nôk - NB.II. Déli csoport

Vecsés Kombi Express – Dunavarsányi TE 28 - 15 (18 - 8)
A felnőtt együttes a szintén nulla pontos Dunavarsányt fogadta
vendégül, így ez egy ki - ki mérkőzés volt a tabella végéről. Bár
páran úgy gondolták felesleges megkongatni azt a bizonyos
„vészharangot” az eddigiek alapján, úgy tűnik, ez jót tett a
vecsési együttesnek. Nagyon jót tett a két hét pihenő a hazai
gárdának, mivel úgy tűnik átértékelték az eddigi teljesítményt,
mintha kicserélték volna őket. 
Az első játékrészben azonnal magához ragadta a vezetést a hazai
együttes, s egyedül Kovács O. Zsófiának a kapuban nem sikerült
felvennie azt a lendületet, amelyet csapata diktált. Ennek követ-
keztében meg is történt a vecsési kapuscsere, s Tóth Enikő ott
folytatta, ahol a junior meccsen abbahagyta, hisz a felnőtt mér-
kőzésen is kiválóan védett. A varsányi támadók egyszerűen kép-
telenek voltak mit kezdeni a hazai védekezés ellen, szinte átha-
tolhatatlan védőfalat alkottak a lányok a kapujuk előtt.
A támadások is intenzívebben, lendületesebben alakultak, s
eredményesen végződtek, annak ellenére is, hogy továbbra is
vannak olyan játékosok, akik sok technikai hibával játszanak.
A második játékrészben a vecsési lányok visszavettek a lendü-
letből, de így is sima győzelem lett. A kérdés csak az, hogy ez a
hozzáállás eddig hol volt, s meddig fog majd tartani?

Junior: Vecsés Kombi Express – Dunavarsányi TE 35 - 13 (16 - 3)
A junior meccs megalapozta a szurkolók hangulatát, mivel már
az első félidőben tudatosították a vecsési lányok ellenfelükben,
hogy nincs keresnivalójuk a pályán. Tóth Enikő már - már játszi
könnyedséggel hárította azokat a lövéseket, melyek egyáltalán
eljutottak a kapuig, mivel a VSE junior csapatának néhány tagja
a felnőtt keretben is szerepet kap, s e mellett együtt is edzenek,
ez meg látszik a fiatalok kőkemény védekezésén. Az első félidő-
ben már el is dőlt, hogy mely csapat hagyja majd el nyertesen a
pályát. A második játékrészben a felnőtt keretben szereplők
pihenőt kaptak. Ennek ellenére tovább nőtt a különbség.

Dunaújvárosi KKA II – Vecsés Kombi Express 37 - 27 (19 - 14)
A felnőtt együttes nagyon nehéz mérkőzés elé nézett, hisz a
DKKA II a tabella elején vív csatát az Érddel, miközben mi
mindössze 1 győzelemmel büszkélkedhettünk a lejátszott 4
mérkőzésükből. Csapatunk nem a megszokott felállásban kezd-
te a mérkőzést, hiszen több játékos némi késéssel érkezett meg,
volt, aki indokoltan, s volt, aki indokolatlanul.  Mindenesetre
egészen jól indult a mérkőzés számunkra, hiszen nem tudtak
nagyobb arányú különbséget kialakítani a hazaiak. Tóth Enikő
ismét káprázatosan védett, s ez is közrejátszott, hogy nem ledol-
gozhatatlan 5 gólos hátránnyal mehettek pihenőre a vendégek.
A második játékrészben ugyanezt láthattuk, így alakult ki a tíz-
gólos különbség.

Junior: Dunaújvárosi KKA II – Vecsés Kombi Express 
27 - 21 (12 - 7)
A juniorok szintén nehéz mérkőzés elé néztek, hiszen az eddig
hibátlan hazaiakkal már a tavalyi szezonban is kemény küzdelmet
vívtak a bajnoki címért. Az első félidőben megszámlálhatatlan
hibát vétettek, egyedül Tóth Enikő parádés védéseinek volt
köszönhető, hogy a hazaiak nem tettek pontot a mérkőzésre már az
első félidőben. A második játékrészben nem változott a helyzet a
DKKA II fiataljai folyamatosan növelték előnyüket, már 8 góllal is
vezettek, amikor is a 45. perc táján erőt vett magán a vendégcsapat,
s elkezdték ledolgozni hátrányukat. Már - már úgy tűnt, bármi is
lehet a mérkőzés vége, de a hajrá a hazaiaknak sikerült jobban.

Vecsés Kombi Express – VSK Tököl 25 - 28 (14 - 13)
Fej-fej mellett haladva telt el 10 perc, amikor is a hazaiak vala-
mivel több lendületet vittek bele a játékba, s átvették a vezetést.
Ekkor úgy tűnt, hogy a Vecsés már az első félidőben tudatosíta-
ni szeretné ellenfelében, hogy nulla ponttal fognak haza menni.
De hiába volt a lendület, ha a kimaradt hétméteresek, ziccerek
miatt csak sovány egygólos vezetést hozott nem magabiztos 4-
5 gólos előnyt.
A második játékrészben folyamatosan növelte a különbséget a
hazai csapat, és 50 perc elteltével úgy tűnt, hogy a maradék 10
percet már fél lábon is kibírja Vecsés. Ekkora viszont Fortuna
elpártolt a hazaiak mellől, hiszen fontos pillanatokban kaptak 2
perceket, s ezek a kiállítások lendületet hoztak a vendégeknek, s
rövid időn belül ledolgozták hátrányukat. A mérkőzés vége előtt 3
perccel már döntetlen volt az állás. Az utolsó percekre még volt
esélye a Vecsésnek, hogy legalább 1 pontot megmentsen, de ismét
hetes és ziccer maradt ki, s ezekért a hibákért az ellenfél keményen
büntetett. Így lehet elveszíteni 10 perc alatt egy sima meccset.

Junior: Vecsés Kombi Express – VSK Tököl 32 - 15 (13 - 7)
Az első játékrészben valami nem működött százszázalékosan a
vecsési együttesnél. A második félidőben egy teljesen más men-
talitású Vecsés jött ki, s az ellenfelet alig hagyták szóhoz jutni.
A végére már csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbség
lesz a két csapata között. 

Dunaújvárosi AC – Vecsés Kombi Express 25 - 31 (12 - 17)
A felnőtt együttes fontos mérkőzés előtt állt, hisz a DAC mind-
össze 1 ponttal előzte meg őket a tabellán. Kissé kapkodva
kezdtek a csapatok, ami a DAC-nak kedvezett, hisz megszám-
lálhatatlan mennyiségű vecsési helyzet maradt kihasználatlanul
az első 20 percben. Az utolsó 10 percre megrázták magukat a
mieink – Csenki Judit vezérletével – és a félidő végére ötgólos
előnyre tettünk szert.
A folyamatos emberhátrány ellenére az 50. percig maradt a 4-5
gólos különbség, de egyre inkább felzárkózni látszott a DAC.
Már csak 2 gól volt a különbség, amikor Csenki Csilla úgy dön-
tött lehozza Tóth Enikőt, mivel ezen a mérkőzésen a kapus volt
talán a leggyengébb poszt a Vecsésben. Körülbelül 2 perc eltel-
tével azonban visszaküldte Csenki Csilla junior korú kapusát a
pályára, aki szárnyra kapott, hiszen azonnal hárított egy hetest,
majd egymás után két ziccert, két átlövést és még egy hétméte-
rest. Talán ebből merítettek erőt csapattársai is, akik rövid időn
belül el is döntötték a mérkőzést.

Junior: Dunaújvárosi AC – Vecsés Kombi Express 19 - 37 (8 - 18)
A juniormérkőzés döcögősen indult, de utána kiütközött a
nagyobb tudás, és meglett az újabb nagyarányú győzelem a
velejáró 2 ponttal.

LEGÚJABB!
Vecsés Kombi Expressz – Gárdony-Pázmánd NKSE 23-26 (9-17)
Az együttes 4 ponttal a 10. helyen áll a 12 csapatos csoportban
Junior: Vecsés Kombi Expressz – Gárdony-Pázmánd NKSE
30-28 (15-12)
A fiatalok 10 ponttal a 6. helyet foglalják el.

Molnár Péter

Hűtőgépek, fagyasztók javítása 
helyszínen – garanciával

0630 8984 913
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NBI/B férfi - Nyugati csoport

Vecsési SE – Váci KSE 33 - 40 (17 - 18)
Sok hiányzó volt Vecsési SE felnőtt együttesénél, amely nem
volt túl jó előjel annak fényében, hogy az 100%-os Vácot
fogadta vendégül az eddig 2 győzelmet és 3 vereséget elszenve-
dő csapat. Wieszt Zsolt, Hegedűs Zoltán, Szabados Péter és
Gálli Krisztián is hiányoztak a keretből, így Molnár Józsefnek
jó pár meghatározó játékosa nélkül kellett felkészülnie a mérkő-
zésre. Ez úgy tűnt sikerült is, hiszen kiválóan kezdett a hazai
együttes, mintha a Váciak lebecsülték ellenfelüket, hiszen már
az első percekben 4 – 1-re vezetett a Vecsés, s a félidő 18. per-
céig meg is tudta tartani az előnyét, amikor is szépen lassan, de
felőrölve a hazai védekezést a vendégek átvették a vezetést.
Ennek ellenére a vecsési csapat sem adta könnyen magát, s nem
hagyta ellépni ellenfelét. Az első félidő meglepően szoros ered-
ményt hozott: 17 – 18
A második játékrész elején sem sikerült a vendégeknek lerázni
ellenfelüket, hiszen a 48. percig jól tartotta magát a hazai csa-
pat. A védekezés nem igazán működött jól, s az elején sziporká-
zó Varga Ádám teljesítménye is lanyhult, amelyen a csere sem
segített, hisz Róth Ádámnak sem voltak mindig segítségére az
előtte védekező játékosok, így a listavezető egyre inkább növel-
te előnyét, amely végül már tetemesre nőtt, úgy tűnt egy hajtós,
kiváló háromnegyed óra után totálisan becsődölt a Vecsési SE.
De végül sikerült kozmetikázni az eredményen és azt a csapatot
7 gólos különbségen tartani, amely a Balatonfüredet 13, a
Csurgót 19, a Budaörs-Tatabányát 17 góllal verte el. Így a
vecsési együttesnek, bár nem sikerült pontot rabolnia a Váctól,
nincs miért szégyenkeznie, hiszen helyt állt a veretlen Váci
KSE ellen.

Junior: Vecsési SE – Váci KSE 24 - 22 (11 - 11)
Az első félidőt kifejezetten rosszul kezdte a Vecsési SE junior
gárdája, hiszen folyamatosan az eredmény után futottak, a
kapuban az eddig kiváló teljesítményt nyújtó Király Bencének
sem volt jó napja. Majd a félidő végére a kapuscserének –
Hudra Milán a meccs egészében jól védett – és az ébredező
hazai játéknak köszönhetően 10 perc alatt mindössze 1 gólt
kapott a hazai együttes, s felzárkózott a Vác mellé, így döntet-
lennel mehettek pihenőre a csapatok.
A második félidőben magához ragadta a kezdeményezést a
VSE, de a vendégek sem adták könnyen magukat. Szoros küz-
delemben a Vác elfáradt, s a meink meg tudták szerezni az
idényben az első győzelmüket! 

Alba Regia KSE – Vecsési SE 23 - 22 (14 - 13)
Tavaly a székesfehérvári csapat vendégként elvitte a 2 pontot
Üllőről, majd otthon a kiesési zóna elkerüléséért folyó harcban
nagyon fontos pontot mentett, némi játékvezetői ráhatással. Így
volt mit törlesztenie a VSE csapatának, főleg, hogy az Alba
Regia is hasonló kaliberű csapat, így a győzelem nagyon fontos
volt a számunkra. Ennek megfelelően kiválóan kezdték az első
félidőt a vecsésiek. Egyedül a kapuban nem sikerült felvenni a
lendületet, sem Varga Ádámnak, sem Nagy Martinnak. A haza-
iak gyorsabban reagáltak a játékban és ők mehettek egy gólos
előnnyel az öltözőbe.
A második félidőt ismét jól kezdte a vecsési együttes, azonnal
visszavették a vezetést, s tartották is folyamatosan az 1-2 gólos
különbséget, de hiába voltak meg a lehetőségek, hogy ellépje-
nek. Ismét jöttek a hibák, a kimaradt hetesek, ziccerek. A hajrá-
ban megint alulmaradtunk, így egy újfent nyerhető mérkőzés
maradt 0 pontos. 

Junior: Alba Regia KSE – Vecsési SE 25 – 26 (12-14)
A pont nélküli hazaiak ellen győzelmet vártunk. Az első félidő-
ben röpködtek a gólok mind a két oldalon, majd a játékrész
végére a vecsési védekezés némileg felerősödött, s így 2 gólos
előnnyel mehettek az öltözőbe a vendégek.
A mérkőzés végéhez közeledve úgy tűnt simán nyerünk, amikor
az ARKSE fiataljai folyamatosan zárkóztak fel, majd az utolsó
1 percre ki is egyenlítettek. Végül Porkoláb István szélről bát-
ran vállalkozott és megszerezte a győztes gólt.

Vecsési SE – Tatai AC 26 - 26 (16 - 13)
A papírforma Tata könnyed győzelmét ígérte, hisz Vecsés a 12.
helyen állt, míg a Tata a 4-en. Sokat javult a tavalyi szezonhoz
képest a VSE, és jóval szorosabb mérkőzéseket játszanak, még
a listavezető ellen is helyt álltak. Ennek ellenére mégsem jön
össze a 2 pontot jelentő győzelem már 5 forduló óta. 
A Vác elleni mérkőzéshez hasonlóan azonnal magukhoz ragadtuk
a kezdeményezést. A lendületüket némileg akadályozta a bírói
tevékenység, ugyanis a sárgalapos figyelmeztetések helyett, azon-
nal kiállításokkal honorálták a hazai megmozdulásokat, s ettől tart-
va a védekezésben sem tudtak igazán keménykedni a srácok. Ebből
adódóan a félidő közepére már átvette a vezetést a Tata. Molnár
József azonban elkezdett sűrűn cserélgetni, s a Vecsés visszatért a
mérkőzésbe, újra átvették a vezetést és annak ellenére, hogy 3 hetes
is kimaradt, az első félidőt 3 gólos előnnyel zárta a VSE.
A második játékrész elején még nagyobb vehemenciával
támadtunk, ls 6 gólos különbség lett a 40. percre. Ezután telje-
sen elfáradt a hazai támadó szekció, hisz 8 percen keresztül kép-
telenek voltak gólt szerezni. A vendégek egyre jobban felzár-
kóztak, s az utolsó másfél perc hazai támadással és 2 gólos
előnnyel indult. Ismét a végjáték volt katasztrofális. Bemutattuk
hogyan lehet sima győzelmet elszalasztani, és a vége előtt
három másodperc alatt gólt kapni.
Bár ismét volt bíztató jel, mert az igen tapasztalt Tata csapatával
szemben sikerült döntetlent elérnünk, de ez pontvesztés volt.

Junior: Vecsési SE – Tatai AC 35 – 24 (15 – 11)
A Vecsés junior együttese mintha megtáltosodott volna, hiszen
az idén még nem nyújtották azt a formát, ami a Tata ellen sike-
rült. Az első percek még döntetlen körüli állással teltek, de a fél-
idő végére már magabiztos előnyre tett szert a hazai gárda. 
A második játékrészben pedig még felül is múlták az addig
nyújtott teljesítményüket, s szépen lassan lenullázták ellenfel-
üket. A mérkőzés végére Matuz István edző a kevésbé tapasztalt
játékosait is beállította, hogy sikerélményük legyen.

LEGÚJABB!
Budaörs - Tatabánya U23 – Vecsés SE 22-22 (10-12)
Már megint a hajrában veszítettünk egy pontot. A felnőtt együt-
tes 6 ponttal a 11. helyet foglalja el. Junior mérkőzés nem volt,
a csapat az 5. helyen áll 6 ponttal.

Molnár Péter

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

Kedves Olvasóink! December közepétől ismét kapható és
olvasható lesz a Vecsési Kalendárium 2015 című kiadvány!

Lelőhelyeit a következő számunkban közöljük!



www.vecses.hu

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: 0630-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig

FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) 
Tel.: 0630-649-4539
Előzetes egyeztetés szerint.

DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel: 0630-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.

VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) - Tel: 0630-843-7687
Előzetes egyeztetés szerint.

SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) - Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.

CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel: 0670-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.

ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel: 0630-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.

OLÁH LÁSZLÓ - Tel: 0630-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.

SZABÓ ATTILA - Tel: 0670-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

TÓTH JUDIT – Tel: 0630-252-2797
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet 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.  
Borókás – nov. 17-ével,
Fekete Gyopár – nov. 24-ével, 
Szent Ferenc – dec. 1-jével, 
Halmy – dec. 8-ával,
Hanga – dec. 15-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 VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

ÖNKORMÁNYZATI ZÖLD SZÁM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalíro-
zó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!

Közvetlen telefonszám a rendőrjárőrhöz
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti
megállapodás alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont
biztosít a rendőrség részére, hogy a járőr éjjel-nappal elérhe-
tő legyen. Mobilszám: 06-30-948-1438
A telefonszámot a lakosság minden olyan esetben hívhatja, ami-
kor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek. 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Vecsési Polgármesteri Hivatal közleményei
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy hamarosan megkezdődik az Önkor-
mányzat tulajdonában levő 4166 hrsz-ú (Széchenyi úti) erdőben lévő fák leter-
melése, és az erdő –gyökérszaggatással történő – felújítása. A munkálatokra az
erdőben lévő fák elöregedése, vágásérettsége miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük és a munkával járó esetleges kellemetlenségekért előre
is elnézésüket kérjük!
KÖZTERÜLET-FOGLALÁSI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat, Üzlettulajdonosokat és a Lakosságot, hogy
közterületre bárminemű árut, dekorációt kipakolni csak közútkezelői hozzájáru-
lás és közterület foglalási engedély birtokában lehetséges. A hatályos jogszabá-
lyok és Vecsés Város Önkormányzatának a közterületek rendeltetésétől eltérő
használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) rendelete értelmében a közterületre jogo-
sulatlanul kihelyezett terméket a Hivatal a közterület felügyelői által ellenőrzi, és
az engedély nélkülieket azonnal beszedeti. Közútkezelői hozzájárulás és közterü-
let-foglalási engedély önkormányzati út mellett a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán, állami út mellett a Magyar Közútnál és a
Közlekedési Koordinációs Központnál intézhető.
Kérjük a fentiekben foglaltak szigorú betartását!


