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Ünnepeljünk együtt!
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk a Városháza előtti

Szent István téren 2014. október 23-án 17 órakor.

A FIDESZ-KDNP képviselői elsöprő fölénnyel nyerték meg az önkormányzati választást. Szlahó Csaba országosan is feltünő különbséggel győzött a polgármester
választáson is. A képviselő hölgyek balról: Frühwirthné Halász Melinda, Saska Istvánné, Dr. Lugosi Mária. A képviselő urak balról: Várszegi Csaba, Tábori Ferenc, Szlahó
Csaba, Alattyányi István, Czibolya Zoltán. A 11 tagú képviselő-testület tagja még Oláh László és Tóth Judit (MSZP-DK-EGYÜTT PM), valamint Szabó Attila (JOBBIK).

A 14. Vecsési Káposztafeszt ismét ezreket vonzott városunkba. Az Óplébánia templomban szentmisén áldották meg a életet jelentő terményeket, majd
késő estig tartott a vidám szórakozás az Epresben. Közkedvelt hely volt a zeneegyesület és a borbarátok sátora.

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Nagy István Elek Fotó: Katona Csaba
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Önkormányzati választás - 2014
Polgármester választás

2006-ban a választók 49,56 %-a részvételével a következő
eredmény született:
1. Szlahó Csaba – FIDESZ-MDF-KDNP – 3687 – 48, 50 %
2. Dr. Gerencsér Balázs – MSzP-SzDSz – 3438 – 45,22 %
3. Dr. Ternyák Istvánné – FKSz – 477 – 6,27 %

2010-ben 6060 fő ment el szavazni, ami 36,72%-os részvételt
jelentett. 
1. Szlahó Csaba – FIDESZ-KDNP-Lokálpatrióta – 4496 – 75, 87 %
2. Oláh László – MSzP – 524 – 8,84%
3. Dr. Gerencsér Balázs – Vecsés Városért E. – 503 – 8,49%
4. Mucska Zsolt – JOBBIK Mozgalom – 403 – 6,80%

Választás 2014
16838 főből 5347 fő élt választójogával, ami 31,76%-os részvé-
telt jelent. Érvénytelen szavazatok száma 102 volt. A polgár-
mester választás végeredménye:
1. Szlahó Csaba - FIDESZ-KDNP – 4056 – 77,38%
2. dr. Vonnák Iván Péter - DK-EGYÜTT-MSZP-PM – 670 – 12, 78%
3. Szabóné Papp Klára – JOBBIK – 381 – 7,27%
4. Pintér Sándor – LMP – 135 – 2,58%

Szlahó Csaba valamennyi körzetben győzött. A legtöbbel – 218-
cal - az 5. szk-ban, legkevesebbel – 80-nal - a 21.szk-ban nyert.
Jól látható, hogy bőven kapott más párt szimpatizánsaitól is
szavazatot. A korábbi két polgármester 8-8 éven át vezette a
települést, ő az első, aki a harmadik ciklust is elkezdheti.
Második helyen 20 esetben a baloldali szövetség jelöltje vég-
zett, ami azt jelenti, hogy koalícióban meg tudták tartani a
második helyüket, de így is szembeötlő a hanyatlásuk 2006 óta.
A Jobbik picit erősödött. Tanácsunk a Kedves Olvasónak, hogy
érdemes a 3. oldalon  a számsorokat tanulmányozni, különösen
a jelölt személye és a jelölő pártja támogatottsága viszonyában.

Pest Megye Közgyűlésének megválasztása
Az önkormányzati választás egyik jeles momentuma, hogy
ekkor a Pest Megyei Közgyűlést is megválasztjuk.
Visszatekintve, 2006-ban Vecsésen a FIDESZ-KDNP 3439, az
MSZP 2564, az SZDSZ 843 szavazattal járult a megyei testület
létrehozásához. Az akkor lényegesen nagyobb létszámú megyei
testület így állt fel: FIDESZ-KDNP 43 fő, MSZP 28 fő, SZDSZ
5 fő, MDF 4 fő.
Nézzük, mi volt az eredmény 2010-ben, itt Vecsésen. FIDESZ-
KDNP – 4005, MSZP – 1137, JOBBIK – 712 szavazat. A 43
főre lecsökkentett megyei testület pedig így alakult: FIDESZ-
KDNP 26, MSZP 10, JOBBIK 7 képviselő.

Választás 2014
Először nézzük a helyi eredményeket: FIDESZ-KDNP 3251,
JOBBIK 625, MSZP 517, DK 329, LMP 266 és EGYÜTT 206
szavazat. 
Pest megyében a közel 945 ezer választópolgárból 389 ezer (41 %)
adta le voksát a választáson. 
Eredménye: 
FIDESZ-KDNP 48.9 % - 23 képviselő, JOBBIK 18.24 % - 8 fő,
MSZP 12.12 % - 5 fő, DK 8.31 % - 4 fő, LMP 8.02 % - 3 fő. Az
EGYÜTT 4.4 %-kal nem került a közgyűlésbe.
A közgyűlés 23 fős FIDESZ frakciójának tagja lett a Alattyányi
István is. Gratulálunk!

Önkormányzati választás 2014
Kompenzációs lista - egyéni képviselői helyek
A nyertesek szavazatszámát nem veszik számításba a listás
helyek szétosztásánál. A szervezetek nem nyertes jelöltjére eső
szavazatokat összeadják, és egy bonyolult számítás alapján
kapnak mandátumot a szervezetek. 

2006-ban még tíz választókerület és 17 fős képviselő-testület
volt. A FIDESZ-MDF-KDNP 10 jelöltje összesen 3248, az
MSZP-SZDSZ 10 jelöltje 2751 szavazatot kapott. Kilenc kerü-
letben a polgári oldal, egyben a baloldal nyert. Ebből kompen-
zációs listára került: MSZP-SZDSZ 2390 szavazat - 5 képvise-
lő, VVSZ – 583 szavazat - 1 képviselő, FKSZ – 391 szavazat –
1 képviselő. A többiek szavazatszáma nem volt elegendő man-
dátumhoz: Lokálpatrióták Egyesülete 337, FIDESZ-MDF-
KDNP 257, MIÉP 200 szavazat.
2010-ben a nyolc nyertes FIDESZ-KDNP jelölt 3726 szavaza-
tot kapott. Az MSZP 662, a JOBBIK Mozgalom 577 és a Vecsés
Városért Egyesület 551 szavazattal juttatott be egy-egy képvi-
selőt a testületbe.
Lista 2014 - 3 mandátum
2014-ben a nyolc nyertes FIDESZ-KDNP jelölt 3510 szavazatot
kapott. Az MSZP-EGYÜTT-DK-PM pártszövetség 887 szavazata
most két képviselőhöz – Oláh László és Tóth Judit - volt elég, mert
az LMP 185 szavazata kevés volt a mandátumhoz. A JOBBIK 544
szavazata egy mandátumot – Szabó Attila - eredményezett.

Önkormányzati választás – egyéni képviselő választás
Visszatekintés
2006-ban a szavazáson a választók 49,56 %-a, 7747 fő vett
részt. A győztesek:
1. vk. 1. Tábori Ferenc – FIDESZ-MDF-KDNP-Lokálpatrióta
– 422 – 48,34%
2. vk. 1. Szlahó Csaba - FIDESZ-MDF-KDNP - 378 – 49,80%
3. vk. 1. Dr. Lugosi Mária – Lokálpatrióták-FIDESZ-MDF-
KDNP – 312 – 41,32%
4. vk. 1. Dabasi János - Lokálpatrióták-FIDESZ-MDF-KDNP 
– 240 – 38,16%
5. vk. 1. Balogh Csongor - MSZP-SZDSZ – 361 – 46,28%
6. vk. 1. Skribek Zoltán - FIDESZ-MDF-KDNP – 291 
– 37,99%
7. vk. 1. Saska Istvánné - FIDESZ-MDF-KDNP – 440 
– 48, 94%
8. vk. 1. Dr. Fekete Károly - FIDESZ-MDF-KDNP – 324 
– 45,51%
9. vk. 1. Alattyányi István - FIDESZ-MDF-KDNP-
Lokálpatrióta – 271 – 41,44%
10. vk. 1. Czibolya Zoltán - FIDESZ-MDF-KDNP – 313 
– 45,04%

2010-ben 6060 fő ment el szavazni, ami 36,72%-os részvételt
jelent. Nyertesek:
1. vk. 1. Tábori Ferenc - FIDESZ-KDNP- 485 – 61,70%
2. vk. 1. Szlahó Csaba - FIDESZ-KDNP - 672 – 77,33%
3.vk. 1. Dabasi János - FIDESZ-KDNP- Lokálpatrióta – 414 
– 63,79%
4. vk. 1. Dr. Lugosi Mária - FIDESZ-KDNP- Lokálpatrióta 
– 407 – 62,33%
5. vk. 1. Saska Istvánné - FIDESZ-KDNP – 438 – 58,17%
6. vk. 1. Dr. Fekete Károly - FIDESZ-KDNP – 397 – 55,68%
7. vk. 1. Czibolya Zoltán - FIDESZ-KDNP – 504 – 63,72%
8. vk. 1. Alattyányi István - FIDESZ-KDNP – 409 – 61,88%

folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati választás 2014 
-egyéni képviselôi helyek

1. számú egyéni választókerület:
1. Tábori Ferenc: FIDESZ- KDNP 455 – 67,01%, 2. Kece Péter
István: MSzP-Együtt-PM-DK 110- 16,2%, 3. Zoltán László:
JOBBIK 87 – 12,81%, 4. Hanek Gábor: LMP – 27 – 3,98%
Polgármester választás sorrendje a kerületben: 1. Szlahó Csaba
524, 2. dr. Vonnák Iván Péter 78, 3. Szabóné Papp Klára 57, 
4. Pintér Sándor 17
Megyei lista: FIDESZ-KDNP 406, JOBBIK 94, MSZP 63, 
DK 63, LMP 36, EGYÜTT 21

Ebben a kerületben volt a legmagasabb a választói kedv, meg-
közelítette a 40%-ot. Ebben a kerületben kapta a legtöbb szava-
zatot a DK és a JOBBIK. Tábori Ferenc harmadszor nyert.
Érdemes megfigyelni a preferenciákat. Például: Szlahó polgár-
mesterként messze többet kapott mindenhol, mint a kerületben
induló párttársa, aki szintén többet kapott, mint pártjuk a listás
választáson. A többiek esetében ez már változatosabb képet
mutat. Főként érdekes a baloldali szövetséget nézni, ahol a lis-
tán már bontva indultak, és az MSZP a 24 szavazókörből 21-
ben megelőzte két társát. A DK szintén 21-ben előzte meg az
EGYÜTT alakulatot, akit 23-ban az LMP is megelőzött. A listán
egyedül a 8. kerületben előzte meg az MSZP a JOBBIK-ot. 

2. számú egyéni választókerület:
1. Szlahó Csaba: FIDESZ-KDNP 642 – 81,58%, 2. Fodor
Bettina: MSzP-Együtt-PM-DK 77 – 9,78%, 3. Dobi Attila JOB-
BIK 49- 6,23%, 4. Horváth Erika Éva: LMP 19 – 2,41%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 673, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 55, 3. Szabóné Papp Klára 42, 4. Pintér Sándor 12
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 531, JOBBIK 73, MSZP 73,
DK 48, LMP 37, EGYÜTT 19

Szlahó Csaba a harmadik választásnál nyeri meg az egyéni
kerületét a polgármester mellett! És előtte már kétszer győzött
egyéniben is, vagyis ötször egymásután! 

3. számú egyéni választókerület:
1. Frühwirthné Halász Melinda: FIDESZ-KDNP 386 –
66,1%, 2. Burst Bernadett Krisztina: MSzP–Együtt PM-DK 105
– 17,98%, 3. Magyar Klára: JOBBIK 74 – 12,67%, 4. Kaposi
Tamás: LMP 19 – 3,25%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 453, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 71, 3. Szabóné Papp Klára 54, 4. Pintér Sándor 12
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 363, JOBBIK 92, MSZP 38,
DK 35, EGYÜTT 28, LMP 18 

Magabiztos győzelem az „újonctól”. Szembeötlő a JOBBIK-
MSZP különbség. A baloldalnál a polgármesterjelölt, a
JOBBIKnál mind az egyéni, de főkét a polgármesterjelölt kapott
kevesebbet a listás szavazatnál. Lehet, hogy a jelölt személye
döntő? Hová megy a többi szavazat?

4. számú egyéni választókerület:
1. Dr. Lugosi Mária: FIDESZ-KDNP – 419 – 68,69%, 2. Tóth Judit
Mária: MSzP-Együtt-PM-DK – 97 – 15,9%, 3. Balatoni István:
JOBBIK – 79 – 12,95%, 4. Pintér Sándor: LMP – 15 – 2,46%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 471, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 69, 3. Szabóné Papp Klára 52, 4. Pintér Sándor 15
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 412, JOBBIK 70, MSZP 45,
LMP 34, EGYÜTT 30, DK 24

Ebben a kerületben érte el legjobb eredményét az EGYÜTT.
Lugosi Mária negyedszer győzött.

5. számú egyéni választókerület:
1. Várszegi Csaba: FIDESZ-KDNP 415 – 63,85%, 2. Oláh
József: MSzP-Együtt-PM-DK – 126 – 19,38%, 3. Maros
László: JOBBIK 62 – 9,54%, 4. Kundra Noémi Ildikó: LMP 47
-7,23%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 502, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 90. 3. Szabóné Papp Klára 34, 4. Pintér Sándor 30
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 395, JOBBIK 63, MSZP 63,
LMP 49, DK 47, EGYÜTT 31 

A másik „újonc” is simán győzött, pedig a Lakótelep mellett a
Lakópark is nagy bázisa a baloldalnak. Itt kapta a legtöbb sza-
vazatot az LMP. 

6. számú egyéni választókerület:
1. Saska Istvánné: FIDESZ-KDNP – 401 – 62,17%, 
2. dr. Vonnák Iván Péter: MSzP-Együtt-PM-DK – 110 -17,05%, 
3. Szabóné Papp Klára: JOBBIK – 88 – 13,64%, 4. Domonyiné
Brindzik Tünde: FÜGGETLEN – 26 – 4,03%, 5. Holda Sándor
Tamás: LMP – 20 – 3,1%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 486, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 94, 3. Szabóné Papp Klára 58, 4. Pintér Sándor 14
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 388, JOBBIK 90, MSZP 63,
DK 46, LMP 28, EGYÜTT 26 

Saska Istvánné kerületet váltott, mindjárt két polgármesterje-
lölttel is találkozott, de óriási fölénnyel nyert – sorrendben
ötödször! Korábban Dr. Fekete Károly is ötször lett első!

7. számú egyéni választókerület:
1. Czibolya Zoltán: FIDESZ-KDNP – 440 – 62,06%, 2.. Oláh
Petronella: MSzP-Együtt-PM-DK – 116 – 16,36%, 3. Árvai
Antónia: FÜGGETLEN – 81 – 11,42%, 4. Holik Sándor: JOB-
BIK – 50 – 7,05%, 5. Szalai Dorisz Petra: LMP – 22 – 3,1%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 527, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 113, 3. Szabóné Papp Klára 47, 4. Pintér Sándor 21
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 421, JOBBIK 83, MSZP 77,
DK 39, LMP 37, EGYÜTT 28 

8. számú egyéni választókerület:
1. Alattyányi István: FIDESZ-KDNP 352 – 61,86%, 2. Oláh
László: MSzP-Együtt-PM-DK 146 - 25,66%, 3. Antal Sándor:
JOBBIK 55 - 9,67%, 4. Szakács István József: LMP 16 - 2,81%
Polgármester választás: 1. Szlahó Csaba 420, 2. dr. Vonnák
Iván Péter 100, 3. Szabóné Papp Klára 37, 4. Pintér Sándor 14
Megyei listán: FIDESZ-KDNP 335, MSZP 95, JOBBIK 60,
DK 27, LMP 27, EGYÜTT 23 

A két Halmi-telepi kerületben volt a legkisebb a választói akti-
vitás, 25% körüli volt. Itt láthattunk példát arra, hogy jó jelöl-
teket talált a baloldal, és a jelöltek kaptak több szavazatot, mint
a szervezetük. Ez a legfontosabb tanulság, hogy hiteles, elismert
jelölt több szavazatot tud begyűjteni, mint ami a párttámogatás-
ból adódhat. Alattyányi István harmadszor győzött, de ez az
ötödik ciklusa, mert 1998-ban és 2002-ben listáról került be a
testületbe. Czibolya Zoltán is harmadszor nyerte a kerületét.

VT összeállítás

Önkormányzati ösztöndíjpályázat
A Vecsés Város Önkormányzata által meghirdetett, 2014/2015-
ös tanulmányi évre vonatkozó Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat eredményesen lezárult. Az Oktatási Bizottság a 103/2014.
(IX.29.) OB határozattal döntött az ösztöndíj odaítéléséről. 
Az ösztöndíjban 4 fő részesül. 
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Nemzetiségi választás eredménye
Vecsésen német és roma nemzetiségi választás volt. Külön sza-
vazókör volt számukra kijelölve a Bálint Ágnes Kulturális
Központban.

Német nemzetiség
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 462 fő, ebből
megjelent 284 fő. Érvénytelen szavazat nem volt. Négy jelöltre
lehetett szavazni, de attól nem lett érvénytelen a szavazócédula,
ha kevesebbre ikszeltek. A választás eredménye:
Tófalvi Mónika 238, Frühwirthné Halász Melinda 221, Dr.
Lugosi Mária 219, Brunner Krisztina 199 szavazat.
Valamennyien a Kulturverein tagjai.
A német területi nemzetiségi önkormányzatba választották
Tófalvi Mónikát.

Roma nemzetiség
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 59 fő, ebből
megjelent 11 fő. Érvénytelen szavazat nem volt. A választás
eredménye:
Pintér Ferenc Gábor 11, Darab Attila 7, Vesztegné Todor Edit
6 szavazat. Valamennyien a LUNGO DROM szervezet tagjai.

A két nemzetiség most megválasztott képviselői a tisztségeket a
nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésein döntik el.

VT info

„Ki mint vet, úgy arat”

Amikor az őszre gondolunk, sok minden juthat az eszünkbe.
Úgy, mint például a szőlő szüretelése, a bor vagy épp az aratás.
Mind a három dolgot előkészületek és hosszú, kemény munká-
latok sora előzi meg tavasztól őszig. A Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Koncert-fúvószenekara is komoly munkával,
sok–sok próbával már az év elejétől készült, hogy változatos
koncertekkel örvendeztesse meg a kedves közönséget. Ennek
eredményeként többek között az augusztusi Murcifeszten és a
szeptemberi Káposztafeszten előadott műsorok után úgy érzem,
zenekarunk októberre ismét elérkezett egy olyan megmérette-
téshez, mely mérföldkőnek számít a zenekar történelmében.

Október 4-én került sor Móron - a Móri Bornapok keretében - a
X. Jubileumi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál megrendezé-
sére. Zenekarunk meghívást kapott további tíz külföldi és
magyarországi zenekar mellett, hogy ezen a napon egy színvo-
nalas térzenével és felvonulással megörvendeztesse az odaláto-
gatókat. Azonban ez a fellépés több volt a zenekarok számára,
mintsem egy megszokott fellépés, hiszen a rengeteg látogató
mellett a nemzetközi zsűri a háttérben szigorúan figyelte a zene-
karok szereplését, hogy a nap végén a megfelelő minősítést
kiadja. A zsűri elnöke Dohos László nyugalmazott ezredes,
egyetemi tanár, Liszt-díjas karmester, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnöke volt. Az ő munkáját segítette
Németországból Josef Polster Baden-Württemberg tartomány
fúvószenei tanácsának tagja, Rouven Malach karmester, iskola-
igazgató Izraelből és Varga Zoltán Liszt-díjas kürtművész,
egyetemi tanár, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának
kürtművésze. Vecsést és Magyarországot képviselve zeneka-
runk több stílust és nemzeti, nemzetiségi értékeket felvonultató
komoly koncert műsorral érkezett a fesztiválra. Izgatottan, sok
munkát belefektetve és reménykedve készültünk a megmérette-
tésre, s mint ahogy a címben már utaltam is rá, komoly mun-
kánknak meglett a gyümölcse, hiszen a nap végén megkaptuk a
legmagasabb, „Kiemelt arany minősítést” a zsűritől. Nagyon jó
érzés volt látni és megfogni azt a serleget, ami a minősítéssel
együtt jár, és ami tükrözi a zenekar belefektetett energiáját.
Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszön-
jem Szabó Imre karnagyunknak a kitartó felkészítést, zenész
társaimnak pedig azt, hogy időt nem sajnálva felkészültünk és
együtt elérhettünk egy ilyen jelentős eredményt. 
Úgy érzem, zenekarunk ismét megtett mindent azért, hogy
nevéhez méltóan szerepeljen, hiszen ha úgy nézzük elhoztuk
azt, amiért mentünk.  

Petőné Utasi Hajnalka VHZ Fotó: Kovács Erika

MEGHÍVÓ

2014. november 1-jén, szombaton a 
Szent Kereszt templomban az esti –

18 órai - szentmise a háborúk áldozataiért lesz.

A mise után gyertyát gyújtunk a második világhábo-
rú halottainak emlékére a templom oldalfalánál. Ezt
követően együtt felkeressük a Fő úton az első világ-
háború áldozatainak emlékoszlopát, hogy ott is
meggyújtsuk az emlékezés és a tisztelet gyertyáit.

Tisztelettel várjuk Önt és Kedves Családját, 
gyermekeit, ismerőseit 18 órára 

a Szent Kereszt templomba.
Kérjük, jöjjön el, hozzon gyertyát,

s néhány szál virágot!

Emlékezzünk együtt!

Vecsés Óvárosi Plébánia

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch

Általános iskolás gyerekek korrepetálását vállalom
(angol és német nyelvből is) kedvező óradíjért!

0620-613-13-11



Új középülettel gazdagodott Vecsés

Szeptember 26-án adták át ünnepélyes keretek között a vecsési
köztemetőben az új ravatalozót. Szlahó Csaba polgármester úr
elmondta, hogy számára a régi épület formája is tetszett, de
műszakilag olyan állapotban volt, annyira nem felelt meg a kor
követelményeinek, és felújítása nagyjából elérte volna az új épí-
tésének költségét.
- Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy több beruházást is
végigkövethettem a tervektől a megvalósulásig. Így volt ez a
ravatalozó esetében is. Szinte egy kápolna született. – mondta a
polgármester s hozzátette, hogy több variáció közül választotta
ki a testület a most megvalósult létesítményt. Nemes anyagok
felhasználása és minél több vecsési vállalkozás bevonása is cél
volt az építkezés során.

A beruházás 100 millió forintba került. Fő kivitelező a Vecsés
Városgondnok Kft. volt. Az épület megvalósításában alvállal-
kozóként a Kunhegyesi Építő Kft. volt, aki az új Bölcsőde meg-
építését is végezte korábban. Faszerkezeteket Saska István asz-
talosmester, az ólomüveg ablakokat Tatár Dóra és Ónodi Béla
ecseri iparművészek készítették. A gipsz díszítések Szénási
Sándor István vecsési mester alkotásai. A beruházástól tartozik
a teljes villamosrendszer felújítása, az új kandeláberek elhelye-
zése, a térkövezés és a bejárattól a ravatalozóig terjedő út két
oldalának tiszafákkal és díszcserjékkel való beültetése.

Onhausz Tibor tervezőmérnök elmondta, hogy hosszas előkészület
során számos temetőt bejárt, és igyekezett a legjobb tapasztalatokat
egybegyűjteni. Több elképzelésből választhatott a testület. Az épület
fő erényének azt tartja a tervező, hogy maga a belső ravatal az ólom-
üvegekkel, a beépített kárpitozott székekkel meghitt körülményt biz-
tosít a gyászoló családnak. Az ajtók kinyitásával egy fedett térbe
kerül a teljes gyászoló tömeg a koporsó mozgatása nélkül, majd
innen tudják utolsó útjára kísérni az elhunytat. Ezért is került oldalra
a Mindenki Keresztje, hogy a gyászszertartást ne zavarja.
Az átadás során Dr. Huszka Mihály római katolikus plébános

áldotta meg az impozáns középületet. Az első temetés október
3-án volt, amikor Adamek István (Kicsi) rockzenészt, a város
ismert előadóművészét kísérték utolsó útjára. Október 6-ától 
A régi Mindenki Keresztjét elbontották, igyekeztek megmente-
ni, de újra felállításához – műemlékként – még komoly felújítá-
son kell átesnie. 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 nemzeti-
ségi önkormányzat. Erre is pályáztunk, és az ötmilliós költség
felét meg is nyertük. Ünnepélyes fölszentelése Mindenszentek
Napján 16 órakor lesz.
Szlahó Csaba polgármester hozzátette még, hogyha bizalmat
kapnak a választás után, akkor folytatni szeretnék a munkát a
köztemetőben, ami a kerítés, a térköves járdák és a térfigyelő
rendszer építését, valamint a térvilágítás korszerűsítését jelenti.

szalontai

Gondoskodva forduljunk állataink felé!

Tanítsd meg gyermekedet az
állatok szeretetére! - felhívás
lehet ez szülőknek, oktatóknak
egyaránt, annál is inkább, mivel
nemrégen ünnepeltük az 1931
óta megrendezésre kerülő Állat-
ok Világnapját. (október 4-én, ez
a nap Assisi Szent Ferencnek, az
állatok védőszentje halálának
napja – szerk.) Érintettségünk
nyilvánvaló, hiszen bármerre is
járunk városszerte, vakkantó,
nyávogó kedvenceink sokasága
jelzi, örömünk egyik forrása hűséges barátaink társasága. A
négylábúak mellett, bár egyre ritkábban, de még jó néhány
porta hátsó udvarából egy-egy harsány kukorékolás, tojásról
hírt hozó kodácsolás jelzi baromfik jelenlétét.
Van tehát felelősségünk bőven állatainkkal szemben. A gondos-
kodó táplálás, ha kell, egészségügyi ellátás mellett egy simoga-
tás, egy türelmes mozdulat, a lánc helyett egy elkerített kellően
tágas rész, néhány szép szó - akár tollas-szárnyas barátaink felé
is - magunknak is sok örömet okozhat. Így tehetjük az Állatok
Világnapját, ezt a tőlünk távolinak tűnő eseményt, egy hozzánk
legközelebb eső vecsési ünneppé.

Kép és szöveg: Fekete József

Épülünk - szépülünk

Elkészült a Toldy utca egy részének teljesen új szakasza a Zrínyi
utca és az Erzsébet tér között. Az új utca a Zrínyi utca felől.

VT info                                                   Fotó: Katona Csaba
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Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Kolonics Csaba
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Vecsésiek az elsô világháborúban - kiállítás

2014-ben az első világháború kitörésének 100. évfordulójára
emlékezik az ország. A négy éven át tartó küzdelem több mint
15 millió ember halálát követelte. A Róder Imre Városi
Könyvtár kiállítással emlékezett meg a háborúban elesett és a
háborút megjárt vecsési hősökre. A kiállítást Szlahó Csaba pol-
gármester úr nyitotta meg, majd Csuhaj V. Imre elemezte a
vecsésiek szerepét az I világháborúban, valamint a kiállított tár-
gyakat. A kiállítás hűen tükrözi a harctéri eseményeket, az
akkori életmódot. Különböző használati tárgyak, kitüntetések,
fegyverek láthatók a gyűjteményben.
A kiállítás megtekinthető könyvtárunk nyitva tartási idejében,
2014. december 31-éig.

A kiállítás az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság,
Vecsés Város Önkormányzata, valamint a tárgyakat és az írásos
anyagot rendelkezésünkre bocsátó vecsésiek támogatásával jött
létre. Köszönjük!

Írás és fotó: könyvtár

Vecsési zsidók az I. világháború frontjain 
Érdekes és értékes kiállítást nézhettem meg a Bálint Ágnes
Kulturális Központ egyik könyvtári termében. Az álcázott és
homokzsákkal megerősített lőállás és a sok katona-hős képét,
emléktárgyaikat nézegetve jutott eszembe: Talán kevesen gon-
dolják, hogy az egykori vecsési izraelita hitközség tagjai milyen
nagy arányban vettek részt az I. nagy verekedés olaszországi,
galíciai, romániai, szerb és más frontjainak öldöklő csatáiban. 
Tény, hogy az I. világháború szörnyű pusztítása, a harctéri meg-
próbáltatások igazi bajtársi közösséget munkáltak a katonák
között, fajra, nemzetiségre, felekezetre való tekintet nélkül. Az
1930-as években, s főként a Felvidék hazatérése után sorra jelen-
tek meg az I. világháborúban résztvevő honvéd gyalogezredek,
huszárezredek, tüzérek, vasút- és hídépítő alakulatok, utász,
árkász, drótakadály-készítő és más alakulatok hőseinek és áldo-
zatainak életrajzát bemutató évkönyvek, ezrednaplók, albumok,
almanachok. A Csonka Magyarország területén maradt zsidó hit-
községek sem feledkeztek meg a hadviselt izraelita férfiakról.
1940-ben így jelent meg az izraelita hadviselt katonák aranyal-

buma, amelyet 2013-ban a Zrinyi Kiadó hasonmás kiadásban
ismét megjelentetett. Ennek a Róder Imre Városi Könyvtárban
olvasható aranyalbumnak a 343. oldalán olvashatjuk a vecsési
izraelita hadviseltek neveit, köztük tisztek, tiszthelyettesek, tisz-
tesek és honvédek neveit is, név szerint a következőket:
Davidovits Zsigmond, Diamant Mór, Eisler Jenő, Fischer
Izsó, Frankl Béla, Frankl Pál, Fürst Albert, Havas Jenő,
Herschkovits Sámuel, Kállai Ferenc, Pick Dezső hadnagy,
Radó D. Dezső, Ranschburg Sándor, Rosenberg Dávid, Singer
Béla, Singer Mór, Stark Lajos, Steiner Oszkár, Stern Vilmos,
Stern Jakab, Szilágyi Vilmos százados, Weisz József, Weisz
Sándor hősi halott, Weisz Sándor.
A listán szereplő bakák között asztalos, lakatos, suszter, nyom-
dász, pék, kereskedő, pénzügyi hivatalnok, fatelepes, Vecsés és a
Ganz-telep zenei életében aktív tevékenységet vállaló zsidó pol-
gár egyaránt található.  Vecsésen a két azonos nevű Weisz Sándor
közül a hősi halott a krakói pékség, italbolt és fűszerüzlet, egy-
szóval a Zsidókert tulajdonosa volt, a másik Weisz Sándor az
Árpád utca-Vasút utca (ma Telepi út) sarkán álló, majd az állomá-
si vágányok mellé költöztetett egykori fatelep néhai tulajdonosa.
A listán nem tüntették fel Radó D. Dezső neve mellett, hogy ő is
hősi halált halt több vecsési zsidóval együtt, akik az I. világhábo-
rú vecsési áldozatainak emlékművén is szerepelnek. Radó D.
Dezsőné éppen a hősi halált halt férje okán kapta meg hadi
özvegyként a Szieber-féle fatelepet a felsőtelepi Kossuth utca-
Vasút utca sarkán, amit aztán Rodosiéknak adott el. 
A hadviselt zsidók felsorolása bár elég népes, de még így sem tel-
jes. Hiányzik belőle Halmy-Deutsch József földbirtokos, aki részt
vett az I. világháborúban az olasz, román és szerb frontokon.
Károly Csapatkereszt és Háborús Emlékérem kitüntetéseket
kapott. Talán azért nem szerepel a hadviselt katonák aranyalbuma
vecsési listáján, mert állandó lakhelyként Budapest volt nála beje-
lentve. Hiányzik a listáról Ádám Andor is, aki a szerb fronton tűn-
tette ki bátorságával magát, és Vecsésen a mai Gazdakör területén
volt faáru és építőanyag kereskedése. Valószínűleg azért maradt ki
a névsorból, mert már leszerelt katonaként nősült be a vecsési
Herbacsek családba. Hiányzik a listáról a vecsési Stark Lajos asz-
talos cégtársa, Günczler Adolf asztalos mester is, aki négy évig
szolgált a háborúban katonaként, s még az 1930-as évek végén is
Diamant Mór katonabajtársával együtt. Büszkén viselték a
Vecsés-Üllő Ipartestület vezetőségében is az I. világháborús kitűn-
tetéseiket. Hősi halált halt Erber Ede felsőhalmi uradalmi gazda-
sági szakember is. A vecsési I. világháborús emlékoszlopon szere-
pel is a neve az áldozatok között, de ebből az aranyalbumbeli név-
sorból valamiért kihagyták. Hiányzik a listáról Dr. Gazda
(Groszhausz) László, Vecsés első fogszakorvosa is, holott ő is
többszörösen kitűntetett I. világháborús katona volt. Ő valószínű-
leg azért nem szerepel a vecsési izraelita hadviseltek listáján, mert
nem Vecsésen lakott, Budapestről járt ki a Károly utcai rendelőjé-
be.  A Pest Megyei Levéltárban 8712/1933 nyilvántartási szám
alatt szerepel a Vecsési Frontharcos Szövetség kiadványa, amely
szerint a Mária u. 20. szám alatt lakott Klein Károly Frigyes I.
világháborús nyugalmazott őrnagy, és az Eötvös u. 28. szám alatt
pedig az ugyancsak hadviselt Feldmann Izsó. Talán azért marad-
tak ki az aranyalbumbeli névsorból, mert ők már 1920 után köl-
tözhettek Vecsésre?  És sorakoznak tovább is a kérdések. A jelen-
legi ismereteink szerint végül is Vecsés mintegy 50 zsidócsaládot
tömörítő izraelita közössége 31 katonát adott az I. világháború
frontjaira. A 100 évvel ezelőtt kitört I. világháború okán a kulturá-
lis központban tartott kiállításon is ott szerepelt ez a lista a többi
vecsési baka életrajza mellett, de a fényképüket már nem lehetett
a 70 évvel ezelőtti deportálás miatt mellékelni hozzájuk.

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró helytörténeti kutató
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Hírek a Balla Péter Népdalkör háza tájáról…
Szeptember hónapban két örömteli esemény részesei lehettünk

2014. szeptember 23-án a Néprajzi Múzeumban ünnepélyesen
megnyitották „A népdaloktól a genfi zsoltárokig” címmel a
Balla Péter Emlékkiállítást. A kiállítás a Szakrális hét keretében
mutatja be névadónk, Balla Péter népzenekutató, hegedűmű-
vész, egyházzenész munkásságát, halálának 30. évfordulóján. 
A kiállítás megnyitóján Tarr Zoltán, a Magyarországi
Református Egyház zsinati tanácsosa és Dr. Kemecsi Lajos, a
Néprajzi Múzeum főigazgatója mondott beszédet. A kiállítást
Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkára nyitotta meg.
Nagy megtiszteltetés és különleges élmény volt népdalkörünk
számára, hogy Pávai István, népzenekutató, társkurátor, a
Szentendrei Református Gimnázium diákjai, valamint Gaál
Eszter népdalénekes mellett közreműködői lehettünk a kiállítás
megnyitójának. 
Citera együttesünk egy dunántúli csokorral lépett fel, a népdal-
kör pedig először egy mátrai válogatást, majd a megnyitó zárá-
saként, egy Balla Péter vecsési gyűjtéseiből összeállított nép-
dalcsokrot adott elő.  

A megnyitón jelen volt Balla Péter leánya, Katona Vilma és
Kis-Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója
is. A népdalkör minden tagjának szívet melengető, csodálatos
élmény volt ebben a patinás környezetben énekelni.
A kiállítás 2015. január 25-éig tekinthető meg a Néprajzi
Múzeumban. 

2014. szeptember 27-én, szombaton Hévízgyörkre volt hivata-
los népdalkörünk. A Hévízgyörki Asszonykórus Népművészeti
Egyesület 1969-ben jött létre, így most fennállásuk 45. évfordu-
lóját ünnepelték. 
Az ünneplésre a Petőfi Sándor Általános Iskolában került sor,
de előtte az iskola szomszédságában található, a településen
„öreg iskolának” nevezett, épület pályázati pénzből történt

külső felújítását követő ünnepélyes átadására került sor. Az
átadott épület a továbbiakban ifjúsági központként fog működ-
ni. A pályázat kedvezményezettje, megvalósítója a Hévízgyörki
Asszonykórus volt.
Ezt követően a gyönyörű, szeptember végi napsütésben a sza-
badtéren felállított színpadon folytatódott a program. Bóna
Ervinné, az Asszonykórus vezetőjének köszöntése után a ven-
dégek dalcsokorral és ajándékokkal köszöntötték az ünnepelte-
ket. Felléptek a Hévízgyörkön működő egyéb hagyományőrző
csoportok, a Bugyi Népdalkör, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Népzene Tanszékének két első éves hallgatója, nép-
dalkörünk citera együttese Kürti László vezetésével, valamint
Népdalkörünk egy népdalcsokorral. 
Meglepetés vendégként fellépett még a kósteleki Vaszi Levente,
a 2014-es Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehet-
ségkutató verseny közönségdíjasa is, aki nagy sikert aratott.  A
vendégek sorát Maczkó Mária népdalénekes zárta, aki csodála-
tos, szívet melengető énekével minden jelenlévőt lenyűgözött.
Mindezek után a KÓTA, azaz a Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége nevében Dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató köszöntötte az asszonykórust ezen a
jeles napon.  
A nap végén következett a szíves vendéglátás, nagyon finom
ételek, italok és ízletes rétesek várták a vendégeket, természete-
sen ezt követően a közös éneklés sem maradhatott el. Az
Asszonykórus további munkájához sok sikert, egészséget
kívánva hagytuk magunk mögött a települést. Ez egy nagyon
szép nap volt, reméljük sok ilyen alkalom lesz még! Köszönjük
a megtisztelő meghívást!

Írás és fotó: Vékonyné Hegedűs Andrea alelnök

A Kis Kisspista Színház előadása…

A közelmúltban megalakult Diák Művészeti Csoport csak most
szerveződött s máris nagyot alakított! Szeptember 14-én a
Kiállító-teremben szenzációs Karinthy estet láthattunk előadá-
sukban. Az előadást Varsa Mátyás rendezte, láthatólag önmagá-
nak is nagy örömet szerezve.
Az ifjú „művészpalánták” élvezettel játszottak a szó legneme-
sebb értelmében, elvarázsolták a nézőközönséget. A dalbetéte-
kért Kresznerits Ádám felelt, az előadást az önkormányzat
Oktatási Bizottsága támogatta. 
Álljanak itt a diákművészek nevei, valamennyien ígéretes tehet-
ségek: Kányi Viktória, Gallen Gábor, Kovács Péter, Somogyvári
Antónia, Mák Veronika, Vághy Péter, Vörös Kristóf.
Sok hasonló előadásra lenne szükség, hogy a mindennapi gon-
dokat feledve, nevetve hátradőljünk, és örvendjünk az ifjúság-
nak, megnyugodjunk, hogy van utánpótlás…
A jó előadást a teltházas közönség vastapssal jutalmazta.

Benke Mária

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

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

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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A Labdarózsa Népdalkör 
szeptemberi vendégszerepléseink
A Labdarózsa Népdalkör szinte minden hónapban meghívást,
esetenként több meghívást is kap országszerte különböző fesz-
tiválokra, falunapokra, népzenei találkozókra. Így történt ez
most szeptember 6-án, szombaton is, amikor alkalmunk volt
ismét fellépni Bugyi nagyközség híres krumplifesztiválján. A
rendezvény idén hetedik alkalommal jött létre, s a csodálatos
18. században épült Beleznay-kastély mögött kapott helyet,
ahol számtalan kézműves árus kínálta portékáját, és ahol a már
hagyománynak számító főzőverseny hatalmas és ínycsiklando-
zó illatokat árasztó kondérjait helyezték el. Az ugyanitt felállí-
tott óriási színpadon énekelhettük el két aktuális dalcsokrunkat:
a Palócot és a Domaházit. A siker nem maradt el ezúttal sem,
amit szívünkben, lelkünkben hazavihettünk azzal a több zsák
isteni burgonyával, amit a Krumplifesztiválon vásároltunk. 

A következő fellépéssel nem kellett sokáig várni, mert máris a
következő héten, szeptember 13-án Kartalra, az ottani falunapra és
népzenei találkozóra utaztunk. A meghívást egyenesen a Kartali
Asszonykórustól kaptuk. Ezen a napon az Asszonykórus munkás-
sága és tevékenysége elismeréseként (Vass Lajos Nagydíj, számos
országos kitüntetés) Kartal Díszpolgárainak sorába léphetett. Jó
érzés volt nekünk, kívülállóknak is látni, hogy a magyar népzenei
hagyományok ápolásáért, továbbadásáért mennyire megbecsülik
őket, nemcsak tágabb hazájukban, de - és ez a legfontosabb - saját
lakóhelyükön is, hát igen…ez szívet melengető érzés volt! Ugyan
az esős idő miatt a kis művelődési ház parányi színháztermébe
szorult be a publikum, mégis gyönyörű rendezvény volt.
Karácsondi Mihály atya tartott hálaadást, majd a végén együtt,
egy emberként elmondtuk a Miatyánkot. Fantasztikus érzés volt,
és elmondhatatlanul ünnepélyes hangulatot teremtett. A személyes
benyomásom Kartalról, hogy a népzene, a népviselet, a népművé-
szet, és minden, ami népi, amit őseinktől kaptunk, mélyen bele
van idegződve a településbe, a hétköznapi életbe és a gondolko-
dásmódba. Példaértékűen tisztelik és becsülik a magyar népi
értékmentést. Az egyik népviseletbe öltözött idős nénitől tudom,
hogy az a gyönyörű hímzett hófehér kendő, amit a vállán hordott,
még a nagyanyjáé volt, és valóban: a dátum bele volt hímezve:
1911. A Kartali Asszonykórus fellépését követték a meghívott
népdalkörök előadásai, így a miénk is. A Palóc és a Domaházi dal-
csokrunkat adtuk elő - mint minden dalunkat - citerakísérettel. A
laikus és a szakmai közönség részéről egyaránt elismeréseket kap-
tunk, melyből erőt merítve és feltöltődve készülünk novemberi
nagy megmérettetésünkre és szüreti bálunkra (de ezekről majd a
következő számban). Ezúton pedig szeretném megragadni az
alkalmat, és meghívni minden kedves érdeklődőt a Labdarózsa
Népdalkör szüreti báljára. Szeretettel várunk mindenkit a
Labdarózsa Népdalkörre jellemző vidám, szíves vendéglátással,
mulatozással, és az egyedülállóan szép magyar népzenével.

Írás és fotó: Danicz-Pintér Bernadett

A népmese napja a Grassalkovich iskolában

A Magyar Olvasástársaság 9 évvel ezelőtt rendezte meg először
Benedek Elek születésének évfordulóján a magyar népmese
napját. Ehhez 2005 óta a határon innen és túlról több száz intéz-
mény és szervezet csatlakozott saját szervezésű programokkal.
Ebben az esztendőben Székelyföld volt a X. Országos Népmese
Konferencia helyszíne. Idén a mi iskolánk is csatlakozott a
programsorozathoz. Előzetes feladatként Benedek Elekről
készített tablóval, meseillusztrációval készülhettek az érdeklő-
dők. Szeptember 30-án az első órában a tanítók, tanárok ked-
venc meséjükkel lepték meg a tanulókat. A beérkezett pályamű-
vekből kiállítást szerveztünk. Igényes, szép munkák születtek,
minden résztvevő emléklapot kapott. A legszebb illusztráció
készítőinek oklevél volt a jutalma.
1. helyezett: Bányai Stefánia 3.b és Vajda Gréta Boglárka 2.c
osztályos tanulók
2. helyezett: Kopó Alexandra 4. b
3. helyezett: Mérai Gergő 2. b osztályos tanulók.
„A mesék olyan elevenek, mint az élet, olyan régiek, mint az
öregek, olyan ifjak, mint a gyerekek. Aki valóban meg akarja
érteni őket, hagynia kell magát elragadni a mese által.”
A mese – utat mutat.

Mongerné Zsolnai Zsuzsanna és Erdélyiné Cs. Németh Orsolya   

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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Vecsés Város Önkormányzata Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatával
közösen immár két éve vesz részt az európai uniós Central Europe Program kere-
tében a repülőterek térségének hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozá-
sát célzó együttműködésben. A projektben négy európai repülőtér érintett (len-
gyel, szlovák, olasz és magyar), közöttük a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is. 
Az airLED projekt az év végére tervez kidolgozni egy stratégiai keretrendszert,
mely megfelel a négy szóban forgó régió sok szempontból különböző igényei-
nek és adottságainak, valamint alapul szolgálhat más régiók hasonló fejlesztési
elképzeléseihez is. A repülőtér vonzáskörzetének gazdaságfejlesztésére vonat-
kozó koncepció kidolgozásában a meghívott gazdasági szakértők mellett figye-
lembe vették a térség fejlesztésében szintén érdekelt nagy és kisvállalatok,
intézmények, civil szervezetek véleményét is, akik egy úgynevezett Regionális
Fejlesztési Koordinációs Testület keretében vettek részt a projekt szakmai ren-
dezvényein. A projektzáró konferenciát megelőzően hat testületi összejövetelre
került sor Vecsésen és a XVIII. kerületben, ahol a résztvevők gazdasági szakértői
előadásokat hallgathattak meg és stratégiai kerekasztal beszélgetések kereté-
ben, illetve kérdőíves formában adhattak számot véleményükről, a helyi gazda-
ságélénkítésről, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó elképzeléseikről. 
A projektzáró konferencia 2014. szeptember 23-án volt a Budapest Airport I-
es Terminál emléképületében. A találkozón mintegy százfős hallgatóság vett
részt, így megjelentek a meghívott vecsési, a XVIII. kerület önkormányzati és a
repülőtér térségéhez tartozó vállalatok, intézmények és civil szervezetek kép-
viselői. Az airLED konferenciát Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere nyitotta
meg. A megnyitót követően Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi

Minisztérium helyettes-államtitkára köszöntötte a rendezvény résztvevőit.  
Az összejövetelen három előadás hangzott el. Az elsőben Szarvas Gábor. a
Budapest Airport igazgatója mutatta be vállalatát, mint a térség gazdasági
motorját. A másodikban Szántó Katalin, a Város-Teampannon Kft. építésze szá-
molt be a Nemzetközi Repülőtér térségének integrált stratégiai fejlesztési ter-
véről. A harmadik előadás előtt Ughy Attila, a XVIII kerület polgármestere
rövid hozzászólásában fejtette ki, hogy „Olyan tervek, stratégiai célok megfo-
galmazásán dolgoztunk, amely révén a reptér integrált része marad városré-
szünknek, ugyanakkor az új szolgáltatások, a légiiparra támaszkodó vállalko-
zások, a környéken élők komfortérzetének javítását szolgáló projektek lénye-
gesen megnövelik majd a reptéri agglomeráció értékét.” Gondolatait dr.
Szegváry Péter, a Főpolgármester Főtanácsadója tartotta „Városfejlesztési
akcióterület Budapest légikikötőjének térségében” címmel. 
Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, melyen Berényi Mária, Vecsés Város
főépítésze, Hunyadi István, a XVIII. ker. Városigazgatója, Szarvas Gábor, Szántó
Katalin, valamint Soóki-Tóth Gábor, az airLED projekt tematikus szakértője vett
részt. A szakemberek a Ferihegyi Gazdaságfejlesztési Térség komplex stratégiai gaz-
dasági lehetőségeit fejtették ki, mely kerekasztal beszélgetést Práczki Péter, az
airLED projekt regionális, konzultatív testületének koordinátora moderálta.
A projekt nemzetközi zárókonferenciájára november elején Varsóban kerül majd sor. 

Némedi Marianna

AirLED projektzáró konferencia a repülôtér I-es Terminál emléképületében  

A Városgondnok a Káposztafeszten
A Káposztafeszt a káposztás ételekről szóló őszi, szüreti mulatság, ezért az volt a
várakozásunk, hogy a tevékenységünket játékos formában bemutató standunk-
kal kicsit kakukktojásnak fogunk számítani. A Káposztafesztre kilátogató ember-
ek azonban nem nagyon akadtak fönt azon, hogy hulladékgazdálkodási kérdé-
sekkel kapcsolatban szólítjuk meg őket. Nagyon köszönjük, hogy 107-en rászán-
ták az idejüket, s a pezsgő nyüzsgés közepette pár percre elmélyedtek kérdése-
ink megválaszolásában. Ezekből a válaszokból az derült ki, hogy a kitöltők:
- 60%-a már most is szelektíven gyűjt otthon
- 93%-a be fog kapcsolódni a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerbe
- kicsit több, mint a fele saját, átlátszó zsákot használna a házhoz menő szelek-
tív gyűjtés során
- s az enyhe többség akár kukát is venne (kedvezményes áron), hogy kényel-
mesebben és takarékosabban lehessen működtetni a házhoz menő rendszert.
- negyedük akár 5.000 Ft-ot vagy többet is fizetne a kukáért, amely önköltségi ára
7.500 Ft. (Az átlagos fizetési hajlandóság 2.700 Ft)
- 40%-a már most is komposztál otthon, s ha kapna komposztáló keretet,
akkor további 30% csatlakozna a komposztálók táborához. (grafikonok)
- többsége elfogadná, hogy a „sárga zsák” ára összhangba kerüljön a folyama-
tosan növekvő lerakási díjakkal.
Természetesen tudjuk, hogy ez nem volt egy reprezentatív felmérés. Azt a fel-

tevést is meg lehet kockáztatni, hogy a Káposztafeszt forgatagában azokat
tudtuk jobban megszólítani a kérdőív kitöltésére, akik fontosabbnak tartják az
átlagnál a hulladékgazdálkodási kérdéseket. Ezzel együtt is összességében úgy
látjuk, hogy kedvező a vecsésiek hozzáállása, lesz mire alapoznunk az elkövet-
kező évek fejlesztései során.
A kérdőív mellett játékkal is készült a Városgondnok a Káposztafesztre, amely-
lyel a kilátogató családokat céloztuk meg. Volt totó a felnőttek számára és sze-
lektálós játék a gyerekeknek, mindeközben a legkisebbek kukásautók és más
rajzok kiszínezésével szórakoztak. Az általános képünk a játék után az, hogy
felkészültek voltak a játékosaink. A szelektálós játékban nagyon sokan tudták,
hogy a hajtó gázas palackok veszélyes hulladéknak számítanak, s hogy a
műanyag csomagolóeszközöket (joghurtos pohár, margarinos doboz, tusfür-
dős flakon…) csak tisztán lehet a szelektív gyűjtőbe tenni! 
Az eredményekről annyit, hogy bár nem vecsésiek is sokan részt vettek, az első
három helyet itt élők szerezték meg. Ez érthető is, hiszen voltak Vecséshez
kapcsolódó kérdések is, a nyereményekkel is ők tudnak többet kezdeni, hiszen
a pólón, sapkán, tollon, lufin kívül „sárga és átlátszó” hulladékos zsákok voltak
az ajándékcsomagokban. Gratulálunk nyerteseinknek!
Sok dicséretet kaptunk szóban is, írásban is, érkezett segítő kritika is, ugyanak-
kor bántó szavakkal senki nem esett nekünk. Kedves Vecsésiek! Köszönjük!

Almássy Tamás
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: Emlékezés

Emlékkönyvét nyitja fel a lélek.
Mint albumban vasalt falevelek,
színvarázzsal kísérnek az őszbe
ifjúkori álmok, ölelések.

Hajpántod a csillagfényes égbolt,
karcsú karod a szél karmestere,
ősi ritmus lépteid zenéje,
mosolyod emléke most a vén Hold.

A távol eltörpült már előttem.
Virtuális létre hív az élet:
bár örökké visszanézni nem szabad,
de az áldásnak mindig örültem!

Vasal az idő fehér lapjára,
simulok színes levelek közé,
s a lélek ifjúsága fellapoz
szeretetben, új áldásra várva.

Bejegyeztek mikor megszülettem
az elmúlás tulajdonlapjára:
miért lázadnék, hiszen szerettek,
szerettem, éltem s a bűnt kerültem.

Benke Mária: Idősek világnapjára…

Őszi szélből, fagyos télből
a kor vászon takaróját varrja.
Rég múlt idők, derűs nyarak
emléke fedi s betakarja…
Évek múlnak lankadatlan,
nem fog rajtunk
se’ idő, se’ kor.

Később talán, már halovány
az élmény, mit belepett a por.
Múlnak száguldva az évek.
Szeretünk, feledünk, temetünk…
Egyszer ifjak, tán’ hasznát veszik
mit az életünkben értük tettünk,
s ezen eltűnődhetünk…
Az évek elszálltak felettünk,
korosodunk, megöregedtünk.
Előbb-utóbb mindenki e sorsra jut.
A kegyetlen idő éltünk múlásának
rendre állít sok-sok tanút…
Bár amíg süt ránk a drága Nap
tapasztalatainkat átadhatjuk
az utánunk jövő fiataloknak…

Varjasi Béla: ÉLETÜNK - ÉLHETÜNK?

Fantasztikus ez az élet!
Láthatsz benne annyi szépet,
de borzalmat is sokat.
Bírni kell a kihívásokat.

Beleültet egy hintába,
ahol minden szép és jó lesz.
Később egy jó barát döf hátba,
ha elég nagy szenzáció ez.

Csodás tájak és gazdagság.
Minden-minden eléd tárva.
Elérhetetlent űzni butaság.
Inkább élj realitásba’.

Élj, amíg a sorsod enged.
A végét senki sem látja.
Mikor az idő lecsengett,
akkor már minden hiába.
Remény csak akkor derenghet,
ha hiszel a feltámadásba’.

Sallay Gyula: Elmentél

Elmentél és elveszett
gyermekünk fölül vigyázó szemed.
A hangod is odaveszett,
nem a morgós, a kedvesebb.
Most már egyedül járom a táncot,
nem emlékszem ki hibázott.
Tán a lépések voltak rosszak,
vagy a padlóból szögek lógtak.
Persze van itt szó, ezernyi panasz,
némelyik ül, mint kávéban a zacc,
de nem oldja meg sem ezt, sem mást:
vége van, nincs folytatás.

Sallay Gyula : Magyar szemmel

Mint dombról futó homokszemek,
szaladnak szét szőlőszemek.
Körbefutják a nagyvilágot,
hirdetnek bort, igazságot.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Kelemen Bata Mária: Szeptemberi fény 

Szeptemberi fény ül az ablakon.
Hosszan megpihen sápadt arcomon.
Szelíden simogat a vállamon.
Langyos melegével óv, s körbe fon.

Gondolatom a hegy oldalán jár.
Fönn a tetején fáradt napsugár.
Fennen hirdeti véget ért a nyár.
A tájat az ősz birtokolja már. 

Még nyújtózkodik lágyan, csendesen.
Tarkán ringatózik a kerteken.
Majd munkához lát tarol hírtelen.
Nincs visszaút, jön a tél sebesen.

De ma még fürdöm a Nap fényében.
Bizakodva úszom a reményben.
Fájdalmam elszáll a messzeségbe’.
Arcom fénylik új tavasz tükrében.

G. Ferenczy Hanna: Tudom…

Tudom, hogy búcsút rejt
minden találkozás,
de reménytelennek tűnik
minden változtatás,
tudom, hogy köztünk áll
valaki szótlanul,
nyilvánvalón – mégis
oly láthatatlanul –
akárcsak egy Eszme –
nincs arca, nincs szeme,
és mégis oly hatalmas…
– hogy harcolnék vele?

Szabados István: Erdei katedrális
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LAKOSSÁGI FAÜLTETÉSI AKCIÓ 

Vecsés Város Önkormányzata 2014. évben is meghirdeti őszi
faültetési akcióját, városunk közterületeinek szépítése céljából.
Azon lakosok számára, akik vállalják, hogy a városképet rontó,
kiöregedett, kiszáradt fákat saját ingatlanjuk előtt a közterületen
kivágják, vagy a fával nem rendelkező közterületet szeretnék
faültetéssel szebbé tenni, és a faültetéssel járó munkálatokat
elvégzik, részükre az Önkormányzat környezetbe illő díszfa
csemetét biztosít.

Igényelhető fafajták:
gömb juhar, gömb kőris, gömb akác, gömbszivar, gömb csep-
leszmeggy, vérszilva.

Az igénylés leadása után a környezetvédelmi és mezőgazdasági
ügyintéző ellenőrzi az ültetni kívánt fa helyét, az egységes utca-
kép kialakítása érdekében az utcában nagyobb részt megtalálha-
tó fafajta igénylése lesz elfogadható.
Az igénylés csak megfelelő hely és rendezett utcakép esetén
kerül elfogadásra. Egy igénylő legfeljebb 6 darab facsemetét
igényelhet. Az igénylőktől a facsemetékért darabonként
1.000,- Ft jelképes összeget kér az önkormányzat, hogy ezzel is
erősítse a tulajdonosi tudat kialakítását. A fák további gondozá-
sa, öntözése az igénylő kötelessége.
A befizetendő összegről szóló csekk, a szemlét követően a helyszí-
nen az ügyintéző által kerül átadásra, vagy postai úton kerül kikül-
désre. Az igénylés véglegesítéséhez a befizetett csekket az ügyinté-
zőnek bemutatni szükséges, legkésőbb 2014. október 31-éig.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. október 1-jétől 2014. október 27-éig.

Jelentkezni lehet:
Személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi
és mezőgazdasági ügyintézőjénél (2220 Vecsés, Szent István tér
1., fsz. 1., Nagyné Varga Szilvia) ügyfélfogadási időben, vagy
e-mailben: nagyne@vecses.hu. címen.
Telefonos jelentkezést nem fogadunk el!
A jelentkezéshez szükséges adatok: név, telefonszám, cím
ahová a fát ültetné, értesítési cím (ha nem egyezik a fa ülte-
tési helyével), igényelt fa fajtája és darabszáma.
A facsemeték kiosztására még a fagyok beállta előtt, november
első felében kerül sor. 

Vecsés, 2014. október 1.

PH info

Hadifogolymise

Szeptember utolsó vasárnapján 25. alkalommal volt hadifog-
lyokra és elhurcoltakra emlékező szentmise a Szent Kereszt
templomban. Ennek a megemlékezésnek az időpontja
Fogolykiváltó Boldogasszony napjához igazodva került már
első alkalommal is szeptember végére. A háború után az apákat,
fiúkat, anyákat és leányokat visszaváró családok, anyák, hitve-
sek és gyerekek fohászkodtak Máriához, a foglyok hazasegítő-
jéhez. Zarándokoltak kegyhelyekre, imádkoztak foglyaik,
elhurcolt családtagjaik hazatéréséért. 
A német nyelvű szentmisét Kovács György gödöllői káplán
atya mutatta be. Természetesen a mise énekei is németül szól-
tak. A mise végén pedig felcsendült az ismert hadifogolyének. 
A mise után a Falusi Iskola Aulájában találkozóra került sor. A
vendégeket Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke fogadta. Ez a huszonötödik alkalommal tartott ren-
dezvény egyúttal a Megyei Malenkij Robot-ra való megemléke-
zés is volt. A rendezvényen Heinek Ottó, a Magyarországi
Német Önkormányzatok elnöke üdvözölte a jelenlévőket, mél-
tatta a rendezvényt, hangsúlyozta a fontosságát. Jelen volt még
Ritter Imre is, a Pest Megyei Német Önkormányzat elnöke, aki
egyben a Magyarországi Németek parlamenti szószólója is a
tavaszi választások óta. Voltak vendégek Kismarosról,
Budakesziről, Soroksárról és Ecserről is.
A fogolysors személyes érintettjei közül már csak néhányan
élnek, ők idős, beteg emberek, hárman még részt vettek misén.
Ha minden elhurcolt polgári személyre, katona fogolyra csak
egy-egy ember emlékezett volna velünk közösen, mind a temp-
lom, mind az iskola aulája kicsinek bizonyult volna. Sajnos,
gyorsan felejtünk!
A megemlékező irodalmi összeállítással, a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton
Grassalkovich Grundschule tanulói köszöntötték a vendégeket.
A műsort Pável Rita történelmi kutatómunkája alapján összeál-
lította és betanította Fazekasné Gombár Mónika.
Közreműködött a Wetschescher Nachtigallen kórus, a harmoni-
ka kíséretet Liebe Viktor adta.

Frühwirth Mihály

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

Hagyományos és luxus arckezelések
Tű nélküli mezoterápia, őssejtterápiás kezelés    

Afrika maszkos bőrregenerálás  Újdonság!
Masszázsok: lávaköves,facelift,nyirok,cellulit, kéz-talp-hát
Paraffinos kéz-és lábápolás,  Tartós szempilla göndörítés

Bejelentkezés: Baloghné Kati 06/20 3848-608    
facebook: beautyrelax.kozmetika

Beauty & Relax  Kozmetika
Vecsés, Lórántffy u.6.

Újra BOLHAPIAC minden szombaton és
vasárnap Vecsésen a  Fő utca 89.  szám előt t .

0670 513 4155
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Október 6. A nemzet mártírjaira emlékeztünk

Nemzetünknek vannak gyásznapjai. Egy-egy nagy eseményhez
akár több is. Az 1848-49-es szabadságharchoz legalább kettő.
Augusztus 13-a, a világosi fegyverletétel napja, és október 6-a,
a nemzet miniszterelnöke és a magyar vezérkar meggyilkolásá-
nak napja. Október 6-án hagyományosan az Erzsébet téren, a
kopjafa előtt hajtunk fejet az aradi vértanúk, de tágabb értelem-
ben, minden hősi halott előtt, aki a nemzet szabadságáért áldoz-
ta életét. Bár nem hangzik el sem március 15-én, sem ezen a
gyászos emlékű napon, de illik tisztelegnünk a korabeli Vecsés
92 nemzetőre előtt is, akik németajkúak voltak, de – hasonlóan
a sok nemzetiségű vértanúkhoz – a magyar nemzet függetlensé-
géért harcoltak. Nem tudni, hogy volt-e vecsési áldozata a har-
coknak, de áldja meg őket és utódaikat is a Teremtő.
Az ünnepség a himnusz eléneklésével kezdődött a VHZ
Fúvószenekara kíséretében. A Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola 7. osztályos diákjai adtak emlékező műsort. Felkészítő
tanár Kiss Gábor és Kissné Fehér Judit volt. Ünnepi beszédet
Gál István mondott, amelyet teljes terjedelmében felidézünk:

„Tisztelt emlékező közönség!
Bajza József, Megdicsőülés című versében a következőket írta:
„Nyugosznak ők, a hős fiak / Dúló csaták után, / Nyugosznak és
sírjok fölött / Zöldel bokor s virág. / Zöldel bokor s virág / Mert
vérük öntözé / És hálakönnyek hullatnak / Az égharmat közé.”
Emlékezni jöttünk össze ezen a szép októberi napon, hogy tisz-
telegjünk, és lerójuk kegyeletünket a 165 évvel ezelőtti áldoza-
tok előtt. Ha végignézünk hazánk történelmén, láthatjuk, hogy
minden évszázadban egyszer felemelte fejét a magyarság, és
megpróbálta az idegen uralom bilincseit leverni. Így volt ez
1604 - 1606-ig a Bocskai, 1703 – 1711 között a Rákóczi szabad-
ságharcban, az 1848 – 1849-es forradalom és szabadságharc ide-
jén, és ilyen volt 1956 októbere, forradalma és szabadságharca.
A kísérletek, mint tudjuk, kudarcba fulladtak, szabadságküzdel-
meinket leverték. De kik is voltak azok a hősök, akikre ma
emlékezünk, és akik előtt meghajtjuk fejünket?
Az aradi 13-ra emlékezünk és az első felelős magyar miniszter-
elnökre, gr. Batthyány Lajosra. A világosi fegyverletétel után
Haynau – kit a magyar nép a bresciai hiénaként emlegetett –
kegyetlen bosszút állt ellenfelein. A megtorlás elképesztő mére-
teket öltött. Tövestől tépem ki gazt, írta Radetzki tábornoknak.
Az angol külügyminiszter pedig azt mondta: az osztrákok a leg-
nagyobb vadállatok, akik az ember nevet viselték.
De nem kell ilyen messzire visszanézni a megtorlásokat illető-
en. 1956 után szinte ugyanaz következett be. Az 1848-49-es
szabadságharc és 1956 szabadságharca között sok tekintetben
párhuzamot lehet vonni. Mind a kettőnél a zsarnokság lerázása
volt a cél. Mind a kettő elbukott. Mind a kettőt az orosz hadse-

reg verte le. Miért? Kérdezhetjük, de ésszerű magyarázatot nem
ad rá senki.
A magyar évfordulók – úgy látszik – két hónaphoz kapcsolód-
nak, a márciushoz és az októberhez.
1604. október - Bocskai szabadságharc
1848. március – forradalom
1849. október – Haynau bosszúja, kivégzések
1956. október - forradalom és szabadságharc
1990 márciusa – szabad választás – vértelen hatalomátvétel.
Mint tudjuk, az 1848-49-es és az 56-os forradalmakat leverték.
Következett a megtorlás. Százakat és ezreket akasztottak fel,
ítélték súlyos börtönre. 1849. október 6-án kivégezték a szabad-
ságharc 12 tábornokát és egy ezredesét, akiket Aradi
Vértanúkként tisztelünk, és Pesten a király által kinevezett
magyar miniszterelnököt.
1958. június 16. Pesten kivégezték Nagy Imrét, Magyarország
törvényes miniszterelnökét.

Azért ítélték őket halálra, mert azt akarták, hogy hazánk szabad,
független ország legyen. Szabadon használhassa nyelvét, zász-
laját, Himnuszát. Sok vér folyt, sokan szenvedtek börtönben,
megaláztatásban. De mint annyiszor a történelem során, bebizo-
nyosodott, hogy a szuronyokon nyugvó hatalom nem tartós, s
ha a szuronyerdő elkezd inogni, előbb vagy utóbb összedől. A
megtorlásokat kiegyezés követte. Ez történt 1956 és 1849 után
is. De míg az bekövetkezett, sokaknak kellett meghalniuk.
Befejezésül a fiatalokhoz szólok. Ti, akik a jövő letéteményesei
vagytok, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai, soha ne feledjé-
tek azokat, akik 165 évvel ezelőtt életüket adták a magyar sza-
badságért. Példát adtak arra, hogy nehéz viszonyok között is meg
lehet tartani a törvények tiszteletét és az alkotmányra tett esküt.
Örök figyelmeztetésül álljon itt nevük: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich
Károly, Lachner György, Lázár Vilmos gr. Leiningen
Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő,
Schweidel József, Török Ignác, gr. Vécsey Károly.
Amíg magyar ember él a földön, nem feledhetjük őket soha.
Vegyetek példát tőlük, s mindig azt cselekedjétek, amit a
hazánk megkíván tőletek. Tartsátok szemetek előtt Kölcsey
intelmét: A haza minden előtt - ahogy ezt tették a hős aradi
tizenhármak.”
A megemlékezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével fejező-
dött be.

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba

Hűtőgépek, fagyasztók javítása 
helyszínen – garanciával

0630 8984 913
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Októberi gondolatok
Visszatekintve történelmünkre, azt tapasztaljuk, hogy a 12
hónap közül március és október az, amelyekhez a magyar törté-
nelem számottevő eseményei kapcsolódnak. A teljesség igénye
nélkül vegyünk sorra néhány októberit, melyek közül némelyik
európai, másik honi jelentőséggel bír.
1479. október 13-án Kinizsi Pál és Báthori István erdélyi vajda
csapatai hatalmas győzelmet arattak a ruméliai beglerbég, Ali
csapatai felett a kenyérmezei csatában.
1552. október 18-án Ahmed pasa elvonult Eger vára alól.
1604. október 15-én kezdődött mindmáig egyetlen győztes sza-
badságharcunk, melynek vezetője Bocskai István volt. Ezen a
napon Álmosdnál Bocskai seregei győzelmet arattak Belgiojoso
kassai főkapitány seregei felett. Bocskai győzelme nemcsak a
magyarság szempontjából volt jelentős, hanem Európa szem-
pontjából is. Két évvel később, 1606. október 29-én megkötötték
a zsitvatoroki békét, amely lezárta a 15 éves háborút. A török
szultán koronát küldött Bocskainak, de ő nem koronáztatta meg
magát. Az ajándékként kapott koronát most Bécsben őrzik.
1740. október 20-án megkezdte uralkodását Mária Terézia a
Pragmatica Sanctio értelmében. 
1757. október 16-án Hadik András elfoglalta és megsarcolta Berlint.
1873. október 25-én Pest - Buda - Óbuda egyesülésével meg-
született Budapest.
Ez csak néhány kiragadott dátum az októberi események közül.
Utoljára hagytam a 19. és 20. század két történelmi eseményét,
melynek időszerűsége soha nem homályosulhat el. Kezdem a
19. század gyászos történésével. Mindenki előtt ismeretes, hogy
miután az uralkodó képtelen volt úrrá lenni az 1848-as forrada-
lom fejleményein, segítségül hívta az orosz cár seregeit, és
egyesült erővel leverték szabadságharcunkat. Az osztrákokat
dühítette, hogy a magyar csapatok fővezére, Görgei Arthur az
oroszok előtt tette le a fegyvert. A fegyverletétel miatt sokan,
főleg az előző rendszerben, Görgeit árulónak tartották, pedig ő
csak a többségi határozatot hajtotta végre. A világosi fegyverle-
tétel előtt tanácskozásra hívta egybe a főtiszteket, ahol úgy dön-
töttek, hogy leteszik a fegyvert. 1849. október 6-án, Aradon
kivégezték a szabadságharc 13 tábornokát. Pesten pedig kivé-
gezték gróf Batthyány Lajost, Magyarország király által kineve-
zett miniszterelnökét. Ők azok, akik életüket áldozták
Magyarország szabadságáért, de Ők élni fognak mindörökké!
A másik, már 20. századi esemény, az 1956. október 23-án kez-
dődött forradalom és szabadságharc. Hazánk legújabbkori törté-
nelmének legdicsőségesebb napjai ekkor kezdődtek. Történelmi
előzményei 1945-re nyúlnak vissza. A II. világháború után
Magyarország a szovjet megszállási övezetbe került, kezdetét
vette az úgymond szocializmus építése. Az okokról oldalakat
lehetne írni, amelyek a forradalom kitöréséhez vezettek. Az
ifjúság követeléseit a fennálló rendszer nem ismerte el. Gerő
Ernő a nép közé lövetett. A rádiónál eldördültek az első lövések,
mellyel kezdetét vette a forradalom. A kormány szovjet/orosz
segítséget kért, akárcsak 1849-ben.
Kevesen tudják, hogy Szegeden alakult meg az első hazai
demokratikus mozgalom a MEFESZ. A joghallgató Alaksza
Helmut (a vecsési Alaksza György rokona) levelet kapott az
egyik budapesti egyetemen tanuló barátjától, amely egy felhí-
vást is tartalmazott. Ebben ez áll: „A mostani oktatási rendszer
szellemi nyomorékokat nevel, nem tudós szakembereket… Első
lépés az orosz nyelv fakultatívvá tétele, mert az orosz nyelv
oktatása az orosz sovinizmus következménye, amely a sztáli-
nizmusból táplálkozik… 1956. október 22-én lépjetek sztrájk-
ba, ne vegyetek részt az orosz nyelvi oktatásban, stb.”.
Már az október 16-ai gyűlésen – több mint egy héttel a forrada-

lom kitörése előtt – elhangzottak olyan radikális követelések,
mint a szovjet csapatok kivonása, Rákosiék nyilvános tárgyalá-
son történő felelősségre vonása, Nagy Imrének a vezetésbe eme-
lése, a Varsói Szerződés felbontása és az ország semlegességé-
nek deklarálása, a Kossuth-címer visszaállítása, sőt valaki még
Trianon igazságtalanságát és a határrevízió szükségességét is
fölvetette. Másnap a szervezők felhívást indítottak útnak más
városok egyetemein, főiskoláin tanuló ismerőseiknek. Ebben ez
olvasható: „Diáktestvéreink! Mi, a Szegedi Tudományegyetem, a
Szegedi Orvos-tudományegyetem, a Szegedi Pedagógiai
Főiskola, a Szegedi Zenetanárképző hallgatói 1956. október 16-
án létrehoztuk saját ifjúsági szervezetünket, a Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. Célunk a gondolat
szabadsága, Sztálin és Rákosi által ránk kényszerített szellemi
iga lerázása. (…) Mi, szegediek megtettük az első lépést, felhí-
vunk benneteket, csatlakozzatok!!! Terjesszük ki országos mére-
tűvé a MEFESZ-t.”(…) „A szövetség célja, hogy az egyetemek-
ről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van
hivatva képviselni, ne közönyös, passzív tömeg, ne gyáva,
gerinctelen és önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, bol-
dogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne féljen az igaz
szó kimondásától, hanem képzettségével, tudásával, tehetségével
népünket, hazánkat szolgálja” – mondta ki a MEFESZ szerve-
zeti és működési szabályzata. Váteszinek bizonyultak Méray
Tibor pár hónappal korábbi szavai: ahogyan a magyar nemzet-
nek volt egy negyvennyolcas, úgy lett egy ötvenhatos ifjúsága is.
Sőt, 1956 októberében a magyar történelem folyamán először –
ha csak átmenetileg is – az egyetemi-főiskolai ifjúság vette kezé-
be az ország sorsának irányítását. Szeged és az egyetemi ifjúság
élen járt a változások követelésében, a kommunista diktatúrával
szemben kifejtett politikai ellenállásban. Mindez megmutatko-
zott november 4-e után: az egyetemekre ezt követően sokáig,
mint „veszélyes terepre” tekintettek a régi-új hatalom képviselői. 
A kezdet tehát Szeged, a folytatás Budapest. A végeredmény a
forradalom és szabadságharc ideiglenes eltiprása. A zsarnokok
kegyetlen bosszút álltak. 1849-ben Ferenc József Haynauval
közösen, majd 1956-ban következett méltó társuk, Kádár János.
Az előbbiek több tucat áldozattal, az utóbbi majd négyszáz
áldozattal tette le névjegyüket a magyar történelem asztalára.
Nyugodtan mondhatjuk: sorozatgyilkosok.

Gál István

Adomány nemes célra
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület és a Vecsési
Borbarátok Egyesületének kezdeményezésére a két egyesület
által közösen megrendezett Murcifeszt adományaiból és a
számlánkra érkezett egyéni támogatásokból, valamint a
Káposztafeszten, a VHZ által gyűjtött adományokból 590 000,-
forint gyűlt össze a Fő utca 60. szám alatti ingatlan kerítésének
felújítására, valamint az új kerítésen városunk első községházá-
ra emlékező emléktábla elhelyezésére! 
Mindenkinek hálásan köszönjük a hozzájárulást, mellyel támo-
gatták célkitűzésünket!

Fazekas József kezdeményező, szervező

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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Egy hangverseny kapcsán
Kell-e ünnepelni a zenét?

Hiszen ott van körülöttünk, átszövi életünket, egyszóval velünk
van, a miénk, mindenkié. Az már más kérdés, hogy valóban
mindig tudomást veszünk-e róla, vagy sokszor csak a külvilág
egyfajta hangzó részének tekintjük. Maga a zenehallgatás óriá-
si átalakuláson megy keresztül, hihetetlenül nagy a kihívás az
info-kommunikáció robbanásszerű felgyorsulása miatt. Már
csak már kattintunk, klikkelünk, entert nyomunk, és ez igaz bár-
milyen zene meghallgatása, ízlelgetése, tárolása, letöltése tekin-
tetében. Nehéz tehát versenyezni az azonnal elérhető virtuális
világgal, amely ott van számítógépeken, tableteken, ott lapul
telefonjaink memóriakártyáin. Felmerül a kérdés: féltsük-e a
jövő nemzedékét mindettől, illetve milyen alternatívát kellene
nyújtanunk, ami a zene hallgatásának mikéntjére vonatkozik.
Nos, a helyzet egyáltalán nem reménytelen. A bűvös video-
megosztó a YouTube, amelyben egyébként a teljes klasszikus
zenei paletta is leképeződik, számtalan pedagógiai szempontból
is hasznos lehetőséget hordoz. Előadásmódokat, stílusokat lehet
könnyűszerrel megjeleníteni, zeneszerzők és műveik hihetetlen
tárháza hívható elő pillanatok alatt. Zárójelben megjegyzendő,
hogy a könnyűzenei videók tekintetében létezik egy kulcsszó,
amely csapdát is hordoz, ez pedig a nézettség. Az említett meg-
osztók vagy bármilyen letöltött zene azonban semmiképpen
sem adhat vissza egy élőzenei koncerthangulatot. Nem is szük-
séges egyiket a másikkal versenyeztetni. Szükséges viszont idő-
ről-időre megmutatni a fiatal korosztály számára, fel kell hívni
a figyelmüket, hogy milyen is tud lenni egy élő hangverseny,
amelyben az atmoszférán van a hangsúly, a légkörön, az olykor
lélegzetet is visszafojtva hallgatáson, amire utólag rámondjuk:
igen, varázsa volt a pillanatnak! Ezeket a momentumokat azon-
ban meg kell tanulni átélni. Itt rejlik a mi felelősségünk, peda-
gógusoké és természetesen a szülőké is. A kereskedelmi médi-
áktól nyilván nem sok jót várhatunk, teszik a dolgukat: a reklá-
mok, a fogyasztás, egyszóval a pénz, igyekszik kinevelni a
jövendő majdani fogyasztóit, akik esetleg előbb utóbb elfelej-
tik, hogy egy jó könyv, egy szép vers vagy koncert élménye töb-
bet jelenthet bármilyen gigasebességű letöltésnél. 

„És mégis-mégis fáradozni kell…” - mondja Vörösmarty. Van
remény, és van ellenpélda bőven. Elég, ha a tehetségkutató ver-
senyek között különleges helyet kivívott „Fölszállott a Páva”
versengésére gondolunk. Megmutatta, hogy a lehető legjobb
minőségben, élvezhető, izgalmas módon is lehetséges népzenei
értékeink hallatlan kincsét felvonultatni, magas nézettség mel-
lett. Sportcsarnoki méretű mega-hangversenyek szerveződnek
népszerű filmzenék kapcsán, amelyek azután mindenképpen
kedvet teremthetnek a fiatal korosztály számára egy klasszikus
szimfonikus hangverseny iránt is. Bízni kell tehát abban, hogy
az érték utat tör magának, legyen szó a sokat emlegetett felgyor-

sult világ bármilyen szintű technikai fejlődéséről, vagy akár a
zenehallgatási szokások bizonyos szintű változásairól.
A zene világnapját ünnepeltük Vecsésen a BÁKK-ban, szep-
tember 30-án, egy nappal a hivatalos időpont (október 1.) előtt.
A műsor jól ötvözte a valódi klasszikus zenét (Rossini –Mozart
– Cimarosa – Chopin), a könnyedebb műfajt, (Kálmán Imre –
Barber – Johann Strauss) és még egy filmzene-klasszikus (Volt
egyszer egy Vadnyugat) is belefért a programba. Alkalmat
adtunk szeptemberben kezdett új kollégáinknak a bemutatko-
zásra, ami jól sikerült. Köszönet a Vecsési Zeneiskola tanári
zenekarának, a meghívott zenekari közreműködőknek és ven-
dég szólistáknak. Köszönet a Kulturális Központ vezetésének,
hogy biztosította a nagyszerű körülményeket, és segítettek a
hangversenyt professzionális módon előkészíteni, amely végül
szinte telt házat eredményezett. A közönség – mint legfőbb ille-
tékes – visszajelzéseiből ítélve érdemes volt ünnepelni a zenét.
Kell ünnepelni a zenét!

Rainer-Micsinyei László zenetanár,
Vecsési Zenei AMI megbízott intézményvezető

Sétahajó lágyan ring a Dunán…

Szlahó Csaba polgármester úr úgy gondolta, szeretné a vecsési idő-
seket egy szép emlékekkel és maradandó élményekkel teli nappal
megörvendeztetni. Ennek érdekében meghívta mindkét helyi
önszerveződő nyugdíjas klub, a helyi Mozgáskorlátozott
Egyesület, valamint a Gondozási Központ időseit és munkatársait. 

Augusztus 28-án gyönyörű napsütéses délelőttön indultunk a
Cservák és Társa által biztosított három idősekkel telt busszal a
Vigadó téri hajóállomásra. A hajó elindulása után a polgármes-
ter úr köszöntött mindenkit, és egy pohár italra is meginvitált
minden jelenlévőt, melyet az egyórás sétahajózás közben, bará-
ti beszélgetések közepette kortyoltunk el. 13 óra körül a vecsé-
si Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium ebédlőjébe érkeztünk, ahol fenséges ebéd fogadott
minket a Vecsési Központi Konyha jóvoltából. 
Minden szervezőnek és közreműködőnek köszönjük ezt az
emlékezetes napot!

Írás és fotó: Pereginé V. Terézia intézményvezető

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

Fotó: Kolonics Csaba
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14. Vecsési Káposztafeszt 
Az ország egyik rangos gasztronómiai fesztiválja lett a vecsési
fesztivál. Már szombaton este programokkal csábították az
Epresbe a szórakozni vágyókat. Vasárnap reggel a volt 4-es főút
is lezárásra került, és csak kerülő úton lehetett áthaladni a váro-
son. Aztán hamar beindult az élet az Epresben, főként a főzőver-
senyek résztvevői kezdtek korán, de a hivatalos és ünnepélyes
fesztivál megnyitó a Jókai Mór utcai Óplébánia templomban volt.
A szentmisén Dr. Huszka Mihály plébános atya előbb az oltárnál
elhelyezett terményeket, majd később a templom előtt felsorako-
zott terményekkel megrakott lovaskocsikat áldotta meg. 

A fesztivál díszvendége Dr. Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi
Minisztérium állami földekért felelős államtitkára volt, aki felesé-
gével érkezett az eseményre. A vendégek sorában örömmel
köszönthettük Rheinstetten küldöttségét, Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselőt és a környező települések polgármestereit.
A templomtól indult el a felvonulás. Élén a Kulturvereines termé-
nyes lovaskocsival, amelyet Dobrovitz-hintók követtek, ők illuszt-
ris vendégeinket szállították a helyszínre. Közben az Epres is
benépesült, így a díszszínpad elé érkező felvonulókat már nagyon
sokan köszöntötték. A felvonulás után Szlahó Csaba polgármester
nyitotta meg a fesztivált, és mindenkinek jó szórakozást kívánt. 

A polgármester úr mögött balra – ülve - az FM államtitkára és fele-
sége, jobbra – állva - Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, hát-
térben – ülve – Pável Béla, a fesztivál főszervezője látható.

A díszes főzős sátrak mellett igényes kézműves sátrak sorakoz-
tak az Epres szinte minden szegletét kihasználva. Természetesen
úton-útfélen savanyúságokat kínáló pavilonokban lehetett vásá-
rolni Vecsés híres termékéből.
Két külső helyszín is színesítette a kínálatot. A Tájházban és a
Bálint Ágnes Emlékházban is programokkal, érdekességekkel vár-
ták az érdeklődőket, ahová kisvonattal lehetett eljutni a nap során.

A FELVONULÁS nyertesei:
Gyermek kategória: Mosolyország Óvoda
Felnőtt kategória: 3. sz. Nyugdíjas Klub

A SAVANYÚSÁGVERSENY győztesei:
FŐDÍJ: Schneider Dániel
Savanyított káposzta: Polyi-Ker 2002 Kft.
Sós-vizes uborka: VESAV Kft.
Káposztával töltött paprika: Abonyi Antal
Vágott – vegyes savanyúság: Sauer Kft.

LEGSZEBB SÁTOR: Grassalkovich iskola

VT összeállítás                                      Fotók: Katona Csaba

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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14. Vecsési Káposztafeszt 
Ami szemnek-szájnak ingere… - a főzőverseny
A főzőversenyen 70 csapat ételét pontozta, értékelte a nagybe-
csű zsűri, akinek elnöke ezúttal Buday Péter nemzetközi mester-
szakács volt. A korábbi évekhez hasonlóan a zsűri munkáját
segítette Galántai Gyöngyvér és Mitkuné Hanyecz Erzsébet. A
zsűri negyedik tagja Jegenyei István László mesterszakács volt. 

Buday Péter többször elmondta, hogy számára az ételkészítés
három feltételnek kell, hogy megfeleljen. Folytassa a hagyomá-
nyos nemzeti konyha legjobb tradícióit, úgy, hogy a mai kor
kreatív elvárásaival színezze azt, és így mutasson irányt a jövő
konyhaművészetének. Kiemelte annak fontosságát, hogy egész-
séges alapanyagokból főzzünk minden alkalommal, és az ilyen
fesztiválok nagy élményanyagot jelentenek a zsűrinek, de nagy
közösségi élményt a résztvevő társaságoknak.
Először a különdíjakat osztotta ki a zsűri, amelyekhez minden
esetben magyarázattal is szolgált a tévéből ismert séf.
Legjobb leves díját Saska István és barátai korhelylevese nyerte el.
Legjobb ételkészítő alapanyagokat felhasználó társaság a Sauer
Kft. csapata lett.
Legérdekesebb ételt a William’S TV csapata készítette, ami tar-
jába tekert káposzta volt.
Legtöbb –féle ételt az Uitz Papa csapata készítette el és kóstol-
tatta egy Nagy-Magyarországot ábrázoló fatányéron.

Legkülönlegesebb káposztás finomság: Kulturverein
Legkreatívabb fűszerezés: Vecsés SE kézilabdásai
Legjobb utcai – gyorsétel – kategóriában az Agustiner Baráti
Társaság győzött.
Legegészségesebb étel egy töltött kacsa volt a Plusz29 TV elké-
szítésében.
Esztétikailag legszebb étel egy szatmári káposzta volt Horváth
László csapatának elkészítésében.
A három fődíj átadása előtt kihangsúlyozta a mesterszakács, hogy
a nyertes egy pont előnnyel győzött, utána holtverseny alakult ki. 
1. díj: KócbaBÁKK
2. díj: Fesztivál gyöngyszemei
3. díj: Présház Baráti Kör

A győztes hölgyek csapata és a zsűri

LEGNAGYOBB KÁPOSZTA
Az első három helyezettnek járó ajándékokat Berger János
vecsési őstermelő ajánlotta fel. Az idei nyertes a Polyi-Ker 2002
Kft. 13,5 kg-os vecsési lapos káposztája lett.

A LEGSZEBB NÉPVISELET díját 
Urgyán Rita és Urgyán György
nyerte el.

Kulturális program

Vasárnap két színpadon folyamatos műsor szórakoztatta a fesz-
tivál vendégeit. Helyi és térségi kulturális együttesek fellépése
közül a Duna Művészegyüttes bemutatója volt emlékezetes. A
több órás programot Demjén Ferenc Kossuth-díjas rockzenész
koncertje zárta – megérdemelt sikerrel.
A fesztivál látványossága volt a Zeneegyesület és a Borbarátok
hatalmas sátora, ahol rövid koncertek és kiváló borok bírták
maradásra a látogatók sokaságát. Megszokott volt, hogy a helyi
német nemzetiség hagyományaiból ismét láthattunk egy tárla-
tot. Frühwirth Mihály úr ezúttal a híres Úrnapi virágszőnyege-
ket mutatta be fotókiállításán. 

A VT novemberi számában több írást olvashatnak majd a 14.
Vecsési Káposztafeszt eseményeiről.

Fotók: Katona Csaba
VT összeállítás

A felvételen Berger János fogja a
kapitális káposztát. A mikrofonnál
Pável Béla a fesztivál főszervezője
áll.
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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

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

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

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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... október hónapra (2014.)

2003. október 9-én Rómában avatta boldoggá Teréz anyát II.
János Pál pápa, közel félmillió zarándok jelenlétében.
Ki is volt Teréz anya? Ágnes Gonxa Bejaxhiu volt a családi
neve. A jugoszláviai Skopjéban (Üszküb) született albán szü-
lőktől 1910. 08. 27-én. A kis Ágnes - az emlékiratok szerint -
élénk, szemfüles, vidám természetű kislány volt. Még betegsé-
géből is tréfát csinált. Bátyjával, Lázárral sokat birkózott. Aga
nevű húgával szívesen szavalt, énekelt együtt az iskolai rendez-
vényeken. 1928 novemberében belépett a Loretoi nővérek közé
(nálunk Angolkisasszonyoknak nevezik a rendet). Dublinba
(Írországba) küldik, majd Indiában, Darjelingben megkezdi a
noviciátust. 1931. 05. 24-én leteszi első fogadalmát.
Tanárnőként foglakozik a gyermekekkel Kalkuttában. Ott talál-
kozott a mérhetetlen szegénységgel és a mindenkitől elhagyott
betegekkel, haldoklókkal. 1946. szeptember 10-én vonaton uta-
zva éli meg - ahogy ő mondta - a „sugallat napját”, amikor
rádöbben arra, hogy tulajdonképpen mit is vár tőle Jézus... Két
év múlva XII. Piusz pápától engedélyt kér, hogy elhagyhassa a
Loretoi nővérek kolostorát, és az elhagyottak, a szegények
között - és értük - élhessen. A pápai engedély után a loretoi
nővérek ruháját leveti, és kékszegélyű száriba öltözik.

1950. 10. 07-én kapja meg az új szerzetesrend jóváhagyását és
megalapítja a kalkuttai anyaházat. 1965-ben a Szeretet
Misszionáriusai pápai jogú társasággá lesz. 1971. január 6-án
VI. Pál pápa „XXIII. János pápa-békedíjjal” tünteti ki. Majd
számtalan más kitüntetés és díj után 1979 novemberében egy-
hangúan neki ítélték a Nobel-békedíjat, melyet az év decembe-
rében Oslóban vett át. A következő év júniusában Mária Schell
világhírű színésznő félmillió márkát adott át Teréz anyának a
további munkájához, majd még 100.000 márkát adtak át részére
a Nobel-békedíj átvételekor mondott beszédéért. Hosszan lehet-
ne sorolni kitüntetéseit, a részére felajánlott adományokat,
melyeket természetesen az általa alapított renden keresztül mind
a szegényekre, rászorulókra, betegekre, haldoklókra fordított.
Sorra nyitotta meg „házait” a világ számos országában, nagyvá-
rosában iskolákat, szeretetotthonokat, kórházakat működtetve.

1986. május 27-én Magyarországra látgatott. (Korábban nem
kapott engedélyt a beutazásra.) A Városmajori templomban
találkozhattunk vele. Valóban - a szó szoros és legnemesebb
értelmében - felejthetetlen volt a találkozás. „Kisugárzása”
elmondhatatlan. Egyszerűsége, szakadozott saruja csak hangsú-
lyozta igazi értékét, nagyságát, a Krisztus szolgálatából eredő
szeretetét, szolgálatát, segíteni akarását a legszegényebb, legki-
taszítottabbak felé. Önzetlenül. Több mint negyed évszázada,
‘86 tavaszán a Városmajorban érezhettük, hogy SZENT van
körünkben. (Ott készült a mellékelt fotó, amikor Teréz anya
dedikálja feleségemnek a róla szóló könyvet.)
Teréz anya 1997. szeptember 5-én hunyt el, ezért ezen a napon
van az ünnepe is. Temetéséről is hosszan lehetne beszélni, írni,
hiszen az egész világ gyászolta.
2003. október 29-én boldoggá avatásakor meleg, őszi nap volt
Rómában. Majdnem félmillió zarándok gyűlt össze a Szent
Péter téren a világ minden tájáról. Óriási üdv-rivalgás közepet-
te hirdette ki II. János Pál pápa, hogy az Egyház felvette Teréz
anyát a boldogok sorába, oltárra emelte. Csodálatos élmény volt
jelen lenni és együtt örülni. Befejezésül Teréz anya mindennapi
imájából szeretnék idézni: „Uram, tégy engem a te békéd esz-
közévé, / hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, / ahol
sértés, oda a megbocsátás szellemét, / ahol széthúzás, oda egye-
tértést, / ahol tévedés, oda igazságot, / ahol kétely, oda hitet, /
ahol kétségbeesés, oda reményt.../ Uram, add, hogy inkább én
igyekezzem vigasztalni, / mint, hogy vigaszra várjak, / inkább én
szeressek, mint hogy szeretet igényeljek, / mert önmagunkat
feledve - találjuk meg magunkat, / ha megbocsátunk - akkor
nyerünk bocsánatot, / és ha meghalunk, - azzal ébredünk az
örök életre. Ámen.”!

Írás és fotó: Nagy István Elek

Élô rózsafüzér Vecsésért 
immár hagyománnyá válik

Világszerte és országszerte terjed az imádkozás egy városért,
egy településért. Idén, az itt élőkért október 5-én, vasárnap dél-
után imádkoztak a hívők, akik 15.45-től gyülekeztek a Petőfi
téri plébániatemplomban. Az Irgalmas Jézus Plébánia és az
Óváros Plébánia hívei együtt kezdték meg a rózsafüzért, majd
kettévált a két imádkozó csapat. Az utolsó szakaszt a Deák
Ferenc utca és a Báthory utca sarkától megint együtt tette a két
közösség. 18.00 órától szentmise volt a városban élő ember-
ekért az Erzsébet téri plébániatemplomban.

VT info Fotó: Stelczer Attila
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Köszönetünk mellett, az Úr jutalmazza meg a segít-
séget az Erzsébet téri katolikus templom segítőinek.

Megtelt hálával a szívünk, amikor idei egyházközségi napun-
kon (szept. 6-án) két templomról emlékeztünk meg. Az elsőre
Szent Péter figyelmeztet: „Ti magatok is, mint élő kövek épül-
jetek fel lelki templommá” (1Pt 2,5a), és a kőtemplomnál is
fontosabb, hogy ezt megvalósítsuk, együtt legyünk, együtt
imádkozzunk és építsük Jézus egyházát, Isten országát itt, ahol
lakunk. A második templom a kőből épült templom, aminek
rendbetételéhez oly sokan és oly jó szívvel segítettek, amit már
nem is mertünk remélni. Azok pedig, akik a nagy bajban sem
segítenek - akármelyik közösség, magánszemély; és ez most
világosan látható, hogy kikre lehetett számítani és kikre nem -,
azoknak szíve szegényebb, sőt még szegényebb, mivel az Úr
nem tud mit viszonozni. De nekünk volt okunk hálát adni:
- Az Úr segítsége érezhető számtalan dologban. Hónapokon
keresztül egy égi kéz védett minket a nagy viharoktól, heves
esőktől (szemben a sok híradással az országból), sőt a hótól is.
Igaz augusztus végén a szentélyünk beázott, de ez talán csak az
elhúzódó munkák számlájára írható. - Az Úr nagyon sok ember
szívét megnyitotta, és a sok jószívű adomány tette lehetővé a
tetőjavításon felüli többi munkát is: több helyiség festése, vil-
lanyszerelési munkák, asztalos munkák stb. 
- Az imaösszefogás is példaértékű volt. Sokan használták az
összeállított imafüzetünket, és a szentmisék után mindig közö-
sen is fohászkodtunk.
- Köszönetünk jeléül egyházközségi életünkből készült dvd-
összeállítást adtunk az adakozóknak. A munkák befejezésével
pedig emlékérmet készítettek nekünk (ennek munkája is fel-
ajánlás volt), melyet ezentúl a készlet erejéig bárki megvásárol-
hat (az adományozók féláron). Az adakozók névsorát kihelyez-
tük templomunkra, a közösségek és vállalkozásokat nevét lej-
jebb megtaláljuk, képeket az internetoldalunkon találhatnak:
www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/templomfelujitas 

Több dolgot meg kell jegyeznünk e nagy összefogás után:
- az Úr gondoskodik övéiről,
- ne hagyjuk, hogy annyira elszegényedjenek egyházi közössé-
geink, hogy időben nem tudnak szükséges munkákat elvégezni
(erről részletesebben a tavalyi felhívásban írtunk: Miért nem
kezdtünk hamarább? - alcímmel),
- jót tenni jó, vagyis jobbá válnak azok az emberek, akik segí-
tenek,
- a városban élő szegényebbek megsegítésére szükség lenne
nagyobb összefogásokra:
A) egyházközségi karitász-csoportunkba segítők kellenek,
B) a különböző felekezetek összefogására lenne szükség karita-
tív akciókhoz, melyet akár időnként, akár állandóan segíthet az
Önkormányzat, mivel az emberek a legmegbízhatóbb segítség-
nyújtásokat a legtöbb helyen az egyházak által kapják,
C) a nemsokára működő egyházi segítő alapítvány: „Testi-lelki
segítség alapítványa” alkalmas arra, hogy a vállalkozások is
részt vegyenek egy városi összefogásban.

A jövőben is legyünk méltó utódai elődeinknek, és örömmel
zárom be kedvenc költőm, Pilinszky János gondolataival sorai-
mat, melyet egykor itt fogalmazott meg: „A vecsési templom
valóban a vecsésieké... Falait ... a szeretet, az odaadás láthatat-
lan, megható freskói népesítik be... A vecsési templomot a hit és
a szeretet emelte s ennek a hitnek és szeretetnek a jelenléte a
templomlátogató legszebb és legmaradandóbb élménye.”

„Közösség- és emberbarát” címmel illethetjük az alábbi segítő
csoportokat és vállalkozásokat: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Váci Egyházmegye, Vecsés Város Önkormány-
zata, Jótékonysági bál (Fidesz-Kdnp), Rózsafüzér Társulat, Pest
Megyei Önkormányzat, Református Gyülekezet, ádventi vásár-
ból, Evangélikus Egyházközség, Karitász-csoportunk önkénte-
sei, KÉK-közösség, Vecsési Hagyományőrző Zenekar, Szent
Mónika közösség, Bach és Bach Kft., P and K Lakástextil Kft.,
Business Class EC Kft., PROMANURE Kft., Cservák és Társa
Kft., Sceleton-Med Kft., DUDÉP építő és karbantartó Kft.,
SZIGÜ-INRI mérnökiroda, Életciklus Kft., TINT Color Festék
Kft., Equip-Test Kft., VERESZT Forgácsoló Kft., Gumilog Kft.

Legyen az Ön vállalkozása is „közösség- és emberbarát!” azál-
tal, hogy segíti a „Testi-lelki segítség alapítványt”!

Varga Péter plébános                                       Fotó: plébánia

Búcsúzás…
Elhunyt Adamek István (1952-2014)

Október 3-án a vecsési temető új ravatalozójában a református
vallás szertartása szerint elbúcsúztattuk ADAMEK ISTVÁN-t,
a „KICSI”-t, aki 62 év után visszaadta lelkét a Teremtőjének…

Őt a városban évtizedek óta min-
denki ismerte, kedvelte, igazi
vérbeli rockzenész volt. Énekes-
ként, dalszövegíróként sokat
adott nekünk. Mindene, az élete
volt a zene.
Fiatalon érte a halál, lett volna
még mit adnia nekünk,
Embereknek. Sajnos az Élet
kiszámíthatatlan, hiszen mint
tudjuk, csak átutazók vagyunk
mindannyian ezen a földön…
A szertartás tiszteletadó volt,
melynek méltó keretet adott az új
ravatalozó. Megszámlálhatatlan
sok ember jött el leróni végső
tiszteletét Kicsi emlékének.
Búcsúztak tőle családtagjai,
rokonai, zenész társai, barátai,

ismerősei. A zenészek nevében gitár kísérettel egy erre az alka-
lomra írt verssel köszönt el tőle Hrachovina András. Emléke
örökké él a dalaiban, azokban a felidézett élményekben, amiben
részünk volt tőle. 
Nyugodjon békében, s az örök világosság fényeskedjék Neki…

Benke Mária
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Kedves Vendégeink!
Immár 2. hónapja, hogy Cukrászdánk ismét NYITVA tart. Sok Kedves Vendég jelezte igényeit, kívánságait, melyet igyek-
szünk folyamatosan kielégíteni. Mi is készülünk a télre, így a hideg reggelekhez ajánljuk a házi réteseinket, illetve a békés
vacsorák desszertjeként, a diós- mákos bejglinket. 
Közkívánatra október 23-ától október 26-áig OLASZ különlegességeket készítünk Önöknek. 
Az októberi hosszú hétvégén cukrászdánkban megtalálható lesz a teljesség igénye nélkül az olasz különleges sütemények tárháza. 

Kínálatunk a hétvégére: - Panna Cotta, - Sorrentoi Sajttorta, - Cantuccini, - Mille Foglie, - Mandula Torta, - Tiramisu, 
- Angol Puncs, - Catalán Krém, - Zuppone, - Torrone, - Profiterol...
A fenti süteményekre előrendelést is felveszünk.

Üzletünkben s ikeresen e l indítottuk  a  tör zsvásár ló i  rendszerünket.  
M i n d e n  ke d ve s  Tö r z s vá s á r l ó n k  Ö r ö kö s  1 0 % - o s  ke d vez m é ny t  k a p.

Ne maradjon le  Ö n se!  Jö j jön  és  igényel jen  tör zsvásár ló i  k ár t yát !  

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: 0630 5351 801 és 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        
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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

Savanyító üzembe fizikai munkára
munkatársakat keresünk.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
az allashirdetes1974@gmail.com

email címen , vagy a 
0630 920 4706-os telefonszámon

08-14.00 óráig lehet.
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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
Zsákos hagyma és burgonya vásár.

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!!!
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Göröngyös életút, melyet a postagalambok
szebbé tettek…

Skribek László 1939 októbe-
rében szülei harmadik gyer-
mekeként látta meg a napvi-
lágot Vecsésen. Nyolcan vol-
tak testvérek, s hál’ Istennek
mindegyikük él. Édesapjuk
gyári munkás, Édesanyjuk
háztartásbeli volt. A nyolc
gyermekről egy kereset gon-
doskodott…
Laci bácsi az Erzsébet téri
általános iskolában végezte

el a nyolc általánost, szerény anyagi helyzetük miatt tovább
tanulni nem volt módja. Akkoriban már focizott az ifi csapat-
ban, és kacérkodott a galambászattal is. Még csak tartott és
tenyésztett postagalambokat, de 16 évesen már benevezte ver-
senyre is őket, és egy nagyon szép díjat hozott el az egyik
galambja ifi kategóriában.
Tizenöt évesen Kőbányán dolgozott egy bronzöntödében segéd-
munkásként. Két év után a Radiátor gyárba ment apja és bátyja
mellé, ahol kitanulta a radiátorszerelést. Itt is több mint két évig
dolgozott.
Jóképű, jó kiállású legény volt, nagyon szeretett és tudott is tán-
colni, ezért adva volt Vecsésen a Téhöly és a Strand, ahol Krész
Gábor és zenekara húzta a talpalávalót az akkori fiataloknak a
bálokban. Ott ismerkedett meg Ibolyával, a táncos, szép leány-
nyal, akibe szerelmes lett, és nem sokára megkérte a kezét.
Akkortájt Ő 19 éves, Ibolya pedig csak 16 éves volt, ezért szü-
lői és tanácsi engedéllyel házasodhattak csak össze. Ennek már
55 éve, és boldogságuk azóta is töretlen. 
Házasságkötésük után három hónap múlva elvitték 27 hónapra
katonának. Előbb Szombathelyre, majd Budapestre került. Az
„aranylábú” futballistának előnye származott a focizásból, mert
állandó kimenője volt a honvédségnél, így gyakran látogathatta
meg a feleségét. A szüleinél laktak, későbbi terveik között egy
telekvásárlás és építkezés szerepelt. Közben 1961-ben megszü-
letett a kislányuk, de mivel akkoriban csak három hónapot
maradhattak otthon az anyák, a nagymamára bízták,és az anyu-
ka mehetett pénzt keresni. A lányuk ma már két gyermekes
anya, az egészségügyben dolgozik, most született meg egy tün-
déri unoka - Laci bácsiék dédunokája - , büszkén mutatják a
fotókat…
Az ifjú feleség a szemüvegkeret gyárban dolgozott, és minden
keresetét félretette, hogy mire párja leszerel a katonaságtól,
megvehessék a telket. A pénz csak a felére volt elég, de 1964-
ben kölcsönnel meg tudták venni a Szív utcai telket. Laci bácsi
leszerelés után dolgozott az EVIG-ben, a Kőbányai
Hordógyárban. Szerényen éltek, de elkezdték az építkezést.
Mindent családi összefogással, éjt nappallá téve építettek.
Előbb a telek hátulján egy kisebb házat, ahová beköltöztek,
majd az utcafrontra a nagyobb lakóházat. Később a vecsési
TSZ-ben dolgozott 20 évet, egészen a nyugdíjazásáig lakatos-
ként, fémmunkásként. Büszkén meséli azokat az időket, hogy
mennyire megbecsülték Őt, mint embert és a munkáját is. Jó
érzéssel emlékszik vissza azokra a dolgos hétköznapokra.
Nagy hasznát vették később a hátsó épületnek, mert nyári kony-
haként szolgált, no meg a galambok lakhelyéül…
1965-ben boldogan beköltöztek és apránként berendezkedtek.
Az egyetlen hobby, szerelem a galambászat volt, ami sohasem

szűnt meg. 1962-től foglalkozik postagalamb tenyésztéssel és
versenyeztetéssel egyesületben, amit – mint mondja – élete
végéig boldogan csinál…
A galambtenyésztő-versenyző sportnak sok-sok örömöt
köszönhet, örömmel mutatja trófeáit, emléklapjait, és ami a
lényeg, hogy a kedves felesége is örül ennek a sportnak, min-
denben segíti, támogatja.
Szomorúan meséli, hogy az utóbbi években annyira megválto-
zott, kiszámíthatatlan lett az időjárás, hogy sok galambja odave-
szett. Ha nem az időjárás viszontagságai miatt, akkor ragadozók
miatt, de többször érkezett haza sérülten galambja, de hazajött a
szeretett gazdájához. Csodálatos kis jószágok, hálásak a törődé-
sért, értik a gazdájuk beszédét, együtt él galambász és postaga-
lamb, egyszerre dobban a szívük. Azt gondolom, ezt csak egy
másik galambász értheti meg igazán… 
Nézegetjük a kedves kis szárnyasokat, a sok-sok szép díjat,
amiért erősen kötődnek egymáshoz…
Meséli, hogy régebben milyen összetartó, jó közösség volt a
galambász társaság. Minden komolyabb verseny után rendeztek
galambász bálokat, ahol nagy táncmulatságon ünnepelték meg
a sikereket. Fényképek őrzik több táncversenyük eredményét.
Ifjú korukban a felesége volt a bálkirálynő, csodaszép nő volt,
és nagyon jól tudott táncolni, Laci bácsi igen büszke ma is rá…
Az emlékezés fátyolossá tette a tekintetüket, szeretettel néznek
egymásra több mint fél évszázad elteltével is…
A tartalmas hosszú élet titka a szorgalom, és a szeretet – mond-
ják szinte egyszerre, ez végszónak is megható és szép...

Írás és fotó: Benke Mária

Idôsek Világnapja…

„Bizony hajoljatok meg az öregek előtt, / akár utcaseprők, akár
miniszterek…(Kosztolányi Dezső)
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ
IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá. Napjainkban kb. 600 millió hatvan
év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is két-
szereződhet. A város vezetése a kezdetektől megtisztelik az idő-
seket. Idén is, ahogyan ez Benke Mária írásából kiderül.
Az emléknapon a városi önkormányzat vezetése - a BÁKK és a
Gondozási Központ közreműködésével - megszervezte a
Kulturális Központban az idős emberek köszöntését.
Pereginé V. Terézia, a Gondozási Központ vezetője üdvözölte a
város vezetőit, kiemelte dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő megtisztelő jelenlétét. Jelen volt még a történelmi egyházak
képviseletében Huszka Mihály római katolikus plébános atya, a
Gondozási Központ munkatársai, a mozgáskorlátozottak képvi-
selői, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör tagjai és a legfonto-
sabbak, az idősek, a nyugdíjas klubok tagjai. 
Rövid köszöntőt mondott a polgármester és a képviselő úr, az
ezt követő szórakoztató műsor első felében „Mollini” bravúros
bűvész trükkjeit, második részében Túróczi Éva és Nádházi
Péter előadóművészek operett összeállítását élvezhette a közön-
ség. A hangulatot fokozta a finom csülkös káposzta, amit a
Központi Konyha készített. Ebéd után a „Hakme” tánczenekar
„Nem csak a 20 éveseké a világ” című zenés összeállítása szó-
rakoztatta az egybegyűlteket…
Nagyon kellemes esemény volt, látszott, hogy mindenki örült és
élvezte e sok kedvességgel telt ünnepi eseményt. Köszönet
mindazoknak, akik azon fáradoztak, hogy a vecsési idős ember-
eknek szerezzenek egy kellemes élményt.

Benke Mária
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De nehéz az iskolatáska….
Ahogyan minden évben, úgy most is közöljük Vecsés alma mate-
reinek elsős, és gimnazista elsős növendékeinek névsorát. Sok
sikert, jó tanulást!

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
1.a - osztályfőnök: Sebők Márta
Agbo Ngene Lawrence Junior, Albrecht Adél, Báder Dóra,
Barátosi Sándor, Barna Kevin, Barna László, Csőke Viktória,
Dávid Szabina Tímea, Deák Nóra, Erdei Henrietta Hajnalka,
Fridrik Laura, Gombkötő Gergő, Góman Jázmin, Kozma
Krisztina Dorina, Lábos Viktória, Mama Korina, Maysonnave
Viktória Kitty, Maysonnave Vivien Éva, Nagy Nóra, Nyerges
Nikolett Viktória, Pintér Anna, Pollinger Fanni, Skribek István
János, Sütő Péter, Tompos Sára Bianka, Uller László Krisztián,
Vígh Melinda, Zsótér Alexandra
1.b - osztályfőnök: Körözsi Emese Irén
Bereczk-Kiss Ákos, Bertus Alexandrosz, Dezső Dorottya, Elekes
Gergő István, Ganea Viktória, Horváth Attila Zsolt, Illés Renáta,
Izsák Lilla Boglárka, Jancski Zétény Bertalan, Kauremszki
Laura, Kiss Krisztián Márk, Kőrösi Vanessza, Lakatos Attila,
Merkl Marcell Dominik, Németh Balázs Antal, Oroszi Luca
Viktória, Ripp Dávid Olivér, Sápi Szonja, Schneider Lara Bianka,
Stelczer Annamária, Szendi Bernadett, Takács Laura, Tankó
Flóra, Túri Marcell, Váradi Amanda Rebeka, Virágos Levente

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
1.a - osztályfőnök: Mrovcza-Laufer Katalin
Bárdos Mercédesz, Bartha Anna, Bíró Zoé, Bukó Ivett,
Dobrovitz Viktória, Fehér Fruzsina Adél, Gonda Martin Tibor,
Hajdu Tamara, Hok Bálint Sándor, Hrabovszky Gergő, Károlyi
Patrik, Kenéz Kata, Kis-Jakab Máté, Kókai Bálint, Kozák
Roland, Moravecz Enikő, Patakfalvi Kitti Diána, Toma Gréta
Ildikó, Várszegi Viola, Vaszil Dorina, Velőti Vajk, Veres Zsófia
1.b - osztályfőnök: Deme Istvánné
Alexa Szebasztián Márk, Balogh Dóra, Barna Tifani, Boda
Dorina Beatrix, Derecskei Ferenc István, Grenács János,
Hackl József Dominik, Karacs Dániel, Kótai Krisztián László,
Mészáros Brigitta, Mészáros Nóra, Miltényi Andor Kamill,
Nagy Zsanett, Plesa Martin, Somodi Krisztina, Somodi Petra,
Szabó Mihály Zoltán, Szalay Gergely László, Tüske Janka,
Tyukodi András Antal, Varga Gréta Jácinta, Zsiga Viktor
1.c - osztályfőnök: Dudás Laura
Bartha Dóra Zsuzsanna, Bihal Vince, Czalbert-Halasi Barbara,
Csányi Mihály Levente, Erdei Marcell, Holhos Gergely, Kókai
Vajk László, Kovács Viktória, Macsuga Dávid Zsolt, Moravecz
Anita, Moravecz Laura, Nagy Dominik Gergő, Pasqualetti
Péter György, Pichler Rudolf Olivér, Plavecz Vendel, Rákosi
Balázs, Sinyi Áron, Somogyi Julianna, Szabó Emma Veronika,
Szakács Zehra, Szilágyi Csanád, Vida Viktória

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola
1.a - osztályfőnök: Fentorné Mák Klára
Borissza Laura Hanna, Csiki Kristóf, D. Tóth Laura, Frühwirth
Hanna, Gábor Dávid Marcell, Galántai Ágnes Katalin, Győri
Zsófia Dóra, Hanek Ildikó Boglárka, Jakab Evelin, Király
Krisztián Balázs, Kiss Liza, Kment Ábel, Kollár Maja Erika,
Kőnig András István, Magócsi Viola Flóra, Major Máté, Makula
János, Makula Pál, Méhész Ruben, Miskolczi Domonkos,
Miskolczi Luca, Szöllősi János Dávid, Urbán-Szabó Balázs
1.b - osztályfőnök: Tóth Viktória
Babis Martin Márk, Bakó Anna, Bakó Nóra, Bayer Vivien,
Csapai Zsombor Péter, Dunszt Vilmos, Fekete Máté, Forgács
Milán, Hajdú Sándor, Hegyi Bianka, Juhász Luca, Karakas

Ákos, Leleszi Brendon, Makula János Renátó, Makula Ketrin,
Oláh Bernadett, Sárkány Diána, Stiller Anna Barbara,
Temesvári Orsolya, Vad Richárd Sebastián, Vasadi Fruzsina
Ráhel, Vigh Emília, Zaroba Kristóf János
1.c - osztályfőnök: Gáborné Bárány Ágnes
Angheloin Dániel István, Bruder Lili Kata, Csatári Petra Hanna,
Daróczi Donát, Frühwirth Kitti, Godó Miklós, Gyenes Petra
Izabell, Kapuvári Anna, Kárpáti Olivér, Kolozsi Hortenzia,
Kurunci Bence, Lénárt Boglárka, Martin Izabella, Pikkel-Maró
Júlia Ilka, Salamon Szonja, Táncos Noel Bendegúz, Terebesi Zsolt,
Tóth Anna, Tóth Kíra, Váradi Nóra, Vitéz Nóra, Vona Lilla Katalin
1.d - osztályfőnök: Zehetmayer Adrienn
Ábrahám Benedek, Ari Lídia Panna, Bartha Hulan Ilma, Csányi
Nikolett, Demeter Marcell, Eke Enikő Flóra, Farkasfalvi Lili,
Kelemen Kristóf, Kovács Bence Barnabás, Kovács Dóra,
Kránicz Abigél Lilla, Kukoly Patrik Zoltán, Magyarosy Dávid,
Marcucci-Tagscherer Martin Szilárd, Nangeli Adele Wellisane,
Szabó Milán, Tokaji-Nagy Liána, Tóth Dávid, Varga Máté,
Vincze Lili, Vintura Valentina Georgiana, Zombor Virág Vanda

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
1.a osztály, iskolaotthonos  Osztályfőnök: Kállainé Szögi Klára
– Daxné Bőszin Magdolna
Badó Máté, Berényi Dávid, Bojtor Anna Zsuzsa, Czinege
Zsombor, Dorogi Nikolett, Fekete Viktória, Fenyves Zsombor,
Fikó Dzsesszika Letícia, Harmath Dániel, Kiss Hanna, László
Katalin, Nagy Jázmin, Papp Tamás Szilárd, Sebestyén Petra,
Selényi Dávid, Siklódi Alexandra Petra, Stász Kamilla,
Steigerwald Dorina, Szabó Edina, Szabó Levente, Szántó
Serege Noémi, Szanyi Szonja Virág, Szegedi Zsófia Karolin,
Szilágyi Ákos, Szilágyi Kristóf, Uza Flóra Viktória, Vass Zalán,
Zemmel Katalin.
1.b osztály Osztályfőnök: Pleskovics Sándorné, 
Napközis nevelő: Juhász Jakab
Akács Kiss Anna, Alexa Dóra, Bartha Eszter Mária, Békési
Zsolt Márk, Bodor Boglárka Jázmin, Bogár Kristóf,
Breiteinstein Brúnó, Brünner Noémi, Chlepkó Ágoston Dávid,
Cser János, Csizmazia Nóra, Hegedűs Gábor, Hrutka István
Milán, Keller Márk, Kiss Balázs, Kovács Hanga, Mészáros
Benedek, Moldován László, Nagy Sarolta, Nyalka Noémi,
Ongai Dorottya, Palkovics Olivér, Pesti Gréta Kata, Sarkady
Sándor, Soós Ágnes, Szilágyi Bernát, Tarsoly Máté, Vadászi
Zsófia Gabriella.
9.nyelvi osztály - osztályfőnök: Bánlaki Tiborné
Alattyányi Zsombor, Antal András Adrián, Baranyi Ádám Gábor,
Debreczeny Fanni, Deschelák Barnabás Zsolt, Dobai Márk Erik,
Durgham Abdul Kerim, Fóti Laura Barbara, Gábos Sándor,
Guzsván Tímea, Haumann Viktória, Jónás Miklós, Laczkó Petra,
Nagy Melinda Rózsa, Nagy Regina, Nagy Tamara, Németh
Richárd, Raibl Regina Edit, Schuszter Karina, Seres Tamás, Simó
Norbert, Stiller Eszter, Szabó Petra, Szabó Zita, Szőke Viktória,
Váradi Dorina Orsoly, Vass Zsanett Szidónia, Vitéz Orsolya
9. osztály - osztályfőnök Artztné Csatári Marianna
Albert Zsanett, Baukó Dániel, Bernhard Dorottya, Berta Eszter
Krisztina, Burai Adrienn Erzsébet, Czakó György, Csernus Anita,
Dajcsin Gabriella, Darai Gergely Attila, Diós Máté, Dócs Bence
László, Duchaj Judit, Duffer Norbert, Eizen Melinda Dóra, Hajdú
Róbert László, Hodosi Melissza, Jakus Klaudia Cintia, Kirtyán
Nikoletta Ildikó, Kovács Kinga, Kustra Dóra Orsolya, Laza
Viktória, Márta Krisztina, Pályi József, Szappanos Rebeka,
Szöllősi Szabina Erzsébet, Wasylkovicz Xénia

VT összeállítás
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Remek októberi dekoráció lehet ajtónkon vagy bárhol a lakás-
ban. Ez a szellem senkit nem fog megijeszteni. Elkészítése egy-
szerű, így bátran fogjunk neki akár a gyerekekkel együtt. Jó
munkát és kellemes időtöltést kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok:
fehér organza, hungarocell
tojás, fekete karton, foszfo-
reszkáló festék, fekete szatén-
szalag, puha drót, zsinór, fehér
zokni.
Segédanyagok:
olló, ragasztó
Elkészítés menete:
A puha drótból vágjunk le két
egyforma hosszú darabot
(kb.30 cm). Az egyik végét hajtsuk vissza 90 fokba, a másik
végét tekerjük vissza csigába. Ezután a kampós végüket ragasz-
tózzuk be és szúrjuk be a tojás tetejébe. Amíg szárad készítsünk
denevéreket a fekete kartonból.
Elsőnek rajzoljunk néhány
denevért a kartonra, majd
emeljük ki a széleket foszfo-
reszkáló kontúrfestékkel.
Ezt is tegyük félre száradni. A
tojás száradása után vágjunk le
egy nagyobb darabot az organ-
za anyagból. Húzzuk rá a tojás-
ra, majd a nyakánál kössük el
egy fekete szaténszalaggal.

Kicsit igazgassuk el az
anyagot, hogy szépen áll-
jon. A fejre húzzunk rá egy
fehér zoknit. Fekete kar-
tonból vágjunk ki szeme-
ket és szájat. Ragasszuk
fel az arcára. A denevére-
ket vágjuk ki a kartonból
és ragasszuk elszórtan az
organza testre.
Egy olló segítségével
tépázzuk meg az anyag
szélét, hogy kicsit caf-
rangosabb legyen.
Ezután a fekete karton-
ból vágjuk ki a „HAPPY
HALLOWEN” felíratót és ragasszuk fel egy zsinórra. A zsinór
két végét kössük szellemünk kezeire és már készen is vagyunk.
Már csak annyi a dolgunk, hogy megtaláljuk neki a megfelelő
helyet.
Ezt a kis szellemet egy családi foglalkozás keretében is elkészít-
heted nálunk október 29-én. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
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

V i d á m  f e h é r  s z e l l e m

Kétszáz éve nagy árvíz pusztított

Idén tavasszal már mindannyian megtapasztalhattuk, hogy a
bőséges csapadék milyen áldás lehet szomjazó kertjeinknek.
Gondosan ápolt virágaink, zöldségeink szinte a szemünk láttára
növekedtek nap, mint nap. S míg növényeink boldogan füröd-
tek mogorva fellegek égi ajándékában, nyugtalanító hírek
érkeztek. Egy mediterrán ciklon, mely napokig itt örvénylett
felettünk, néhány nap alatt annyi esőt ontott magából, mely ren-
des körülmények között, egy hónap alatt érkezik. Jónéhány
folyónál kellett megkezdeni az árvízi készültséget, a Balaton
déli partját tajtékzó ár öntötte el. Még emlékszünk a tavalyi
dunai árvízre, de arról bizonyára kevesen tudnak, hogy szűkebb
pátriánk, Vecsés régmúltjában kutakodva, egy pontosan kétszáz
évvel ezelőtti, akkoriban hatalmas anyagi károkat okozó árvíz-
ről számol be az egykori krónikás.
1814-et írtak, mikor a vecsési gazdák Üllő felé eső rétjein hatal-
mas pusztítást végzett az árvíz. Nem lehet tovább halasztani,

meg kell építeni a kanálist, mivel a közelben lévő Pesti út is
veszélyben van. Hosszú évek vajúdása után, végre 1824-ben
egy megyei bizottság, melyet külön e célra rendeltek ki, járja be
a helyszínt. Jegyzőkönyvben rögzítik, hogy a vecsési gazdák
legelőin, rétjein és szénájukban súlyos károkat okoz a tengernyi
víz, az állattartás is komoly veszélybe került. Megállapították,
hogy a felülről jövő vízmennyiség Vecsés határában, Halom
pusztánál megfeneklik, lefolyási lehetősége sehova sincs. Végre
konkrét lépésre szánja el magát az akkori megyei vezetés.
Mérnökei tervet készítenek egy csatorna megépítéséhez, mely
egészen a Dunáig vezet. A meder nyomvonalát Üllő-Vecsés-
Halom és Gyál pusztán át, Soroksárt érintve tervezik a Dunába
vezetni. A feladat gigászinak tűnik, a számítások alapján min-
tegy 21794 kubik öl földet kell kiásni, melyet 9589 napszám
mellett lehet csak elvégezni. A kivitelezéshez nincs meg a fede-
zet. A vármegye kénytelen a környező földesurak segítségét
kérni, így teremtve elő a szükséges anyagi eszközöket. Hosszú
évek árvízi pusztításai után végre 1846-ban sikerül teljes hosz-
szában megépíteni a csatornát.
Ha manapság kilátogatunk a városunk Üllő felé eső határában
békésen hömpölygő kanálishoz - eleink gondos munkájáról meg-
győződve - akár családi programnak is beillő élményben lehet
részünk. Bár a medert és környékét időről időre megtisztítják, az
újra növő sás között eleven élet zajlik. Vízipókok „korcsolyáz-
nak”a feszülő víz színén, csiborok tűnnek elő az árral szemben
ficánkoló picinyke halak mellett. A parton sétálva, békák serege
keres menedéket méteres ugrással a mederbe pottyanva.
Az idők távolában, immár 168 éve megalkotott vecsési „kis
patak” rendületlenül csordogáló vize, vagy éppen vadul rohanó
árja a Duna soroksári ágába ömölve indul hosszú, a Fekete-ten-
gerig nyúló, önmagát feloldó útjára.

Kép és szöveg: Fekete József
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Remekel az Urbán-csapat

Négy győzelmet egy döntetlen követett, majd ismét négy győ-
zelem következett. A csapat teljesítményén látszik, ha kijön a
lépés, akkor gólzápor van, de ennek hiányában a kiváló csa-
patszellem is segíthet. Lassan a bajnokság harmadánál
kimondható, hogy négy együttes emelkedik ki a mezőnyből, és
közte van a vecsési gárda is, mégpedig nagyon jó esélyekkel.
Igaz, a rangadók éppen most következnek, de reméljük, hogy
Urbán Flórián megalkuvást nem tűrő, utolsó percig küzdeni
tudó mentalitása eredményre fog vezetni a nehéz kilencven
percek során is.

GÖDÖLLŐI SK - VECSÉSI FC 1:1 (1:0)
Gólszerző: Király A. (82’)

VECSÉSI FC - TAKSONY SE 2:1 (1:0)
Gólszerző: Zalaegerszegi R.(40’), Segesdi A.(72’)   

ÖRKÉNY SE - VECSÉSI FC 1:3 (0:1)
Gólszerző: Segesdi A.(13’), Piros G.(88’,90’) 

VECSÉSI FC - PILISI LK LS 1:0 (0:0)
Gólszerző: Zalaegerszegi R.(67’) 

ÜLLŐ SE - VECSÉSI FC 0:6 (0:2)
Gólszerző: Zalaegerszegi R.(8’,34’,62’), Petruska Cs. (51’),
Tárkányi G. (78’), Szabó S. (89’) 

A tabella állása a 9. forduló után:
2. Vecsés  9      8   1   0       27-5       25
Érd csapata vezeti a mezőnyt szintén 25 ponttal, a gólkülönbsé-
gük eggyel jobb (30-7), ezért előznek meg minket. Tura és
Nagykőrös igyekszik lépést tartani a két éllovassal. A VFC
kapta a legkevesebb gólt a 16 csapat közül, és a harmadik leg-
több gólt rúgtuk.

Góllövőlista:
6: Zalaegerszegi Roland, 4: Segesdi Attila, 3-3: Ádám Erik,
Petruska Csaba, Piros Gábor, 2-2: Király András, Szabó Sándor,
1-1: Tárkányi Gergő, Radnai György, Molnár Dániel, öngól

Czibolya Zoltán elnök értékelése a mérkőzésekről:
- Gödöllőn műfüvön játszottunk, ami szokatlan volt a fiúk-
nak, de nem ezen múlott a győzelem. Nagy mezőnyfölény-
ben játszottunk, mint általában minden mérkőzésen, de saj-
nos a helyzetek javát kihagyjuk. Ez is jellemző – sajnos – de
az is, hogy a hajrában föléje kerekedünk ellenfeleinken, és
góljaink nagy részét az utolsó 20 percben szerezzük. Ez
dicséri az erőnlétet, de a jó harci állapotot is. Urbán Flóri
arra is felhívja a srácok figyelmét, hogy ellenfeleink zártan
és keményen védekeznek, főcéljuk, hogy ne kapjanak gólt.
Az elmondottak általában jelzik a meccseinket, de Pilis
együttese ezt még durvasággal is megtetézte, úgy, hogy két
játékosunk súlyosan megsérült. Piros és Segesdi hetekre
kidőlt, amivel érzékeny veszteséget szenvedtünk. Üllőn nagy
védelmi hibákból szereztünk vezetést, de utána szép gólok-
kal tudtunk fölényesen nyerni. Üröm az örömben, hogy
Petruskát 3-0-nál értelmetlen szabálytalanság miatt kiállítot-
ták. Újabb csatár esett ki, pedig most jönnek a nagy mérkő-
zések. Ugyanezt a becsületes hozzáállást várjuk, és akkor az
eredmény sem marad el.

Pest Megyei Kupa sorsolása

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságának Versenyirodája elké-
szítette a PMK 5. fordulójának a sorsolását. A 4. körből tovább-
jutott 12 csapat mellé bekapcsolódik a küzdelmekbe további 4
kiemelt egyesület is, így 8 mérkőzéssel folytatódik a kupa-soro-
zat. A mérkőzések 2015. 04. 08-án, szerdán 16:30-kor kerülnek
megrendezésre. A párosítások a következők: Vácrátóti KSE -
Kisnémedi, Dunakeszi Kinizsi/Tura - Zsámboki SE/Üllő SE,
Gödöllői SK - Vecsési FC, Aranyszarvas SE - Nagykáta SE,
Pilisi LK - Taksony SE

VT info

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

Felnőtt - Szigetszentmiklósi NKSE – Vecsés Kombi Express
23-16 (15-7)
Vecsés felnőtt női kézilabda csapata most állt fel először bajno-
ki mérkőzésre ezzel a játékoskerettel, így sok kérdőjel övezte
játékukat az összecsapás előtt. 
Az első félidőben körülbelül öt percig voltunk méltó ellenfelek,
majd a Szigetszentmiklós átvette az irányítást. Teljesen becső-
döltünk, amatőr csapat formáját mutatták, olyan technikai hibá-
kat ejtettek, amelyeket egy több éve kézilabdázó játékostól nem
várna el az ember. Pontatlan passzok, ötlettelen támadások, ami
az eredményjelzőn is megmutatkozott.
A második játékrész teljesen új formát mutatott, mintha egy
másik Vecsés Kombi Express jött volna ki a pályára. A kapuban
Tóth Enikő elkápráztató formát nyújtott, s a védekezés is felvet-
te a ritmust. Az elején még félénken játszó juniorok is odatették
magukat, és megmutatták, hogy lehet rájuk számítani. A táma-
dások is kezdtek összeállni, s bár az ötletesség és a csapatmun-
ka továbbra sem dominált, de Nagy Zsófi vezényletével jöttek a
gólok. A hazaiak idősebb kerete nem bírta a szuszt a fiatalabb
csapattal szemben, hiszen a Vecsés többször is leindította ellen-
felét. Ami biztató, hogy a második játékrészt megnyertük. 
Ha ezt a játékot tovább tudják fejleszteni a lányok, akkor bebi-
zonyíthatják, hogy az első összekovácsolódásra szánt évben is
van keresnivalójuk az NBII-ben!

Junior - Szigetszentmiklósi NKSE – Vecsés Kombi Express 17-42
(4-23)
Osztálybeli különbség volt a két együttes között. A második
játékrészben a felnőtt keretben szereplő juniorok pihentek, így
is óriási volt a különbség.

Felnőtt - Vecsés Kombi Express – Gyömrő VSK 17-25 (5-13)
A találkozó ismét kérdőjelekkel indult: melyik arcát mutatja az
együttes? Sajnos, megismétlődött a történelem. Az első félidőben
ismét csak hat percig voltunk méltó ellenfelek, majd Gyömrő
begyújtotta a rakétákat, s tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést.
A második játékrészben újfent sikerült megújulnia a mieinknek,
s 12-12-re hoztuk a félidőt. Annak ellenére, hogy sem figurák,
sem csapatjáték nem jellemezte a játékunkat. Tóth Eszter a máso-
dik félidőre állt be, s megmutatta, mit jelent a rutin. Rajta kívül
az 1997-es születésű Tímár Flóra volt, aki szívét-lelkét beletéve
bátran mert kapura törni, méghozzá eredményesen! Ennek elle-
nére az első játékrészben megszerzett előny bőven elég volt
Gyömrőnek, hogy magabiztosan nyerjék meg a mérkőzést. 
Együttesünkből továbbra is hiányzik a csapatjáték és a kiemel-
kedő egyéni teljesítmény. Annak sincs magyarázata, hogy miért
ez a kettősség hatvan percen belül.

Junior - Vecsés Kombi Express – Gyömrő VSK 19 - 26 (13 - 13)
A mérkőzés előtt nem voltak idegesek a hazai szurkolók az Üllő
Városi Sportcsarnokban, hiszen Csenki Györgynét idézve:
„Vecsés női junior csapat fennállása óta nem kapott ki
Gyömrőtől.” Ennek ellenére már az első félidőben ment az
adok-kapok, és sem a vecsési, sem a gyömrői együttes nem
tudott számottevő előnyhöz jutni. Itt már látszott, hogy van
némi probléma a junior korú játékosok hozzáállásával.
A második játékrészben a vendégek folyamatosan növelték elő-
nyüket, s megmutatták, mi is az a kézilabda. Ami szomorú,
hogy ez a mi játékosainkat nem érintette meg, hiszen sokszor
mosolyogva, röhögcsélve múlatták az időt a kispadon, illetve a
pályán. Ennek meg is lett az eredménye, simán veszítettünk.

Felnőtt - Ceglédi Kék Cápák SE – Vecsés Kombi Express
29-19 (14-10)
A meccs fordulópontot jelenthetett volna, hiszen az újonc ceglédiek
ellen szinte kötelező volt a győzelem, hogy bizonyítsák a lányok,
továbbra is az NBII-ben a helyük. A lányokat ezúttal nem jellemez-
te a kettősség. Most az egész találkozó siralmas volt. Enervált és
iszonyatosan gyenge játékot produkált a vecsési együttes. 
Ezzel a meccsel már kijelenthető, hogy bajban van a vecsési női
kézilabda szakosztály NBII-ben szereplő két csapata, hiszen a felnőt-
teknél háromból három vereség a mérleg. Ráadásul a legnagyobb
vereséget az újonc, tavaly még a Pest megyei bajnokságban szerep-
lő ceglédiektől szenvedték el, attól a csapattól, akiket a tavalyi sze-
zonban még a juniorjaink is megvertek. Nehéz időszak elé néznek a
lányok, nagyon fontos, hogy bent maradjon a felnőtt gárda az NBII-
ben, mert, ha ők kiesnek, akkor a juniorokat is magukkal rántják.

Junior - Ceglédi Kék Cápák SE – Vecsés Kombi Express 23 - 21
(12 - 8)
A mérkőzés nem tűnt nagy falatnak, de ismét hiába való volt az
esélyek latolgatása, hiszen a ceglédi fiatalok már az első félidő-
ben négygólos vezetésre tettek szert. A második félidőben kicsit
feljavult a mieink játéka, de nem sikerült megfordítani az állást.
Így a Vecsés Kombi Express tavalyi bajnok junior együttese is
rosszul kezdte a bajnokságot: három meccsből két vereség, egy
győzelem az eddigi mérleg.

Molnár Péter

Köszönjük!
A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium „STÚDIUM ALAPÍTVÁNYA” köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik adójuk 1%-át alapítványuk javára (Számlaszám: 65100091-10101243 )
ajánlották fel. Ez az összeg 2012-ben 382 474,- Ft volt, amit 2013-ban a
tanulók jutalomkirándulásaira; múzeumi- és színházbelépőkre; a végzős
gimnazisták Szalagavató-báljának támogatására költöttük.
Köszönjük és várjuk támogatásukat!
Kuratórium
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Százhalombattai KE – Vecsési SE 34-28 (15-10)
A felnőttek rosszul kezdték az új idényben, hiszen hét gólt kap-
tak az elején, melyre mindössze egy góllal tudtak válaszolni.
Utána már nem szólt másról a játék, mint az ellenfél utáni haj-
száról, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A második játék-
részben sem sikerült megújulnia a mieinknek, már csak az ered-
mény kozmetikázása jöhetett szóba, de ez sem sikerült. Az
egyetlen pozitívum az volt, hogy a VSE új szerzeményei igen
lelkes és biztató teljesítményt nyújtottak.

Junior - Százhalombattai KE– Vecsési SE 28-27 (11-15)
Jól kezdtek a mieink, magabiztos játékkal növelték előnyüket, s
az első félidő végére 4 gólos előnyre tettek szert. A második
játékrészben felgyorsult a játék. A hazai együttes nem adta fel,
és úgy tűnik, ez sok volt a vecsési fiataloknak, hiszen szoros
csatában veszítettünk.

Vecsési SE – Pécsi VSE 28-22 (14-10)
Jól kezdtünk, hisz a védekezésnek köszönhetően a Pécs sokszor
passzívig volt kénytelen játszani, amely után, ha sikerült is
kapura törniük Varga Dadi megmutatta nekik, hogy minden
egyes gólért vért kell izzadniuk. A vecsési támadások eleinte
kicsit döcögősen mentek, Hegedüs Zoltán nagy kedvvel lövöl-
dözött több- kevesebb sikerrel, viszont Dóczi Dávid magabizto-
san szórta a gólokat, amihez Gálli Krisztián is csatlakozott.
Olyan előnyre tettünk szert már az első félidőben, amelyet a
korábbi évadban csak nagyritkán tudtak véghezvinni, hiszen a
négy gólos vezetés tudatában minden csapat nyugodtabban tud
nekilendülni a második félidőnek.
A pécsiek próbáltak megújulni, s lehetőségük is lett volna
felzárkózni, hiszen a hazaiakat sok baj sújtotta, a kettős
emberhátránytól a technikai hibákból adódó gyors kapott
gólokig. De Vecsés a második NB1/B-s bajnokságára, úgy
tűnik, megszerezte azt a tapasztalatot, amely eddig hiány-
zott, mert nemcsak emberelőnyeiket tudták kihasználni, de
többször képesek voltak a saját javukra fordítani az ember-
hátrányos szituációkat is.
A Vecsés SE együttese olyan arcát mutatta, amelyet az előző
szezon során ritkán lehetett látni. Nemcsak a pályán lévők tud-
tak csapatként dolgozni. A kispad, sőt a közönség is egyként
harcolt a mérkőzés alatt. Melléje jó egyéni teljesítmények is
párosultak. Gálli Krisztián és Dóczi Dávid kiemelkedően telje-
sített támadásban, míg védekezésben Wieszt Zsolt nullázta le a
pécsi bal oldalt, s, ha ő nem is tudta megállítani az ellenfelet,
akkor Varga a kapuban csillogtatta tehetségét. Ha ez a lendület
és hozzáállás megmarad a későbbiekben, akkor nagy az esély
arra, hogy az eltervezett középmezőnybeli helyezés megszerez-
hető lesz.

Junior - Vecsési SE – Pécsi VSE 20-21 (9-9)
Az előző szezonban a vecsési fiatalok kiütéssel győztek Pécsen,
így mi voltunk az esélyesebbek, annak ellenére, hogy több meg-
határozó játékos is kiesett a keretből. Az első félidő egyenlő
erők küzdelmét hozta, ezért háromesélyes maradt a mérkőzés.
Fordulás után jól kezdtünk és négy gólos előnyre tettünk szert.
A pécsiek egyik játékosának megmozdulását a bírók piros lap-
pal honorálták, ami nem megtörte a vendégeket, hanem felher-
gelte őket, s ezt a VSE juniorjai egyszerűen nem voltak képesek
lereagálni. Rövid időn belül Pécs megfordította a mérkőzést, s
Király Bence kifejezetten tetszetős védései ellenére sem sike-
rült győznie a vecsési fiataloknak. 

Várpalotai BSK – Vecsési SE 24-25 (14-13)
A találkozó háromesélyesként indult, hiszen a Várpalota némi-
leg gyengült, Vecsés pedig erősödött, így nem lehetett tudni,
hogy melyik csapat tud majd felülkerekedni a másikon.
Jól kezdett a hazai gárda, azonnal magukhoz vették a kezdeménye-
zést, s leginkább átlövésekből megszórták Dadit a kapuban, aki
nem a legjobb formáját mutatta ezen a mérkőzésen. Az első félidő
közepén azonban megrázta magát a VSE, és sikerült felzárkóznia.
Egyenlő erők küzdelme volt az első játékrész, azonban a mieink
jóval határozottabb játékkal kezdtek szünet után, és megmutat-
ták a várpalotaiaknak, hogy győzni jöttek. Ezzel nem is tudott
mit kezdeni a hazai együttes, az utolsó 10 percben már öt is volt
közte, s ha nem marad ki sok vendég ziccer, és nem emberelik
meg magukat a palotai junior játékosok – akiket végül beküldött
edzőjük, hiszen a felnőttek nem bírták az iramot –, akkor Vecsés
jóval magabiztosabb győzelmet tudott volna aratni. Sőt, az utol-
só percekben ismét megtörténtek azok a hibák részünkről, ame-
lyek izgalmassá tették a hajrát. Így az utolsó 20 másodpercben
még kérdéses volt a végkimenetel, hiszen a vége előtt másfél
perccel még három gólos vecsési előny az utolsó másodpercek-
re, mindössze 1 gólra csökkent.

Junior - Várpalotai BSK – Vecsési SE 24-21 (11-10)
A mérkőzés egészen jól indult számunkra, bár nem tudtuk magunk-
hoz venni a vezetést, sikerült tartani az iramot és szoros eredményt
kiharcolni a játékrész végére. A mérkőzés végére azonban elfárad-
tunk, és ezt ki is használta a hazai csapat. Gyenge csapatmunka,
nyögvenyelős egyéni teljesítmények jellemzik a gárdát, s talán
Király Bence a kapuban az, aki kiemelhető a mezőnyből.

Vecsési SE – SZESE Győr 23 - 26 (13 - 10)
A felnőtt mérkőzés vecsési szempontból nem indult túl jól, azután
5 perces kóstolgatás után beindultak az események. A bírók rög-
tön az elején három kiállítással jutalmazták a hazai gárdát, így a
Győr hamar előnyhöz jutott. Ezután sikerült megemberelnie
magát a VSE-nek és a félidő végére eredményes támadások és
kemény védekezés kíséretében megfordították a mérkőzés állását.
A lendület úgy tűnt bennmaradt az öltözőben, hiszen a vendé-
gek gyorsan egyenlítettek. Az utolsó 20 percben ment az adok-
kapok, melyből rendszerint a győriek kerültek ki győztesen.
Hazai ziccerek sora maradt ki, a vendégek biztosan tartották
előnyüket, ezen Molnár József cseréi sem tudtak segíteni.
Ugyanúgy elpuskáztuk a lehetőségeket, a Győr ölte az időt és
magabiztosan tartotta az eredményt. 

Junior - Vecsési SE – SZESE Győr 24-27 (12-17)
Néha felcsillannak a vecsésieknél a csapatjáték szikrái, de még
mindig nagyon kevés ez a teljesítmény az NB1/B-ben. A győri-
ek már az első félidőben magabiztosan játszottak, s a hazai csa-
pat csak futott az eredmény után. A második játékrész már vala-
mivel szorosabb lett, de nem tudtunk pontot szerezni, ami a kri-
tikán aluli bírói teljesítménnyel sem magyarázható.

MKB MVM Veszprém U23 - Vecsés SE 27-26 (13-12)
Az MKB-MVM Veszprém II együttese nem indított junior csa-
patot a bajnokságban, hisz maga a felnőtt gárda is csak fiatalok-
ból áll. Ennek fényében Vecsés számára is verhető csapattá ala-
kult a Veszprém. Jól is indult a mérkőzés, majd jöttek a hibák és
megfordult a mérkőzés állása. Fordulás után magához ragadta a
kezdeményezést a vendégcsapat, s az 52. percig magabiztosan
tartottuk vezetést. A játékvezetés ismét kritikán aluli volt, de
nem rajtuk múlott, hogy a végén fél perc alatt kapott két góllal
elúszott a győzelem. Nagy kár érte…
Molnár Péter
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 

DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLY (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

E-mail: szajan@a-vecses.hu

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

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Fekete Gyopár – okt. 20-ával, 
Szent Ferenc – okt. 27-ével, 
Halmy – nov. 3-ával,
Hanga – nov. 10-ével,
Borókás – nov. 17-ével,
Fekete Gyopár – nov. 24-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

DABASI JÁNOS (3. vk.)

Felhívás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015.
Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve a 2015. évre is kiírja a fel-
sőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a
pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani a megjelölt, kötelező mellékletekkel
együtt 2014. október 6-ától 2014. november 7-éig.
Pályázati űrlap letöltése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél
(I. em. 7.), illetve az 555-231-es telefonszámon kaphatnak az
érdeklődők.


