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Testületi ülésről jelentjük
Október 20-án tartotta soros testületi ülését a vecsési önkor-
mányzat. Az ülésről Oláh László és Szabó Attila képviselők hiá-
nyoztak munkahelyi elfoglaltság miatt.

Két testületi ülés között történt

Szlahó Csaba polgármester úr jobbára örömteli híreket tudott
közölni a képviselőkkel. Így elmondhatta, hogy a Városgondnok
Kft. megkapta a Mercedes kisteherautót, amit a Városfejlesztő
NKft. pályázaton nyert el (bővebben 13. oldal – szerk.). 
A Városgondnok is nyert a Földművelésügyi Minisztérium pályá-
zatán nettó 23,4 mFt-ot a hulladéklerakási díjkompenzáció támo-
gatására. Az útépítésekkel kapcsolatban kiemelte, hogy már jóné-
hány utca – Gammel, Bokor, Tölgyfa, András, Csaba – elkészült,
de minden remény megvan arra, hogy még továbbiak - Péter, Pál,
Nyárfa, Major – is végleges útburkolatot kapjanak ebben az
évben. Megerősítette, hogy zöld jelzést kapott a Halmi Telepi
Általános Iskola négy tantermes bővítése, ami állami pénzből fog
megvalósulni. Bizonyosra vehető, hogy nem ráépítéssel, hanem a
régi épületrész megtoldásával érik ezt el.

Nem szükséges az önkormányzat véleménye?

Módosult az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatás-
ról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. Eszerint, az elektro-
nikus hírközlési építmények – jellemzően antennák, antennatar-
tó szerkezetek – már részben sem tartoznak a helyi építési ható-
sági engedélyezés körébe, azaz vagy engedély nélkül, vagy az
országos hírközlési hatóság engedélyével létesülhetnek. Hasonló
előjelű változás, hogy egy másik rendelet szerint nem szükséges
polgármesteri településképi vélemény megkérése.
Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a jövőben semmi-
lyen „beleszólása” nem lesz a hírközlési antennák létesítésébe,
a rendeletet ennek megfelelően módosították.

Elfogadták a főépítész összefoglaló jelentését

A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet írja elő,
hogy az önkormányzati főépítész „folyamatosan figyelemmel
kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól
évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést
készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére”. Berényi Mária
főépítész az erre az ülésre készített összefoglaló jelentéssel tett
eleget a jogszabályi kötelezettségének, amikor az elmúlt négy
év főépítészi munkájáról beszámolt. A képviselők egyhangúlag
fogadták el a jelentést.

Koncepció és terv a pályázatokhoz

Vecsés Város Önkormányzata megbízásából a Vecsés
Városközpont - fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. beszerzési eljá-
rás keretében kiválasztotta a MEGÉRTI Kft.-t, hogy készítse el
Vecsés Város Klímavédelmi Stratégiai koncepcióját, és ezzel
harmonizálva a város fenntarthatósági tervét (LOCAL AGEN-
DA 21). A teljes dokumentum - a Vecsés Városközpont - fej-
lesztő Projekt Nonprofit Kft. véleményezése után - 2015. szep-
tember 10-éig készült el. 
A megbízás olyan komplex tervezési feladat ellátásáról szólt,
amely teljesíti a feltételeket, alapot nyújt az új 2014-2020-as
uniós fejlesztési időszak pályázati feladataira, biztosítja Vecsés
város számára a klímavédelmi tervezés megindítását. Másrészt
megfelel a Klímabarát Települések Szövetsége szakpolitikai
elvárásainak, mint tag.
A tanulmányok olyan főbb tartalmi részeket foglal magában 

a klímavédelem terén:
• A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiához (NÉS) és a nemzet-
közi éghajlatvédelmi törekvésekhez (különös tekintettel az
Európai Unióra) való kapcsolódási pontok bemutatása
• Klímaközpontú helyzetelemzés
• Klímaközpontú SWOT elemzés és kiértékelés
• Vecsés város klímakoncepciójának problématérképe
• Vecsés város klímakoncepciójának jövőképe
• A klímakoncepció stratégiai célrendszere
• Javaslat a klímaprogram lehetséges eszközeire, forrásaira, a klí-
mavédelmi cselekvési terv kidolgozásainak feltételrendszerére
• Javaslat a jövőbeni helyi klímastratégia/program monitorozá-
sára, felülvizsgálatára 

a fenntarthatósági terv terén:
• A települési fenntarthatósági perspektíva összekapcsolása a
globális dimenzióval, a fenntartható fejlődés nemzetközi és
hazai céljaival
• A helyi fenntarthatósági elvek meghatározása
• A települési közösség fenntarthatósági értékrendje és jövőképe
• Települési fenntarthatósági célok definiálása, prioritások kije-
lölése
• A települési fenntarthatósági elvek és célok helyi stratégiai
dokumentumokhoz való illeszkedésének vizsgálata, javaslat a
stratégiai koherenciák erősítésére
• Javaslat a helyi fenntarthatósági törekvések közösségi dimen-
zióinak erősítésére
• Javaslat a helyi fenntarthatósági célkitűzések megvalósulásá-
nak monitorozására, értékelésre.

A képviselők a két koncepcióról külön határozatban döntöttek.
Mindkettőt egyhangúlag elfogadták.

szalontai

M E G H Í V Ó
Értesítjük Vecsés Város lakosságát, hogy Vecsés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2015.  november 26-án 17.00 órától

a Vecsési Polgármesteri Hivatal
Dísztermében

(Vecsés, Szent István tér 1.)

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szlahó Csaba s.k.
polgármester
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Városi faültetés
A már hosszú évek óta tartó akció részleteiről Várszegi Csaba
képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a
VT olvasóit:
- Az idei évben is meghirdette az Önkormányzat a városi faül-
tetési programját, amelynek október 16-ai határidejére szép
számú jelentkező gyűlt össze. A fákat az előző évek gyakorlatá-
nak megfelelően november elején, jelképes (1000.- Ft) össze-
gért vehették át a lakók, így reméljük, mindenki magáénak érzi
egy kicsit a fákat, amelyeknek valós értéke 12 és 15 ezer forint
között van. A lakosság részére 109 db fát osztott ki az Önkor-
mányzat, amelyek remélhetőleg szép díszei lesznek az ingatla-
nok előtti közterületnek. A későbbiek folyamán a hivatal dolgo-
zói természetesen ellenőrizni fogják, hogy megfelelő helyre és
módon lettek-e kiültetve az átadott fák. 

Az Önkormányzat néhány helyen (Telepi úton, Fő úton, Temető
előtt14 db juharral, stb.) pótolta az előző években kiszáradt, vagy
a vandalizmusnak és a szakszerűtlen fűkaszálásnak áldozatul esett
fákat is. Összesen 151 db fát vásárolt idén az Önkormányzat.
Köszönet az Agility Magyarország Kft. támogatásának, mert
velük sikerült pótolni a patak menti fasort a patak teljes hosszá-
ban a játszótér és a Budai Nagy Antal utca közötti szakaszon.
Az említett területre 41 db (oszlopos) tölgyfa lett kiültetve. 
A lakosság számára november 6-7-én kerültek átadásra a fák, a
többi közterületi fa elültetésére is ezekben a napokban került sor.
Az ültetésben részt vett a fent említett cég alkalmazottainak csa-
pata, valamint a Kispatak Egyesület égisze alatt tevékenykedő
Vecsési Hulladék Kommandó, és a Százhalombattai Hulladék
Kommandó is. A lelkes 30-40 fős csapat munkáját ezúton is sze-
retnénk megköszönni, valamint a Hertz Autókölcsönző és a
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. támogatásáért és segítsé-
géért is köszönet jár! Reméljük a fák gondozása, ápolása, min-
den résztvevőnek és az ott lakóknak a későbbiekben is szívügye
lesz a szebb és élhetőbb lakókörnyezetünk érdekében!

VT info Fotó: Hepka György

Változás a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátási módjá-
ban és szervezeti kereteiben
A képviselő-testület az októberi ülésén foglalkozott ezzel a kér-
déssel, és ebben a sokakat érintő kérdésben két egyhangú hatá-
rozatot hozott. A változásokról a szolgálat vezetőjét, Tárnokiné
Törő Krisztinát kérdeztük:

- 2016. január 1-jétől a jogszabályok változása miatt át kell
szervezni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.
Ahogyan az országban az összes hasonló intézményt.
Előírásként szerepel, hogy minden járás székhely településén
Család- és Gyermekjóléti Központot kell működtetni. Mivel
Vecsés járás központ, ezért városunkban is szükséges ez a
átszervezés. 
De miben is más ez, mint az eddigi szolgálat?
Bevezetésre kerülnek új szolgáltatások, mint például az utcai
szociális munka, az iskolai szociális munka és egyéb más mun-
kaformák. Ezekről a szolgáltatásokról későbbiekben bővebb
tájékoztatást is tudunk majd nyújtani, jelenleg még szervezés
alatt állnak. Készül az új Alapító Okirat, új SZMSZ és új szak-
mai program is, melybe a változásokat vezetjük át.
A központnak nevezett intézmény egységen kívül továbbra is
megmarad a „szolgálat” rész is, ami Vecsésen integráltan fog
működni, és a vezető személye is ugyanaz marad. Szerencsére
minden jelenlegi munkatársunk dolgozhat továbbra is az intéz-
ményben, sőt, létszámot is fogunk fejleszteni, hiszen a társulás-
ban az önkormányzatok számára ez a feladatellátás továbbra is
lényeges marad. Fontos szempont az is, hogy továbbra is társu-
lásban fog működni az intézmény (Maglód, Ecser,Vecsés rész-
vételével), csak eddig nem fedték a résztvevő települések a
járást, sőt más járásból is tartozott hozzánk település, mint
Gyömrő. Ez a város kilép a társulásból 2016. január 1-jétől,
hiszen nem tartozik a vecsési járáshoz. Üllő azonban a feladat-
ellátás bizonyos részeihez csatlakozni fog, de ezeket is a későb-
biekben tudjuk konkretizálni.
Egy biztos, a vecsési lakosok számára ugyanaz a szintű szolgál-
tatás lesz elérhető, tehát jogi, pszichológusi és családgondozói
szolgáltatás ugyanúgy, mint eddig. A változás leginkább bőví-
tésben fog megnyilvánulni.
Az önkormányzattal közösen most is az a célunk, hogy a lakos-
ság részére - az új jogszabályi környezethez igazodva - a lehető
legjobb szolgáltatást nyújthassuk kollégáimmal együtt.
Mindezekről a változásokról részletes információt fogunk nyúj-
tani, mind a szakmai fórumokon, mind a médiában.

Továbbra is várjuk Önöket tisztelettel.

Tárnokiné Törő Krisztina intézményvezető 

Rövid hírek az októberi testületi ülésről:

- A képviselők az intézményekben a felmentések és egyéb személyi ügyek miatt pótelőirányzatot biztosított. Jelentős tétel egy volt,
a Vecsési Rendőrőrs épületének felújítására a Képviselő-testület 5.080.000,- Ft-ot biztosított.
- Vecsés Város Önkormányzata a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel között létrejött megbízási szerződést felmondta. Új megálla-
podás a közeljövőben várható.
- Pest Megye Közgyűlése évente ad át kitüntetéseket több kategóriában. A vecsési testület úgy döntött, hogy Dobrovitz József
négyes fogathajtó csapatvilágbajnokot az Év edzője, fiát, Dobrovitz József Jr.-t az Év sportolója címre terjeszti fel. 

VT info



A káposzta és káposztafesztek Európában
Vecsés már beleillik a sorba

A 15. alkalommal megrendezett Vecsési Káposztafeszten szep-
tember 26-27-én Frühwirth Mihály kiállítása szerényen húzó-
dott meg a sátrak között az Epresben.„A káposzta és káposzta-
fesztek Európában” című kiállítás egyfajta kitekintést adott az
európai káposztás fesztiválokról és egy rövid képes összefogla-
lást a káposzta termesztéséről. Ebbe a sorba most már beletar-
tozik Vecsés is. A város büszke lehet a rendezvényére, hiszen
Vecsés az egyetlen olyan település Magyarországon, amelynek a
neve ilyen szorosan összenőtt a káposztáéval. Frühwirth Mihály,
aki egyben a Kulturverein elnöke és a Jókai utcában található
Tájház egyik létrehozója, készségesen beszélt a kiállításról.

Minden évben valami különleges dologgal lepi meg a közön-
séget. Idén a 15 éves jubileum jó alkalom volt arra, hogy a
káposztafesztekre fókuszáljon. Meddig kellett visszamenni a
múltba, hogy teljes képet kapjon a Vecsési Káposztafeszt létre-
jöttének körülményeiről?
A téma régóta érdekel. A káposztafeszteket, mint ünnepi ese-
ményeket a 90-es évektől figyelem. A 90-es években egy német
televízió műsorában találkoztam először egy ilyen rendezvén-
nyel. A tv részletesen beszámolt a Stuttgart közelében lévő
Echterdingen káposztafesztjéről, ahol egyébként egy különle-
ges káposztafélét – a csúcsos káposztát termesztik. Nagyon
meglepett, hogy ez a német település a káposztájukat milyen
szép ünneppel próbálja világhírűvé tenni. A 90-es évek végén a
Kulturverein összejövetelén vetettem fel először, hogy
Vecsésen is megpróbálhatnánk valami hasonló rendezvényt
szervezni. Pár éves hezitálás után a település várossá avatásá-
nak évében, 2000-ben a Piac téren szerveztük meg az első
káposztafesztivált - akkor még így neveztük -, ami meglepően
nagy érdeklődést váltott ki. Ezt követően a település vezetése a
várossá válás évfordulóján az egyes településrészeket arra biz-
tatta, hogy ünnepeljék meg az évfordulót. Mi az Epresben
ünnepeltünk, és ezzel elindult a káposzta fesztivál hagyomá-
nyainak kialakítása.

Milyen szempontok szerint állította össze a kiállítás anyagát?
A kiállítás összeállításánál úgy éreztem, hogy érdemes kitekin-
teni Európára, hiszen máshol már sokkal korábban el kezdték a
káposzta kultuszát ápolni. Frühwirth Andrással és Péterrel egy-
szer elmentünk Echterdingenbe egy káposztafesztre, de vol-
tunk a Pozsony közelében lévő
Stupava-n (Stompfa) is, ahol szintén nagy hagyományai van-
nak a káposzta fesztiválnak. A két személyes élményt felhasz-

nálva még további nagy hagyományokkal rendelkező települé-
seket is felkutattam, és így jött létre a kiállítás. A legtöbb fesz-
tivált rendezett településeket emeltem ki, ebben segített Döckl
Matyi és Dikovics János. Összesen tíz települést mutattam be
képekben és egy rövid történeti leírásban. Ez az anyag hat
nagyobb tablóra fért el, és természetesen a káposzta termeszté-
séről is hoztam fotókat. A vecsési lapos káposzta - levelei véko-
nyak és ízletesek- sajnos már csak ritkán kerül a savanyítókba.

Milyen települések kerültek fel a tablókra?
Egy francia település nyitja a sort, a Strasbourg melletti
Krautergersheim, Franciaország káposzta fővárosa, ahol a
hagyományok mellett még az eredeti nevüket is meg tudták tar-
tani. Itt termelik Franciaország káposztatermésének 70%-át.
Idén szeptemberben tartották a 42. fesztiváljukat. A legtöbb
káposztafeszt helyszín – a hagyományok miatt is –
Németországban található. Raesfeld a Ruhr-vidék kapujában
fekszik, a 11 ezer lakosú városban 1985-ben rendeztek először
Kappesmarkt-ot (káposztafesztet). A Baden-Württemberg tar-
tományban található Echterdingen a 37. fesztiváljánál tart. Az
Észak-Németországban található Dithmarschen már 100 éves
hagyományokra tekinthet vissza és a 29. káposztafeszten van-
nak túl. A Nürnberg közelében található 2700 lakosú
Merkendorf idén rendezte a 15. fesztiválját. Tablóra került még
a szlovák Stupava és Vecsés. Valamilyen szinten megemlítem
Gitschtal városát Ausztriából, Szárhegyet és Parajdot
Erdélyből, Wojslawicét Lengyelországból és Futakot
Szerbiából. Magyarországon azért nem egyedülálló Vecsés,
mert Demecser, Hajdúhadház, Bágyogszováti és Rátka is ren-
dez valamilyen káposztás fesztivált. (Kisújszálláson is próbál-
koznak - szerk.)
Egyébként azokon a településéken vannak most is színvonalas
fesztiválok, ahol valamikor nagyon profi módon művelték ezt
a mesterséget. 

Gondoltak-e arra, hogy ezekkel a településekkel szorosabbra
fűzzék a kapcsolatot?
A kapcsolatok léteznek most is, hiszen idén itt voltak vendégek
Raesfeld-ből és Echterdingen-ből, – igaz ők az egyes vecsési
családok jó kapcsolatának köszönhetően érkeztek. A magyar
káposztás településekről is érkeztek érdeklődők. Persze ezt
városi szinten is el tudnám képzelni. Nagyon fontos lenne a
szakmai kapcsolatok elmélyítése, és a káposztán túl más kap-
csolatot is lehetne erősíteni. Már többször javasoltam, hogy ezt
a rendezvényt fel lehetne használni a Grassalkovich által érin-
tett települések találkozójának a megszervezésére is. Ezzel egy
stabil hátteret adhatnánk a mi rendezvényünknek, és alkalmunk
nyílna betekinteni más települések fesztiváljaiba is.

Ez egy alkalmi kiállítás volt, lesz–e lehetőség még ezt megte-
kinteni?
Igen, a Tájházban időszakosan még kiállítjuk ezt az anyagot. 

Írás és fotó: Polgár Gyula
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Dr. Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, 
népzenekutató és Frühwirth Mihály

ÁLLÁSAjÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

Érdeklődni a +36 30-897-3375
telefonszámon lehet.

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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Falusi Nemzetiségi Óvoda 
– Dorfkindergarten Wetschesch híreiből

Német nemzetiségi továbbképzés az óvodánkban
A 2014. októberi választáskor az ÉMNÖSZ (Észak-
Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége) külön for-
rást biztosított a nemzetiségi regisztráció lebonyolításáért. A
vecsési Kulturverein ezt a külön forrást nem használta fel,
mivel a tagok társadalmi munkában végezték a regisztrációs fel-
adatokat. Döntésük alapján az elkülönített összeget óvodánk
kaphatta meg. Úgy gondoltuk, ezt a pénzt többek között tovább-
képzésre költjük. Idén adódott lehetőségünk, hogy egy nagyon
jó előadást szervezhessünk városunk német nemzetiségi óvoda-
pedagógusainak. 2015. október 27-én Karsainé Gasser Mária, a
Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvoda vezetője tartott óvo-
dánkban továbbképzést. A továbbképzés témája: Nemzetiségi
tartalmak gyermekközpontú közvetítése (jeles napok, projek-
tek); Mese nyelvi előkészítése. Ezt a napot a Mosolyország
Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógusaival együtt haszno-
san töltöttük el. Nagyon sokat tanultunk, megismerhettünk új
verseket, dalokat, nemzetiségi szokásokat. Lehetőségünk nyílt a
német nyelv gyakorlására is, mivel az egész nap folyamán
németül osztottuk meg egymással a gondolatainkat, tapasztala-
tainkat. Úgy gondoljuk, mivel olyan jól sikerült ez a nap, váro-
si szinten továbbra is folytatjuk a német nemzetiségi arculat
erősítését, és a két óvoda (a miénk és a Mosolyország) közös
hatékony együttműködését szakmai téren.

Köszönjük a felajánlott összeget, és további sok sikert kívánunk
a Kulturverein munkájához.

Napocskások Csepelen
Október 17-én, szombaton a Falusi Nemzetiségi Óvoda
Napocska csoportja Csepelre látogatott az ottani Német
Nemzetiségi Önkormányzat meghívására a 3. Sörfesztiválra.

A kis ovisok izgatottan és lelkesen készültek a fellépésre. A sze-
replést megelőző hetekben lelkesen próbálták a Vecsési
Táncokat. Mivel a csoport vegyes korosztályú, így voltak olyan
gyerekek, akik először táncolhatták el a „Tulite”-t, vagy a

„Siebenschritt”-et. Aztán elérkezett a fellépés napja. Az óvoda
hagyományaihoz híven „Tracht”-ba (népviseletbe) öltöztek a
gyerekek, és így indultak el szüleikkel a Királyerdei
Művelődési Házba. Rövid köszöntők után elkezdődött a várva
várt szereplés. Vidám zenére, integetve, megilletődve vonultak
fel a gyerekek a színpadra. Német mondókákkal és énekkel,
körjátékkal kezdték a szereplést. A műsorban még egy tangó-
harmonika is szerepet kapott. Előadásuk második felében pedig
következtek a jól ismert Vecsési Hagyományőrző Táncok. A
„Marsch”-nál már a közönség is ütemes tapssal kísérte a pro-
dukciót. A végén a kis ovisok páronként vonultak a színpad
közepére meghajolni a szűnni nem akaró taps közepette.
Nagyon nagy sikerük volt.
Köszönet a felkészítésért Vargyasné Bakonyi Ildikónak, Maár
Mariannának és Neubrandt Gáborné Jolci néninek. Köszönet a
meghívásért, az emlékezetes programért.

Egy Napocska csoportos szülő                            Fotók: óvoda

Őszbúcsúztató Ünnepség a Mosolyország Óvodában
November 6-án, immár 6. alkalommal rendeztük meg óvodánk-
ban a lámpás felvonulással egybekötött Őszbúcsúztató Ünnep-
ségünket.

Az előkészületek már hetekkel előbb elkezdődtek, és a gyere-
kek is egyre nagyobb izgalommal várták ezt a napot. Az ünnep-
re való ráhangolódásképp az egész óvodában hallhatóak voltak
a jól ismert őszi dalok, a csoportszobákban készültek a libákkal
kapcsolatos dekorációs elemek. Az óvó nénik és dadus nénik
feldíszítették az udvart, a kerítést, ezért messziről látható volt,
hogy nagy a készülődés a Mosolyország Óvodában.
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is sok gyermek, szülő, nagy-
szülő és vendég gyűlt össze az óvoda udvarán. Az idei évben
különleges vendéget is fogadtunk, a Cseperedő Óvoda német
nemzetiségi óvodapedagógusa is ellátogatott hozzánk. A part-
nerkapcsolati együttműködésünket itt tettünk hivatalossá.
A nagycsoportosok előadták Szent Márton Püspök történetét.
Ezután ősszel kapcsolatos német és magyar verseket, mondóká-
kat mondtunk, illetve énekeltünk. Óvodásaink műsora után kez-
dődött a felvonulás egy rendőrautó kíséretében. A sötétben jó
hangulatot teremtett a sok kis lámpás, amit mindenki a kezében
tartott a séta közben. Az óvodához visszaérve mindenkinek lehe-
tősége volt enni pár falatot, és sokunknak jól esett az esti hideg-
ben egy pohár meleg tea is. A gyerekek ekkor játszhattak baráta-
ikkal, és a szülők is jobban meg tudtak ismerkedni egymással.
Ezen a napon is nagyon sok szülőtől kaptunk segítséget,
köszönjük, hogy számíthattunk rájuk! Szeretnénk megköszönni
a Vecsési Rendőrségnek, hogy biztosították az úton való zavar-
talan haladást!
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és 2016-ban is
együtt búcsúzunk el az ősztől!

Tóth Vivien, német nemzetiségi óvodapedagógus         Fotó: ovi
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Egyházmegyei egészségnap Gödöllőn
2015. október 2-án az EKIF a Váci Egyházmegye valamennyi
középiskolájából meghívta a 10. és efölötti évfolyamokat egy
egészségnapi rendezvényre. Helyszínként a Szent István Egyetem
Sportcsarnokát választották Gödöllőn, ahol kényelmesen elfért a
mintegy 800 diák. A reggel fél 9-kor kezdődő programokra a
résztvevőket a szervezők által küldött buszok szállították, majd
így jutottunk haza is délután, egy eseménydús nap végén.

A regisztrációkor mindenki kapott egy, a rendezvény logójával
és mottójával („Soha ne add fel az álmaid, a kudarcok ne törjék
a szárnyaid!” – Deniz) ellátott pólót, valamint reggelire egy
szendvicset és egy üveg ásványvizet. Az ellátásra a továbbiak-
ban sem lehetett panaszunk, minden szünetben rengeteg gyü-
mölcs, szendvics és innivaló várta a gyerekeket. 
A hangulatteremtő bevezető műsorszámok után dr. Csáki Tibor

atya, az EKIF főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Rövid beszédében felhívta a diákság figyelmét az egészséges
életmód fontosságára. Ezután dr. Beer Miklós püspök úr vette át
a szót, aki saját tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. 
A délelőtt fő előadását dr. Gloviczki Eszter tartotta „A szerelem
biokémiája” címmel. A lenyűgözően érdekes előadásból min-
denki megtudhatta, milyen hormonok és hogyan befolyásolják
a szerelmes ember viselkedését. Őt dr. Barcza Zsuzsanna diete-
tikus követte, aki a diákok által előzetesen kitöltött és beküldött
egészségtudatossági kérdőív kiértékelését osztotta meg velünk.
Végül az ebédszünet előtt két fitnes edző rövid gerincvédő-
átmozgató tornát tartott az egybegyűlteknek.
A délutáni programblokk néhány sportoló, köztük a sokszoros
válogatott vízilabdázó, Kiss Gergely bemutatkozásával, tanúság-
tételével, sportbemutatójával kezdődött. Ezután került sor a sokak
által várt dr. Zacher Gábor-előadásra. A nagyhírű orvos-toxikoló-
gus mi másról is beszélt volna, mint a drogfüggőségről és a pre-
vencióról. Hatásos, a kamaszokat könnyen megszólító stílusa
miatt még azok a diákok is figyelemmel követték az előadást, akik
már igencsak elfáradtak a reggel óta tartó programsorozatban. 
Lazításképpen a nap lezárása egy koncert volt: a népszerű rap-
per, Deniz örvendeztette meg a fiatalokat jó néhány számával.
A sok élménybe belefáradt diákoknak a hazaindulás előtt még
bőven volt idejük fényképezkedni az előadókkal. Mindenki jól
érezte magát, remélhetőleg sok információt meg is jegyzett az
előadásokból, így hasznosan töltöttük ott a napot.
Köszönjük a meghívást, a rendezvény megszervezését az EKIF-nek!

Bekkerné Fenyő Ágnes (Petőfi iskola)           Fotó: Krupa Sándor

Átadták a Petőfi iskola műfüves pályáját

Október 12-én szentelték föl a létesítményt.
Fotó: Krupa Sándor

Az MLSZ pályázatán nyert műfű fölött a lábak sokasága.
Fotó: Kolonics Csaba

Ilyen volt…a  Major utca felújítás előtt
Fotó: Kolonics Csaba

Ilyen lett… a Major utca most
Fotó: Kolonics Csaba



15 éves a Williams Televízió
2000 tájékán Kortye Vilmos és Skribek Pál fejében született
meg az ötlet, miszerint televíziós műsort kellene készíteni
Vecsés életéről. Az elképzelést tett követte, és kísérleti adások-
ként ugyan, de megszületett az első Vecsési Magazin adás,
melyet az akkori Pátria Televízió csatornáján kezdtek sugároz-
ni Patai László segítségével. Ezek az első kísérleti adások több-
nyire stúdióbeszélgetések voltak. Szalontai Jánost kértük fel,
hogy legyen az adások szerkesztője. Kortye Vilmos és Gábor
Béla, mint operatőr, Lukács László, mint világosító, Ocztos
Anita és Nagy Orsolya, mint bemondó, Komár Ágnes, Magó
Edina, Magó László, mint riporter, Pfundt Katalin és Kortye
Katalin, mint segítők, Szalontai János, mint szerkesztő és Ifj.
Kortye Vilmos, mint vágó vett részt az első időkben. Első
műsorunk Vecsés várossá válásának rendezett ünnepség rögzí-
tése volt. Ezek után, önálló – heti egy órás – műsorkészítésre
kapott megbízást a televízió Vecsés Város Önkormányzatától. 

A lelkes csapat igyekezett ezt a bizalmat meghálálni. Már nem-
csak stúdióbeszélgetéseket forgattunk, hanem különböző ese-
ményeket rögzítettünk, bemutattuk a város életet mind a kul-
túra, a sport, illetve az oktatás területén is. Ez a műsorkészítés
2004 végéig tartott. 2005-ben a Williams Televízió egy évnyi
szünetet tartott a Vecsési Magazin gyártásában, de a szünet egy
új indulást hozott. Elindult a Plus29 Magazin, a térség televízi-
ós magazinműsora, melyben a monori, gyáli, üllői hírek, esemé-
nyek szerkesztődtek össze heti másfél órában. 2006-ban Vecsés
Város Önkormányzata pályázatot írt ki egy Vecsésről szóló tele-
víziós műsor készítésére. Ezt a Williams Televízió nyerte el,
amely megújult formában, új csapattal és kibővített tartalommal
heti három órában jelentkezett a Pátria Tv csatornáján. Kortye
Vilmos, mint a Williams Televízió tulajdonosa, illetve operatő-
re, ifj. Kortye Vilmos, mint vágó - operatőr, Polgár Gyula, mint
felelős szerkesztő, Lukács László, mint világosító, Kovács
Ágota, Horváth Enikő és Koncsek Petronella, mint bemondó,
Földvári Tibor, Pfundt Katalin és Kortye Katalin, mint segítők
alkották az új stábot. Ezzel egy időben a Williams Televízió
2006-ban vált közműsor-szolgáltatóvá. 2009 augusztusától a
televízió saját csatornáján a UPC hálózatán sugározta műsorait.
Majd ezt követően már a T-Home csatornáján is helyet kapott a
Williams Televízió. Így már módunkba állt, a korábbinál lénye-
gesen nagyobb adókörzetben sugározni műsorainkat és ez által
a Williams Televízió a régió meghatározó szereplőjévé vált. Az
önálló gyártású Vecsési Magazint és a Plus29 Magazint, a 29-es
telefonkörzet nézői is hamar családtagjukká fogadták, így a
műsorok beépültek az adókörzet kultúrájába, közéletébe, vala-
mint gazdaságának mindennapjaiba is. Az informálisan csatla-
kozó önkormányzatok szívesen fogadták a magazinokban meg-
jelenő információkat. A munkát nagyban segítette és segíti a
mai napig is, hogy a műsorok készítésében részt vevő munka-
társak jelentős többsége Vecsésen, illetve a környező települé-
seken él, így saját tapasztalataikkal, magánemberi érzéseikkel,

kapcsolataikkal még mélyebb rálátásuk van az örömökre és a
problémákra egyaránt. 2011 májusában felelős szerkesztő vál-
tást követően már Szappanos Krisztina szerkesztette meg a híre-
ket és fésülte össze a megújuló Vecsési Magazin adásait. 2013-
ban a vecsési Bálint Ágnes Művelődési Központ átadóját a
Williams Televízió élő adásban tudta közvetíteni, amire mai
napig büszkék vagyunk.2013-ban, a műsorkínálat a képújság
csatorna alatt rádiószolgáltatással bővült, amely szerkesztett
műsorral és óránként friss hírekkel jelentkezik, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kötött szer-
ződés alapján, illetve a DIGI-vel kötött szerződés alapján, már
3 szolgáltatónál van jelen a televízió. 

A Williams Televízió munkatársait büszkeség tölti el, hogy a
közel 15 éves munkát több önkormányzat számtalan díjjal, elis-
meréssel jutalmazta:
2009-ben Üllőn Árpád-díjjal, 2010-ben Dr. Szűcs Lajos
Országgyűlési képviselő javaslatára Pest Megye Média Díjával,
2013-ban „Elismerő Oklevél” kitüntetést adományozott Vecsés
Város képviselő-testülete Kortye Vilmosnak, a Williams
Televízió tulajdonosának. Szintén 2013-ban „Kézműipar
Szolgálatáért” kitüntető oklevelet, az IPOSZ Országos
Elnöksége a Magyar Kézművesség Napján adományozta, a
Williams TV és Rádiónak.
2014-ben a Vecsési Sportegyesület kiemelt támogatásáért része-
sítette elismerő kitüntetésben, Kortye Vilmos tulajdonost. 2015-
ben Üllő Város Elismerő és Köszönő Oklevelet adott át ifj.
Kortye Vilmosnak, illetve a Williams Televíziónak. Sülysáp
Városa szintén köszönő oklevelet adott át Veróczky Józsefnek
és Szóró Józsefnek. 
A Williams Televízió mindig törekedett és törekszik a mai napig is
a folyamatos megújulásra, hogy a kor követelményeinek megfele-
lően tudja tájékoztatni a nézőit. Adásaink új, modernebb külsőben
jelentkeznek, már nemcsak analóg, hanem digitális formában is.
A stáb minden egyes tagja azon dolgozik hétről hétre, hogy a
nézők megismerhessék nem csak a szűk lakóterületüket, hanem a
fotelben ülve kicsit távolabbra is eljussanak. Mindezt Kortye
Vilmos, ifj. Kortye Vilmos, Pfundt Katalin, Kortye Katalin, Antal
Beáta, Szóró József, Veróczky József, Vincze Zsolt, Ruck Róbert,
Gyarmati Robin, Szita Róbert, Szappanos Krisztina, Radosza
Sándor, Kiss Annamária, Metzker Dóra és Pál Attila segítségével. 
Köszönjük az eddigi bizalmat mind az önkormányzatok, mind a
Nézők részéről. 

Kortye Katalin                                                       Fotók: wtv
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Népzenei találkozó volt kulturális központban

A Bálint Ágnes Kulturális Központ és a Balla Péter Népdalkör
és Citerazenekar 2015. november 7-én a Bálint Ágnes
Kulturális Központban Népzenei Találkozót rendezett.
A nagy sikerű rendezvényen az Aranypáva Nagydíjas Balla
Péter Népdalkör és a kiváló Citerazenekar is kimagaslóan sze-
repelt. Az utóbbi tagjai méltán kapták a legnagyobb tapsot!
Többek között vendég volt a 46 éves Hévízgyörki
Asszonykórus és mások is, de a programról a decemberi szám-
ban részletesen beszámolunk...

VT info     Fotók: Katona Csaba

Meghívó 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar

Kultúrája Ápolásáért Alapítvány
LABDARÓZSA NÉPDALKÖRE

szeretettel vár mindenkit a
Karácsonyi Örömzenélésére

Ideje:
2015. december 13. 14:00 óra

Helye:
Bálint Ágnes Művelődési Központ 

/Vecsés, Telepi u. 43./
Fellépők:

Bugyi Népdalkör, Újhartyáni Énekkar,
Csallóközkürti Népdalkör, Hévízgyörki
Asszonykórus, Pázmándi Népdalkör és

Citerazenekar, Kárpáti Szilvia, Zelei Bence, 
Zelei Szabolcs, Légrády Eszter, Légrády Noémi,

Simon Dániel, Ionita Dániel, Simon László,
Zsíros Tímea és a Labdarózsa Népdalkör

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

XI. Karácsonyi Koncert
2015. december 20. 17:30, Bálint Ágnes Kultúrális központ

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület - Musikverein Wetschesch  fúvószenekarának
nevében szeretnénk megajándékozni Önt és családját karácsonyi hangversenyünkkel!

A műsorban fellép a Vecsési Zeneiskola és a Musikverein Wetschesch Ifjúsági zenekara,
a VHZ Bavorák Quintettje, A VHZ fiataljai, valamint a Vecsési Hagyományőrző

Zeneegyesület - Musikverein Wetschesch Koncert Fúvószenekara

Műsoron:

Johann Strauss Cigánybáró
Kálmán Imre Marica belépője
Erkel Ferenc Bánk bán - Hazám, hazám
Giuseppe Verdi La Traviata - Pezsgő duett
Johann Strauss Anna Polka
Fazekas József Éva Polka
Naohiro Iwai louis Armstrong Medley
Alan Silvestri Forrest Gump Theme

Bízunk benne, hogy jelenlétével megtiszteli koncertünket és örömmel elfogadja
a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület eme karácsonyi ajándékát!
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: RÉMÁLOM

A Hévizi Mecset tornya minaret,
keleti ecsettel átfesti az eget.
Alkonyi délibáb imam imája,
sok ezer migránsláb vár gyógyulásra.
Mint eldobott kandóra a tó fölött,
száll, repül démontáncot viharzó köd.
Fürdőzők mennek csadorban, turbánban,
köztük egy magyar is, de álruhában.
Szolgák közül való az istenadta,
elvegyül a fűtő szénporos arca.
Vizipipások hevernek a parton,
zord tüdők köhögnek, ha jön az alkony.
Már csak ezerkét éjszaka meséje:
itt élt Európa keresztény népe.
A jó magyarok visszacsapó íját
idegen kezekkel húzzák és vonják.
Megrezzenünk, ha ránk rivall a nagy nép,
s pléhtetőnkön koppannak a gesztenyék.

Szénási Sándor István: ŐSZI VIRÁGOK 

Ha jön az enyhe szél, őszi virágaim
színes falevelek, vigyétek kedvemet
avarból fölszálló illatok kertjébe,
ahol csipkebokron elpihen az alkony.

G Ferenczy Hanna: REZIGNATIO

Akinek már a végtelen üzen,
és nem ejti meg több illúzió--
annak jobb élni egyedül, szűzen,
annak a lét csak absztrahálva jó.

Kelemen Bata Mária: ELMÚLÁS

Kitárta ablakát a sápadt ősz,
kémleli az eget az öreg csősz.
Magunk mögött tudhatjuk a nyarat,
küld felénk érlelő napsugarat?

Szőlőfürtök csendben várakoznak,
titkon víg szüretről álmodoznak.
Táj szeméből gyakran víz csordogál,
szőlők pásztora némán álldogál.

Vén csontjait átjárja a meleg,
érzi: az indián nyár közeleg.
A szőlő bő nedve édesedik,
életük végéhez közeledik.

Szőlőből must készül, kiforr a bor,
megízlelné, de beleszól a kor.
A sorsuk hasonló lett immáron,
többé nem léteznek a határon.

Csősz élete útján messzire jár,
rá távol Szent Péter hegedűje vár.
Tavasszal a tőke rügyet fakaszt,
ám a csősz lent pihen a hant alatt.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: GONDOLATOK A KÖDBEN

Tejfehér ködben úszik a táj,
Dél-felé repül a sok vándormadár.
Elhalt levél az avarra hull,
az őszi tájban csendben meglapul.
Sír a párás ködben a fű, fa, levél,
elfújja a fa lombját az őszi szél.
Elárvult a táj, barna avar reccsen,
lábam alatt holt levél rebben.
Súlyos ködpára a tájon,
mesés zúzmara az ágon.
Süvítő szél vágtázik a tájon,
megborzongok, kicsit fázom.
Lassan elfogy a sok színpompa,,
a tavasz megint színt hozna…
Fehér lesz a táj, szunnyad a lomb,
földet túr előttem egy vakond…
A hulló falevél elkomorul,
fázik a nyúl is, földre lapul…
Üvöltő szélben a végtelen
visszhangzik, majd a széllel üzen.
Hirtelen hópihe hullik, a dér,
csillan a sok fehér, a csend földig ér…
A ködben reszket, búsul a táj,
befagyott a patak, hogy szinte fáj.
Tavaszra nyár jön, őszre meg tél,
zord a hideg, süvít a szél.
Változik minden, közelít az új,
Az Élet tavasszal ismét kivirul…

Sallay Gyula: MAMA

Csendes, törékeny asszony volt,
kinek mindene a család.
Gyakran békítette apát és fiát.
Szótlanul kelt,
mint akinek sose fáj semmije.
Takarított, mosott, főzött,
és nem volt soha rossz kedve.
Eltűrte a duhaj férfihumort,
a bántó, őszinte szavakat.
Ha beteg volt, nem mutatta,
és bánatból nem emelt kazlakat.
Nem tudom, hogyan csinálta,
de nem tanulta el menye, lánya.
Tán ma sem tudják, mi volt akkor ott,
mikor mosollyal, szép szóval,
világot alkotott.

Gammel József: 
MŰVÉSZETI ÍRÁSAIM 
/folytatás/

Az emberi hajléknak is szemmel láthatóan
a jó ízlésnek megfelelően kifejezőnek kell
lenni. Tehát, a művészeten keresztül a sza-
bad természethez alkalmazkodóan az
egyéniségünk határozottá lesz az egyszerű
és szabatos kifejezések sokfélesége mel-
lett, de lelkiségünk is kifinomul, mert
magunkban éljük a szépet szavakban, tet-
tekben.

KÖNYVBEMUTATÓ

Az Élő Irodalom Könyvműhely a sikeres
„Beteg voltam meggyógyultam” című
novellás kötet után most  „VIGYÉL MAGAD-
DAL EGY MOSOLYT” című vidám írásokból
összeállított újabb könyvének bemutató-
jára várja az érdeklődőket december 7-én
a Róder Imre Könyvtárba! A könyvben
megtalálhatók Benke Mária és Kelemen
Bata Mária írásai is.

Czinke Mária : Madonna
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A Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i
Meghosszabbítottuk a zöld hulladék begyűjtés határidejét 2015.november 30-ig

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szervezetünk Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete alapján okt.30-ig köteles
begyűjteni a zöldhulladékot a lakosságtól. A megnövekedett zöldhulladékok mennyisége miatt az Önkor-
mányzat úgy döntött, hogy meghosszabbítja a begyűjtési időszakot, így a zöld hulladékos zsákok elszállítását
szervezetünk november 30-ig végzi. Ennek értelmében az utolsó szállítási időpont november 26. csütörtök.
Kérjük továbbra is reggel 7 óráig helyezzék ki a zöldhulladékot tartalmazó zsákokat. A zsákokat továbbra is
200 Ft/db-os áron vásárolhatók meg ügyfélszolgálatunkon valamint a Polgármesteri Hivatal portáján.

Őszi iskolai papírgyűjtés eredményei 

A változó uniós előírások és az ezeket követő magyar jogszabályok elrendelik, hogy a külön gyűjtött papírhulladékot át kell adni
a közszolgáltatónak. Bár törvénymódosítással igyekeznek megteremteni a lehetőségét annak, hogy az iskolák folytathassák a
papírgyűjtés elvégzését, de ez idáig nem történt változás a jogi környezetben; így az iskolák keze még mai napig kötve van.
Szerencsések a vecsési iskolák, hiszen a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. mint közszolgáltató nem csak a legjobb árat aján-
lott (21 Ft) papírgyűjtővel szerződött le, hanem a papírgyűjtés értékével támogatja az iskolákat, amely teljes egészében kifizetés-
re kerül már az iskolák számára. Számunkra kiemelkedően fontos a környezettudatos nevelés, szemléletformálás, melynek haté-
kony eszköze az iskolai papírgyűjtés.
A vecsési őszi iskolai papírgyűjtések mennyiségét és azok változásait szemlélteti a következő táblázat és grafikon.

Igényfelmérés hulladékgyűjtő edényzetre

Az új rádiófrekvenciás rendszer kiépítése során tapasztaltuk, hogy nagyon sok kommunális hulladékgyűjtő edény repedt, törött,
„megviselődött” az évek során, amelyeket nem lehet chippel ellátni. A törött, repedt edények az ürítésekkor tovább rongálódhat-
nak, amelyekért a cégünk nem tud felelősséget vállalni. A másik probléma az, hogy sokan nem szabványos edényt használnak
(hordó, egyéb tároló), ami által kollégáink nem tudják az ürítést szabályosan elvégezni. Az újonnan bevezetett rendszer feltétele a
szabványos, jó állapotú edények használata. Ezért társaságunk november 30-ig igényfelmérést tart.
Az igényfelmérés célja, hogy tiszta képet kapjunk, a településen lévő törött, elhasználódott lakossági kommunális gyűjtőedény számáról,
valamint segíteni szeretnénk a lakosságot olcsóbb edényzet hozzájutásához. Az igényfelmérést az Önök érdekében tesszük, hiszen az min-
denkinek a saját tulajdona, azonban a szolgáltatás igénybe vételéhez az ingatlantulajdonosnak szükséges biztosítani ép gyűjtő edényzetet. 
Ezért minden olyan ügyfelünk, aki 5 évnél idősebb sérült gyűjtőedénnyel rendelkezik, kérjük, töltse ki „Igényfelmérő adatlapun-
kat” és juttassa el ügyfélszolgálatunkra. Az alábbi magyarázó ábra segítségével tájékozódhat az Ön által használt hulladékgyűjtő
edényzet életkoráról. Ez a jelzés az edény fedél részén vagy az
oldal falán helyezkedik el. Az edények élettartama változó, ez
függ attól, hogy Ön fedett helyen tárolja-e vagy sem az edény-
zetet?
Amennyiben a későbbiekben elöregedés miatti edénytörés
történik, úgy a reklamációt nem tudjuk elfogadni!

IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP

Név (olvashatóan): .................................................................................................................................................................................
Lakcím (ahonnan a szolgáltatást biztosítjuk): .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Gyűjtőedény mérete: 80 literes
Kérjük a megfelelőt 110 literes
X-szel jelölje! 120 literes

240 literes

Vecsés, 2015 .......................................................................

............................................................................................
Aláírás

Az edényzet körülbelüli életkora:

................................................................................

Február

Gyártási év: 2015



Megérkezett az új aprítékszállító gépjármű is…

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú, „Vecsési hulladékgaz-
dálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat megvalósítása las-
san a vége felé közeledik, de folyamatosan érkeznek a beszerzett
eszközök. Ahogy arról eddigiekben már beszámoltunk, a nyáron
beszereztünk egy ágaprító gépet, egy bálázó gépet, számos hul-
ladékgyűjtő edényt, és az informatikai fejlesztés részeként azo-
nosító chipekkel láttuk el a lakossági hulladékgyűjtő edényeket.
Októberben, egy sikeres közbeszerzési eljárást követően megér-
kezett egy Mercedes Sprinter típusú, platós szállító autó, így egy
újabb „munkatárssal” bővült a Városgondnok Nonprofit Kft.
eszközparkja. A hét személy szállítására is alkalmas kisteherau-
tó elsődleges feladata a fák gallyazásakor feldolgozott fa apríték
elszállítása lesz, de emellett a Városgondnok NKft. beruházási
munkáihoz széles körű teherszállítási feladatokra is alkalmas. A
gépjármű már a legkorszerűbb Euro 6-os motorral felszerelt,
hogy a legmodernebb környezetvédelmi előírásoknak és levegő
védelmének is megfelelhessen.

Az eszközbeszerzéseken túl a pályázat egy környezeti szemlé-
letformálási vállalást is tartalmaz, mely célja a környezettudatos
hulladékgazdálkodás, tudatos lakossági hulladék felhasználás
elterjesztése a lakosság körében. Ezt hosszú távra leghatéko-
nyabban a város legifjabb nemzedékének átadva lehet biztosíta-
ni. Ezért bemutató előadást tartottunk a város négy általános
iskolájában, ahol több száz fiatalt vontunk be a környezetvéde-
lem, a hatékony és környezettudatos hulladékkezelés alapjaiba,
valamint a komposztálásban rejlő lehetőségek megismerésébe.

Célunk volt a legkisebb korosztály érdeklődését is felkelteni,
ezért ellátogattunk a Bálint Ágnes Óvodába, a Mosolyország
Óvodába, valamint a Czövek Olivér Református Óvodába is.
Igyekeztünk az ovisok számára is érthető, érdekes formában
bemutatni azt, hogyan tehetünk azért, hogy minél kevesebbet
szemeteljünk, valamint azt, hogy milyen csodálatos élővilág
dolgozik egy komposztáló edényben, annak érdekében, hogy a

háztartási szerves hulladékból tápanyagban gazdag termőtalaj
váljon. Reményeink szerint mind az iskolákban, mind az óvo-
dákban bemutatottak is hozzájárulnak a jövő felnőttjeinek kör-
nyezettudatosabb életviteléhez.

A felnőtteket sem hagytuk ki az ismeretterjesztésből.
Számunkra november elején a Bálint Ágnes Kulturális
Központban rendeztünk egy komplex előadást, ahol részletesen
bemutattuk a pályázatot és annak lebonyolítását, beszámoltunk
az óvodai és iskolai előadások tapasztalatairól, valamint a
Városgondnok NKft. munkatársa egy teljes körű, színvonalas
előadást tartott a komposztálás lehetőségeiről, módjáról.
Ugyan a pályázat megvalósítása decemberben lezárul, de addig
még izgalommal várjuk a jelenleg folyamatban lévő közbeszer-
zési eljárásunk eredményét, mely által a város két, új hulladék-
gyűjtő gépjárművel is gazdagodik.

Bugyi Ilona
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Ipartestületi hír

A Vecsési Ipartestület Építő-és anyagmozgató gép kezelője
(targoncavezető) tanfolyamot indít (OKJ: 32 582 02).
A tanfolyam elvégzésének feltétele alapfokú iskolai végzettség
(8 általános), illetve egészségügyi alkalmasság.
Tervezett kezdési időpont: 2015. december 
A képzés költsége: 117.000,- FT (az ár tartalmazza a tanfo-
lyam díját, az OKJ-s vizsgadíjat, illetve a hatósági vizsgadíjat
3 gépcsoportra.) Részletfizetési lehetőség, illetve partnercé-
günkkel megkötött tanulmányi szerződés esetén a képzési
költség mindössze 47.000 Ft,- FT
A tájékoztatás nem teljeskörű, a tanfolyam teljes képzési prog-
ramja és a tanulmányi szerződés feltételei ügyfélszolgálatun-
kon megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás:
személyesen a Telepi út 58. szám alatti ügyfélszolgálati iro-
dánkban,  hétfőtől csütörtökig  9-16 óráig, pénteken 9-14
óráig, telefonon a 06/29/350-163-as telefonszámon, illetve a
vecses@tisztesipar.hu email címen. 

Komár Ágnes
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kamionos mikulás a város utcáin! 

idén is jönnek a motoros mikulások!

Gratulálunk doktor Úr!

A Városgondnok Kft. gondozásában - a BÁKK közreműködésé-
vel – ismét végigjárja a város utcáit a Kamionos Mikulás.
Gyerekek, Szülők és Nagyik gyerünk, hajrá!

Az útvonal: Halmy tér - Besztercei u. - Damjanich u. - Előd u.
- Lőrinci u. - Lincoln u.- Fő út - Iskola u. - Szép u. - Zrínyi u. -
Toldi u. - Erzsébet tér - Kinizsi u. - Dózsa Gy. u.- Gyál. Évek
óta nagy segítséget kapunk a Rendőrségtől és a Polgárőrségtől,
köszönjük!

Oláh László szervező

A város közismert személyisége Dr. Csorba László fogorvos.
Családi vállalkozása és adományozó kedve sokak által ismert.
Szeptember végén vette át a Semmelweiss Egyetemen
Aranydiplomáját, ami 50 éves munkásságát dicséri. Szívből
gratulálunk, kívánjuk, hogy – családjával együtt – még sokáig
tevékenykedjen köreinkben.

VT info

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

Bálint Ágnes Kulturális Központ indulás 16:30
Eötvös u.  
Vértesi N. u.
1. MEGÁLLÓ  Önkormányzat 16.40
Telepi u.
2. MEGÁLLÓ  Dózsa György úti sorompó - szobornál 16.55
3. MEGÁLLÓ  Attila u. Lesz Vigasz Söröző 17.05
4. számú Fő út
4. MEGÁLLÓ  Lakótelep 17.25
5. MEGÁLLÓ  Epres, Falusi Óvoda 17.50
6. MEGÁLLÓ  Iskola u., Katolikus templom 18.05
Szép u.
7. MEGÁLLÓ  Zrínyi u. Kertekalja vasútállomás 18.25
Zrínyi u.
8. MEGÁLLÓ  Kispatak Lakópark  CREAM CAFÉ 18.40
Kinizsi u.
9. MEGÁLLÓ  Erzsébet téri COOP bolt 19.05
Deák F. u.
10. MEGÁLLÓ  Budai Nagy Antal u. CBA 19.20
Besztercei u.
11. MEGÁLLÓ  Halmi Telepi iskola 19.50
Kikindai u.
Lőrinci út
Eötvös u.
Bálint Ágnes Kulturális Központ 20.15
2220 Vecsés, Telepi út 43. www.kulturba.hu, info@kulturba.hu, 06-29-350-279
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Látható evangélikusság Vecsésen – Kulturális
napot tartottak a templom bővítéséért

A vecsési gyülekezet a templombővítés céljából szervezett kul-
turális napot október 17-én. Az előadók áldozatvállalása, a
szervezők és segítők odaszánása és lelkes összefogása segítette
a színes programokban bővelkedő nap sikerét.

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült
város.” (Mt 5, 14) A vecsési lelkésznő ezekkel a szavakkal nyi-
totta meg az október 17-ei jótékonysági kulturális napot.
Heinemann Ildikó a hallgatóság elé idézte a jelenlegi evangéli-
kus templomról készült legelső képeket: 1971-ben az épület
még a kis – akkoriban ültetett – gesztenyefák fölé magasodott.
Ma azonban más a helyzet: a gyönyörű gesztenyefasor árnyéká-
ban megbújik a kicsiny gyülekezeti hajlék. Van, aki észre sem
veszi, hogy egy templom mellett sétál el az Erkel utcában. A
gyülekezet példátlan összefogással – amelynek többek között
része ez a kulturális nap is – készül arra, hogy ki tudja bővíteni
templomát, és látszódjon az, hogy itt, a vecsési evangélikusok
körében élettel teli közösség formálódott. A lelkésznő hangsú-
lyozta, hogy mégsem a templomtorony magassága számít: az
istenhitünk kell, hogy világítson ebben a világban. Látszódnia
kell, hogy vannak ebben a városban Jézust követő emberek.

A jótékonysági nap kezdetén Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő és Szlahó Csaba polgármester is köszöntötték az egybe-
gyűlteket, és támogatásukról biztosították a gyülekezet tagjait a
templomépítés kapcsán. 
A kulturális nap sokszínű programja a gyülekezettörténeti kiállí-
tás megnyitójával folytatódott. A tárlatot Gál István vecsési hely-
történész állította össze. Az 1923-ban alakult gyülekezet ma már
harmadik templomát használja, s ez az, amit ki szeretne bővíteni.
Az érdeklődök a három templom nem mindennapi történetével és
a jövőbeli tervekkel is megismerkedhettek, ezen felül a Gál
„tanár úr” készítette professzionális makettet is megtekinthették.
Mindeközben a gyerekeket a Kisspista Színház tagjai szórakoz-
tatták mesés játékukkal. A kicsik emellett egész nap kézműves
foglalkozásokon vehettek részt.
A koncertek sorát az evangélikusok kórusa, a Vecsernye nyitot-
ta meg. Az elsősorban afrikai eredetű dallamokat előadó, életvi-
dám énekkar örömteli hangulatot teremtett a színházteremben.
A helyiek büszkesége, Károly Edit énekművésznő operett szá-
mokkal szolgált, majd a népszerű dallamokat játszó Bavorák
Saxophone Quintet lépett a színpadra.
Ezek után Dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő,
Mucsányi János, az MTVA Vallási Szerkesztőségének vezetője,
valamint dr. Pátkai István, a Magyarországi Mentálhigiénés

Szövetség képviselője folytatott nyilvános eszmecserét a temp-
lomépítés korunkbelilehetőségeiről. Mucsányi János hangsú-
lyozta, hogy egy modern templomnak multifunkcionális térként
kell szolgálnia, ahol nemcsak az istentiszteletnek van helye,
hanem a gyülekezeti vagy akár a városi közösség egy-egy cso-
portját, kiállításokat, rendezvényeket is be tud fogadni. Pátkai
István szerint fontos, hogy legyen a gyülekezetnek egy bázisa, a
közösség feladata azonban az, hogy kilépjen a templom falai
közül és az emberek között folytasson szolgálatot. Fábri György
bevezette a hallgatóságot a szomorú számadatok realitásába:
figyelmeztetett, hogy mennyire kevés és fogyó az evangélikus-
ság ma. Viszont elmondta, hogy van egy olyan réteg, amelyet
meg kellene tudnunk ragadni: a magukat evangélikusnak vallók
csoportja ez, akik nem kapcsolódnak egyházi közösséghez.
A továbbiakban ismét koncertek következtek: D. Kiss Ildikó és
barátai ír és angol dallomok hangjaival töltötték be a művelődé-
si házat, majd élő moldvai és somogyi muzsika következett
néptánc tanítással. Végül a pop-punk zenét játszó, lendületes
M.Is.K.A. együttes zárta a délutánt. 
A nap fénypontjaként a Nagykőrösi Körszínház nagysikerű elő-
adását tekinthette meg a közönség, jegyével a templombővítés
ügyét támogatva.
A vecsési evangélikusok komoly összefogással hozták létre a
jótékonysági napot, amelynek sikeréhez nemcsak az előadók
áldozatkészsége, hanem a gyülekezeti tagok önfeláldozása,
anyagi, fizikai és szellemi segítsége is nagyban hozzájárult.
Ilyen összefogással érdemes templomot építeni. 

Koczor Kinga

Ezúton köszönöm a Bálint Ágnes Kulturális Központ vezetőjé-
nek, hogy a házat a rendelkezésünkre bocsátotta, és dolgozói-
nak a készségét és segítségét, amivel körülvettek bennünket az
előkészítő szervezésben és a nap folyamán. Itt köszönöm meg
mindenkinek a nagyon sok segítséget és a részvételt is. 

Heinemann Ildikó lelkész Fotó: Mukk György

LUTHER NYOMÁBAN
(hitmélyítő társasutazás)

2016. június 27. - július 1. 
Utazás: komfortos, légkondicionált autóbusszal, az alábbi
útvonalon:
Budapest – Hegyeshalom – Melk – Salzburg – Altötting –
Augsburg – Wartburg – Eisenach – Lipcse – Eisleben -
Wittenberg és Németország-Ausztrián át haza.
Részletes információ és jelentkezés - Heinemann Ildikó:
e-mail:ildiko.heinemann@lutheran.hu, 
illetve +36 207700442   

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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„Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Ünnepelni, emlékezni jöttük össze ezen az őszi napon. Ünne-
peljük az 59 évvel ezelőtti dicsőséges napokat, a forradalmat, az
azt követő szabadságharcot, és emlékezünk a szabadságharc
leverését követő megtorlásra és a megtorlás áldozataira. A sor-
rend tehát adott. A forradalom világtörténelmi jelentőségű,
mert:1. Bebizonyította a világnak, hogy a szuronyokon nyugvó
hatalom nem lehet tartós, ha a szuronyerdő elkezd inogni,
összedől, és maga alá temeti a szuronytartót is. Ez történt 56-
ban is. Világtörténelmi jelentőségű, mert: 2. Bebizonyította a
világnak, hogy a világhatalmi gőgjében pöffeszkedő szovjet-
bolsevik birodalom nem olyan erős, mint ahogy azt hangoztat-
ták. 3. A forradalom azt is bebizonyította, hogy egy szabadságá-
ért harcoló nép képes a legdrágábbat, az életét adni hazájáért,
szabadságáért. A csendes tüntetés után, miután a rádió épületé-
nél eldördült az első lövés, kezdetét vette a szabadságharc,
melynek következtében 13 szabad nap adatott hazánknak.
Százak és ezrek ragadtak fegyvert a gyűlölt szovjet típusú rend-
szer, és hazai kiszolgálói ellen. A nép ujjongott, de a hazai áru-
lók elvették a lakosság örömét. Az áruló Kádár a szovjeteket
hívta segítségül, melynek során vérbefojtották a magyar függet-
lenségi törekvést és a szabadságharcot. Kezdetét vette a megtor-
lás. Százakat akasztottak fel, tízezreket ítéltek súlyos börtön-
büntetésre, százezrek hagyták el az országot a megtorlástól való
félelemtől tartva. Ha valaki ebben kételkedik, fáradjon ki a
Köztemető 301-es parcellájához, és saját szemével győződhet
meg a kivégzett áldozatok tiszteletére emelt kopjafák mennyi-
ségét illetően. A megtorlás óriási méreteket öltött, és csak a
nemzetközi nyomás következtében mérséklődött, majd szintén
a nemzetközi nyomás következtében mérsékelték a súlyos bör-
tönbüntetéseket is. Az emigrációval elvesztett hazánk 200.000
embert. Az MSZMP utódpártjának vezetői most teleszájjal har-
sogják, hogy be kell fogadni a migránsokat, mert 56-ban a
magyarokat is befogadták. Álnok képmutatás. A szabadságharc
vérbefojtása után állandóan azt szajkózták ellenforradalom volt,
és tűzzel, vassal irtottak minden olyan nézetet, amely az övék-
től különbözött. Megkezdődött az agymosás, amely majdnem
sikerrel járt. Mi, magyarok azonban hozzászoktunk történelmük
során az ilyesmihez. A Rákóczi szabadságharcot is eltagadták,
hallgattak róla. Az 1848-49-es szabadságharcról a kiegyezésig
szintén. 56 után az agymosás következtében generációk nőttek
fel úgy, hogy az igazságot elhallgatták, és hazugsággal tömték
az ifjúság fejét. Ha nem jön a rendszerváltás, tervüket siker
koronázta volna. Akik az igazságot tudták, azok pedig jól felfo-
gott érdekükben hallgattak, s ha valamiről nem beszélünk, az
lassan elfelejtődik, hiszen időben egyre távolodunk az ese-
ménytől, a szemtanúk pedig lassan eltávoznak az élők sorából.
Ebből a szempontból a rendszerváltás szinte a 24. órában tör-
tént. Számtalan könyv született, filmek készültek azokról a cso-
dálatos napokról, s a dicsőséges október 23-dika piros betűs
nemzeti ünneppé vált. Nekünk, a még élő szemtanúknak, részt-
vevőknek, a felnőtt nemzedéknek kötelességünk állandóan
éleszteni a tüzet, az igazságot sokszor el kell mondani, mivel a
hazugságot is állandóan ismétlik. Akkor maradunk hűek 1956
eszméjéhez, ha soha nem alkuszunk meg, és állandóan emléke-

zünk mártírjainkra, az áldozatokra, közöttük a vecsési Csűrös
Zoltánra, Havalda Lászlóra, Simon Bélánéra.
Mint minden beszédem végén, most is a fiatalokhoz szólok.
Legyetek büszkék 56 hőseire, azokra, akik életüket adták azért,
hogy ma, itt Vecsésen szabadon emlékezzünk! A költő szavai-
val élve: „el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.”

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére ünnepi
műsort készített a Vecsési Amatőr Társulat. Az előadás a legké-
nyesebb igényeket is kielégítette, méltó volt az ünnephez, és
nagyban emelte az ünnepség rangját. A próza, a vers és a zene
(East, Kormorán, Csézi szerzemények) emlékezetesen megkom-
ponált egységet alkottak. Dicséret illet minden résztvevőt a
műsor összeállításáért és az előadásért.
Néhány gondolatot felidézünk a műsorból:

1956. október 23-a emlékére - Álmodni újra

„Álmok nélkül lehet, de nem érdemes élni. Nincsenek kis
álmok, csak fontos álmok vannak. Amiről István álmodott, az
kíséri ezt a nemzetet ezer esztendeje. Erős, gazdag, független,
európai Magyarország. Ezt álmodta a szent király. István álma
egy nemzet álma lett. Nincs is ennél nehezebb és nagyszerűbb
örökség.”

„Dédszüleink álma az volt, hogy felépítik a 2. világháború után
romokban heverő országot. Pincékből előbújva, halottaik emlé-
kétől kísértve sem adták fel. Tégláról téglára építették fel meg-
int, ki tudja hányadszor, házaikat, miközben történelmünk leg-
sötétebb figurái alázták, ölték őket.”

„És akkor egyszer csak felébredtek, és azt mondták, elég volt.
Ez az elég - ez lett 1956! A világ egyik legszebb, legbátrabb,
legnagyszerűbb forradalma: Szent István álmáért- a szabad,
független, gazdag Magyarországért.”

folytatás a 17. oldalon                              Fotó: Polgár Gyula

Október 23. – november 4.
Örök tisztelet a hősöknek és a mártíroknak

Október 23-án 17 órakor a Városháza előtti Szent István téren kezdődött el az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepség. A kellemes időben sokan gyülekeztek az ’56-os Emlékoszlop közelében. 1956-ot idézte Szabó
Gábor úr korabeli Csepel teherautója, a lyukas zászló és a fellépők ruházata, karjukon a nemzetiszínű szalag. A VHZ
Fúvószenekara kíséretében a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd Gál István, a város díszpolgára, nyugalmazott tanár mon-
dott ünnepi beszédet, melyet teljes terjedelemben ismertetünk:

Takarítást, bevásárlást, időszakos betegellátást vállalok.
0670 623 2252
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További részletek a VAT műsorából (folytatás a 16. oldalról):

„Mondják, a Himnuszt énekelték,
úgy indultak a puskatűznek,
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég
sem riasztotta vissza őket.

Csorgott a könnyük.
Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak. 

Diákok voltak.
De ők csinálták
a dicsőséges forradalmat.”

„Hinnünk kell, hogy az álmok öröklődnek, és egyszer valóra
válnak. Hinnünk kell, hogy vannak közös, generációkon átíve-
lő álmaink is. A te álmod a tegnaptól ered, és a holnap ígéretét
hordozza. Szent István álma egy nemzet álma lett. S mi a mi
dolgunk? Megőrizni megannyi előttünk járó ember tiszta, szent,
jövőt ígérő álmát; a soha fel nem adott hiteket, reményeket…
és álmodni újra valami nagyot…”

A produkció szereplői voltak:
Próza: Váradiné Bartalis Magdolna, Udud Gábor
Ének: Gombár Mónika, Füleki Lívia, Hrachovina András
Zenekar: 
Hubes György, Görög Béla, Erdei Zoltán, Kortye Vilmos
A díszletet idén is Szabó Gábor biztosította.
A műsort összeállította és rendezte: 
Veszprémi Klára és Kortye Katalin
Az ünnepségen a koszorúzás következett, és a Szózat közös elé-
neklésével fejeződött be.

VT összeállítás                                         Fotó: Polgár Gyula

25 évesek az önkormányzatok
Ünnepség a kulturális központban
Vecsésen október 23-án ünnepelték meg az önkormányzatiság
25 éves jubileumát. 1990-ben még kétfordulós volt az önkor-
mányzati választás. Szeptember 30-án volt az első forduló, és
október 14-én a második. Nálunk az első menetben a 10 egyéni
körzetből csak háromban dőlt el a nyertes személye, hétben a
második etap döntött. Az első forduló még a listás helyeket tisz-
tázta. A rendszerváltás után első vecsési önkormányzat 1990.
október 25- én alakult meg. Ekkor még a testület választotta
meg a polgármestert, majd a két helyettest, a bizottsági elnökö-
ket, és alakította meg a Polgármesteri Hivatalt Keserű Lajosné
jegyző irányításával.

Vecsésen az 56-os forradalom központi ünnepsége után a Bálint
Ágnes Kulturális Központ színháztermében egy ünnepi testüle-
ti ülés alkalmából meghívták az összes eddigi képviselőt, jegy-
zőt és hivatali dolgozót. A vendégeket Szlahó Csaba polgármes-

ter köszöntötte, majd gyertyát gyújtottak és egy perces néma
felállással emlékeztek az elhunytakra. A rendszerváltás utáni
első polgármester Molnár Imre történelmi visszaemlékezésében
az első szabad önkormányzati választást és a megalakulást
követő időszak körülményeiről beszélt. Bükk László, aki szin-
tén két ciklusban volt polgármester, a város nagyobb beruházá-
sait idézte fel. Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő köszön-
tőjében kihangsúlyozta, hogy Vecsés azért tudott nagyközség-
ből várossá és járási székhellyé válni, mert a képviselő-testület
mindig egy emberként állt ki a célkitűzések mellett. 
Az ünnepi testületi ülés végén minden volt és jelenlegi képvise-
lő emlékplakettet és ezüst kitűzőt kapott Vecsés címerrel. Az
ünnepség állófogadással ért véget.

Írás és fotó: Polgár Gyula

Október 23. – november 4.
Örök tisztelet a hősöknek és a mártíroknak

A három jegyző, balról a második: Takács Mária 1992-2009,
Keserű Lajosné 1990-1992, Mohainé Jakab Anikó 2009-től

A három polgármester: jobboldalt Molnár Imre 1990-1998,
baloldalt Bükk László 1998  - 2006, 

középen Szlahó Csaba 2006-tól

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

0630-6002139, 0629-737644
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

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

Nyitva tartás: 07-17

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
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

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

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

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

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

GENERALI Biztosító
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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

Hólapát, Útszórósó, Seprűk, Légtechnikai csatlakozók,
Varta elemek, Jelölőfesték, Téli Purhab, Hőtükör, Izzók
Fa-Fém-Kőzet fúrószárak, Láncfűrész reszelő, Fűrészek.

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

Jelentkezz mOst
anGOl és német tanFOlYamainkra!

kurzusaink
folyamatosan indulnak.

Hétfőnként: mozgásfejlesztés 
angolul 3-7 éveseknek!

információk a weboldalunkon:
www.studium-oktatas.com

Várunk személyesen is:
studium nyelviskola, Vecsés, Fő út 226.
tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852

gyermek és felnőtt tanfolyamok, 
kommunikációs tréningek, 

felkészítés vizsgára, külföldi munkára,
cégekre szabott képzések 

fknysz:13-0484-05



Novemberben Alexandriai Szt. Katalint ünnepeljük. A Katalinok
közül legtöbben ekkor tartják névnapjukat is, ezért róla bőveb-
ben írnék, de az Egyház több Szent Katalint is ünnepel.

Pár sorban emlékezzünk meg róluk is:
Sienai Szt. Katalin.  Ő harmadrendi domonkos apáca volt.
Sienában született 1347. március 25-én. A XIV. században az
Egyházat két nagy csapás sújtotta. Az egyik, hogy a római pápa
hetven éven át a franciaországi Avignonban székelt. A másik nagy
baj az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt. Ebben a zűrzava-
ros világban született Katalin, aki a férfiakat megszégyenítő
elszántsággal és erővel imádkozott, vezekelt és harcolt Krisztus
ügyéért. Katalin nagycsaládba született. Már kisgyermek korában
voltak látomásai. Nem érezte magát méltónak arra, hogy apáca
legyen, ezért a harmadrendi domonkosok közé lépett be.
Visszavonultan élt. 1366-ban látomásában a Szent Szűz Jézushoz
vezette, Katalin szerint Jézustól jegygyűrűt kapott, Jézus eljegyez-
te magának. Az Úr elküldte az emberek közé a béke és az igazság
angyalának. Ettől kezdve még többet fáradt az Egyház ügyeiért.
Sikerült elérnie, hogy XI. Gergely hazatért Avignonból Rómába
1377 januárjában. 1375-ben Pizában megkapta az Úrtól küldeté-
sének és életének pecsétjét: Krisztus megajándékozta stigmáival.
(A stigmák Krisztus keresztre feszítés során szerzett sebhelyei.)
Siénai Katalin Rómában halt meg 1380. ápr. 29-én. Ekkor, április
29-én van az ünnepe. A szentté avatást II. Pius pápa végezte 1461.
június 29-én. 1939-ben Szent Ferenccel együtt Itália védőszentjé-
vé nyilvánították. Szülővárosában, Sienában - nyaranta,
június/júliusban - lovasjátékokkal, versenyekkel az egész város
ünnepli szülöttjét. Az egész város díszben van ilyenkor, színes a
zászló-dobók felvonulása, és halálosan komoly a lovasverseny is.
Felejthetetlen élményt jelent, aki részt vehet e szép ünnepen. 

Genovai Szent Katalin özvegy. Genovában született 1447
áprilisában vagy májusában. Apja 1438 – 1439-ben Nápoly
alkirálya volt, de Katalin születése előtt meghalt. Családi és
várospolitikai okokból Katalint 16 éves korában férjhez adták
Giuliano Adornóhoz, aki Scio-sziget kormányzója volt. Katalin
igyekezett imádságos, erényes életet élni, de férje szinte pokol-
lá tette az életét. Később férje, Giuliano is megtért. Katalinnal
együtt egy kórház közelében telepedtek le, s a betegek és szegé-
nyek szolgálatára szentelték magukat. Férje 1497-ben halt meg,
Katalin 1510. szeptember 15-én. 
Romlatlan testét Genovában őrzik. 1737-ben avatták szentté.
Már előtte, 1684-ben a Genovai Köztársaság a város szentjévé
választotta. 1944 óta az olasz kórházak védőszentje. 
Ünnepe: szeptember 15., nov. 7.

Labouré Szent Katalin (1806 – 1876). Franciaországban,
Dijon közelében született. Parasztlány volt, megözvegyült édes-
apjával élt. 1830-ban belépett a Szeretet Leányai közé a Rue du
Bac-ban. A zárda elöljárói ügyet sem vetettek az egyszerű szol-
gáló leányra, de Katalinnak különleges látomásai voltak.
Legemlékezetesebb, amikor 1830. július 31-én megjelent Szűz
Mária a földgömbön állva. A látomást ezek a szavak kísérték:
„Bűn nélkül fogantatott Mária, imádkozz értünk, akik tehozzád
könyörgünk.” A kép hátoldalán „M” betű volt kereszttel és két
szívvel. Párizs érseke áldását adta az ilyen képekkel ellátott
medálokra. A „csodás medált” (érmet) kánoni, egyházi határo-
zat hitelesítette, és manapság is az egész Egyházban terjesztik.
Labouré Szent Katalin kultuszát megerősítette testének romol-
hatatlansága halála után a zárdában, amely 47 évig volt otthona.
1947-ben avatták szentté. 

ALEXANDRIAI Szent Katalin - vértanú, szűz. 
Ünnepe: november 25. 
Katalin Alexandria pogány kormányzójának, Custosnak csodá-
latosan szép, okos és bátor leánya volt. Születésének pontos idő-
pontját és helyét nem tudjuk. A IV. században élt. Amikor
Maxentius császár a Kr. u. 300-as évek elején meglátogatta
Alexandriát, halálos ítélettel fenyegette meg azokat, akik nem
áldoznak a bálványoknak. A fiatal Katalin a császár elé lépett, és
marára keresztet vetve értésére adta, hogy keresztény. Bátran sze-
mébe mondta a császárnak, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust
követi, mert a filozófusok és költők műveinek tanulmányozása
során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát. A császár
figyelmesen hallgatta Katalin okfejtéseit, de őt is kényszeríteni
akarta a bálványok előtti áldozatra. Katalin ezt megtagadta, és
lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védhesse
meg hitét. Maxentius ezért Alexandriába hozatta birodalma 50
legbölcsebb tudósát.  A vitában a bölcsek egymás után kénytele-
nek voltak meghajolni Katalin érvelése előtt. Ezen feldühödve a
császár máglyahalálra ítélte valamennyit. 
A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, s
ezzel burkoltan a házasságot azzal az ígérettel, hogy minden
városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszauta-
sította a császár ajánlatát. A császár ezután már keményebb esz-
közökhöz fordult, ólmos ostorokkal megostoroztatta. Majd bör-
tönbe vettette. Katalin azonban a börtönben töltött 12 napot arra
használta fel, hogy megtérítse a körülötte lévő embereket. A
császár ezután mindenképen el akarta pusztítani Katalint.
Készíttetett egy kerekekből és éles késekből álló kínzószerkeze-
tet, és ebbe zárták Katalint. A pengék azonban eltörtek, a szilán-
kok és a két kerék eltört darabjai megsebesítették a nézőket, a
katonákat. Kénytelen volt a császár lefejeztetni, de így is „gon-
dot okozott” a császárnak, mert testéből fehér tej folyt vér
helyett. Majd a legenda szerint testét angyalok vitték el a Sínai-
hegyre, hogy ott temessék el. Ma is megtalálhatjuk a Sínai-
hegyen a Szent Katalin kolostort. Csodálatosan szép környezet-
ben az ősi kolostor dísze a hegynek. 
A középkorban széles körben tisztelték Katalint. Mivel a hit
igazságait olyan eredményesen védte a pogány bölcsekkel
szemben, a teológusok, filozófusok, ügyvédek védőszentje lett.
A kerékkel foglalkozók is segítségül hívták, hívják, mert kínzá-
sakor a segítségére küldött angyal által az éles kések pengéi
darabokba törtek, és megsebesítették a nézőket és a katonákat.
A tizennégy segítő szent közé soroljuk. Atributuma (jelképe):
késes kerék és lefejezéséhez használt kard. 
„Isten, ki a Sínai hegy tetején törvényt adtál Mózesnek és
angyalaiddal Szent Katalin szűzed és vértanúd testét csodálato-
san ugyanoda vitetted, add, kérünk, hogy érdemeiért és közben-
járására eljuthassunk arra a hegyre, amely maga Krisztus.” 
(a mise könyörgése)
Szent Katalin vedd pártfogásodba mindazokat, akik tisztelnek,
és nevedet segítségül hívják!!!

Nagy István Elek 
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Gondolatok November 25. Alexandriai Szent Katalin és más Szt. Katalinok.

Rendelő: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129, 06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633
Rendelés hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig
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A Baptista Egyház hírei
2015. 10. 10-e különleges alkalom volt a gyülekezet életében. A
Bálint Ágnes Kulturális Központban ünnepi istentiszteletet tartot-
tunk, aminek keretében a Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet új
lelkipásztora, Téglási Lajos felavatása és lelkipásztori beiktatása
is megtörtént. Az ünnepségen Papp János, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke prédikált és végezte a felavatási szertar-
tást, míg a város többi lelkipásztora is megtisztelte jelenlétével az
eseményt, és áldást kívántak a gyülekezet és új vezetője életére.
Az október 23-ai hétvégén gyülekezetünk egy férfiakból álló
csoportja újra ellátogatott Kárpátaljára, Zápszonyba, hogy az
ottani partner-gyülekezet építkezését segítse, és anyagi támoga-
tást vigyen az ott élő magyaroknak.

A nyári időszak sokak életét megkönnyítette vidéken, hiszen a
háztáji gazdálkodásnak hála, volt mit enni, és jó néhány férfi -
akiket nem soroztak be - idénymunkát tudott vállalni
Magyarországon, vagy  másutt Európában. A közelgő tél
viszont újra felszínre hozza a problémákat, amik az ukrán-orosz
háború miatt minden Ukrajnában élőt érintenek, miszerint alig
van munka, a fizetések igen keveset érnek (a legjobban keresők
fizetése átszámítva 40.000 Ft, de az ilyen munka igazán ritka),
hiány lép fel sok termék esetében, és a közüzemi árak folyama-
tosan emelkednek. A fűtésszezon közeledte kétségbe ejti a csa-
ládokat, hiszen a korábban államilag mesterségesen alacsonyan
tartott gázárak miatt sokszor még falun is csak gázzal fűtenek,
pénzük pedig nincs arra, hogy a fűtési rendszert megváltoztas-
sák. Máskülönben a tűzifa ára azonos az itthonival. 
Az építkezéssel kapcsolatos anyaghiányra pedig az a jellemző,
hogy egy egyszerű gipszkartonozáshoz vagy villanyszereléshez
is be kell járni a szomszédos településeket, hogy legalább egy-
fajta alapanyagot sikerüljön keríteni. Ez jelentősen lelassítja a
munkát. A munkavédelmi vagy biztonságtechnikai körülmé-
nyekről pedig jobb nem beszélni. Ennek ellenére hatékonyan
tudtunk dolgozni, és eredményes munkát végezhettünk.

A Baptista Szeretetszolgálat jóvol-
tából sok tartós alapélelmiszerhez
jutottak a helyiek, és ruhából is
több van, mint elég, úgyhogy
ezúttal másfajta szükségeket pró-
báltunk kielégíteni. A helyi lelki-
pásztorral úgy döntöttünk, hogy
segítünk létrehozni egy „házi pati-
kát”, amiben minden olyan gyógy-
szert biztosítunk, amire szükség
lehet egy átlagos háztartásban.
Ukrajnában ez is igen drága, és
nehéz is hozzájutni, így különösen
felértékelődött ennek a felajánlás-
nak a jelentősége. Gyülekezetünk összefogásával végül közel
százezer forint értékű csomaggal indultunk útnak, amiben láz-
mérő, kötszer, fertőtlenítő, higiénés termékek, vitaminok, láz és
fájdalomcsillapítók, és minden egyéb olyan termék szerepelt,
ami nem vényköteles. Bár mindent legálisan szereztünk és vit-
tünk, mégis szükségünk volt Isten jóindulatára a határon, hiszen
ez már olyan mennyiségű gyógyszer volt, ami miatt visszafor-
díthattak volna a vámról. Ezen felül pedig 130.000 forint ado-
mányt is ott tudtunk hagyni, amit az élelmiszerbank feltöltésé-
re, vagy tüzelővásárlásra, építőanyagra fordíthatnak majd az
igények figyelembevételével. 
Minden egyes ilyen út rádöbbent minket arra, hogy milyen sok
mindenünk van, és mekkora kegyelem az Úr Jézustól, hogy
békében, biztonságban, lehetőségekben és reményteljes jövő-
ben élhetünk. Nekik ez mind hiányzik, és nem tehetnek róla.
Csak pár száz kilométerrel odébb születtek, mint mi. De oda-
küld minket Krisztus, hogy érezzék, nincsenek egyedül, honfi-
társaink, barátaink, testvéreink ők, és nem felejtkezünk el róluk!
És örülünk, hogy adhatunk, hiszen Pál apostol is emlékeztet rá:
„Ki tesz Téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál?”  
(Korinthusiakhoz írt első levél 4:7)”

Írás és fotó: Téglási Lajos
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika 

Hétköznap: 8-12 és 15-20h.         
Szombat: 9-12h.

Báthory u. 16. sz. 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

jÓ
T jÓL

Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, 
ha telefonálhatna olcsóbban is? 

Válassza az Önhöz illőt, 
váltson netfone előfizetésre, jobban járhat!

Részletes árajánlatot dolgozunk ki Önnek 
– akár vállalkozóként, akár magánszemélyként

szeretné csökkenteni telefonszámláját!

További információkért, időpont egyeztetésért 
hívjon bizalommal:

30/ 655-5878
70/ 491-1075

dr. lakos Gáborné
vezető tanácsadó

Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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A szárnyasokat is megilleti a felelős bánásmód

Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére október 4-én
emlékezünk. 1931. óta az egész világon ünneplik ezt a jeles
napot, melynek kimondatlan célja, hogy kedvenc négylábúink
mellett, vadonélő társaikra, valamint házkörüli haszonállataink-
ra, azok felelős tartására irányítsa figyelmünket. Kutyáink,
macskáink gondozásáról már sokat és sokszor hallhattunk, így
ebben az évben inkább a baromfiudvarok lakóiról, galambdú-
cok repülő bajnokairól emlékezzünk meg.

Vecsésen a „régi időkhöz” képest, ugyan jóval kevesebb helyen,
de azért még fellelhető egy-egy porta hátsó kertjében az a
kisebb vagy nagyobb udvar, melyben kakasokat, tyúkokat vagy
éppen libákat, pulykákat tartanak. Ha gondoskodásunk kiterjed
a mindig friss ivóvízre, a megfelelő méretű tér és a kellő meny-
nyiségű és minőségű táplálék biztosítására, ha galambjaink nem
egy sötét padlásra zárva élnek, hanem szabadon szárnyalhatnak,
akkor, de csak akkor mondhatjuk el magunkról kellő szerény-
séggel, hogy felelős állattartók vagyunk.
A Felsőtelepen egy ilyen állatait szerető „felelős gazda hattyú-
fehér”, szelíden hápogó, boldognak tűnő kacsáit kaptuk lencse-
végre, amint a gondosan kialakított kis medencéből kijőve szá-
rítkoztak, nem messze kopasznyakú társaiktól. 

Képek és szöveg: Fekete József

Adományok a HEROSZ Állatotthonba

Iskolánkban, a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű iskolában már néhány éve hagyomány, hogy az
Állatok Világnapja alkalmából jótékonysági állateledel-gyűjtő
akciót szervezünk egy állatotthon számára. Így történt ez ebben
az évben is. A gyerekek nagy igyekezettel és örömmel hozták az
adományokat, amelyeket október 13-án eljuttatunk a Herosz
Állatotthonba. 
Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek már gyermekkorban meg-
tanulják azt, hogy az állattartás, az állatgondozás egy felelős-
ségteljes feladat, akkor átgondolva választanak majd felnőtt
korukban maguk mellé egy hűséges társat.
Minden adományozónak köszönjük az adományt! Külön köszö-
nöm Kolozsi Mihály szülő segítségét, aki évek óta segít az ado-
mányok szállításában. 

Gáborné Bárány Ágnes szervező

Új gyepmester Vecsésen

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vecsés Város
Önkormányzata a Tövis Gold Kft.-vel (Aranyi János gyepmes-
ter) kötött szerződést 2015. október 31-ei dátummal felmond-
ta. 2015. november 1-jétől a Szomorú Szív Kft.-vel (Herczig
József gyepmester) kötött szerződést az önkormányzat, így
ezen dátumtól ők hívhatóak éjjel-nappal Vecsés közigazgatási
területén gyepmesteri tevékenység elvégzésére az alábbi elér-
hetőségeken:
Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

SÍRHELY ÚjRAVÁLTÁS
Ne feledkezzen meg szerettei nyughelyének újraváltásáról!

A Vecsés város tulajdonában, illetve a SZIGÜ-INRI
Temetkezési Kft. kezelésében lévő temetőben található 2015.
évi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek (ide
értve a hagyományos sírokat, sírboltokat, urnafülkéket, urnasí-
rokat, urnakriptákat) újraváltására hívjuk fel figyelmét.
Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt temetkezési
helyek használati ideje lejárt, azokat az érvényben lévő rendel-
kezésekben biztosított jogkörünknél fogva újraváltásra meg-
hirdetjük.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy akik a fenti temet-
kezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni kívánnak, a
temető főbejáratával szemben lévő temetőirodában jelent-
kezzenek az érvényességi idő utolsó napjáig.

Figyelem!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje –eltérő megállapodás hiá-
nyában – az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év, vagy
az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő
urna, illetve exhuma maradványok behelyezése a lejárati időt
nem hosszabbítja meg! Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták
esetén –eltérő megállapodás hiányában az első urna elhelye-
zéstől számít a 10 éves használati idő. 
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat a határidőn belüli intéz-
kedésre, mert annak lejárta után a fennálló rendelkezések
értelmében az újra nem váltott temetkezési helyeket kiürít-
hetjük és értékesíthetjük.

SZIGÜ-INRI TEMETKEZÉS KFT.
+36-29/350-357

Vecsési bankba fegyveres őröket keresünk, 

nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 

Jelentkezni az allasajanlatok2014@gmail.com email

címen lehet, illetve a 06-70 883 8385 telefonszámon.

KARÁCSONYI GYERMEKRUHA és JÁTÉK BÖRZE 
Ve c s é s  J A M  h á z  
( K á r o l y  u.  1 )
D e c e m b e r  1 2 .  
s zo m b at  8 - 1 3  ó r á i g  

Asztalfoglalás korlátozott számban, csak vecsési lakosoknak!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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1955. július 9-én – 60 éve - a Csárdáskirálynő színrevitelével
avatták fel a Jókai utcai Szabadtéri Színpadot. Az évforduló
okán egy kitűnő dolgozatot olvashatnak el folytatásokban, ami
a vecsési „amatőr” színjátszás történetét idézi fel a kezdetektől
a hatvanas évekig. 

Hatvan éves a Jókai Szabadtéri Színpad – II.
A háború előtti és utáni években még sokáig nem volt TV,
video, számítógép, HIFI torony, sőt még rádió is alig, ami
elvonhatta volna a fiatalokat a közösségi és kulturális munkától,
mint ez sajnos manapság jellemző. Az Iskola utcai vecsési kul-
túrpalotában, az apácák által működtetett telepi zárdaiskola tor-
natermében és az Andrássy telepi népiskola tantermeiben, a
Gazdakörben, a Munkásotthonban egymást érték a színvonalas
rendezvények, jótékonysági és kívánság műsorok. 
Nehéz öröksége településünknek a II. világháború alatti deportálá-
sok, a frontok átvonulása és pusztításai, a málenkíj robotra elhurco-
lás szörnyűségei, a háborús frontok miatti menekülésre kényszerí-
tés, amelyek megfélemlítették és óvatosabbá, zártabbá tették az
embereket, ami Vecsés kulturális életének a lendületét is megtörte.
Magyarország német, majd szovjet megszállása után a közösségek
csak hosszú idő után kaptak ismét erőre. Közismert dolog, hogy a
visszavonuló német csapatok deportálták a vecsési kulturális életben
aktív zsidóságot, felrobbantották vagy elpusztították a falusi község-
házat és a római katolikus templomot, az Iskola utcai Kultúrpalotát,
az evangélikus templomot, és számos más építmény is a frontok
áldozata lett. A pusztítások nyomán – mint mindenütt - a félelem, a
befelé fordulás, a bezárkózás vesz erőt az embereken. 1945-ben a
megszálló szovjet csapatok még tovább növelték a lakosság félelmét,
és az őket maguk mögött tudó baloldali pártok pedig a háborús pusz-
títások miatt tovább turbózták a németellenességet.
Amikor a Dunántúlon még folytak a németellenes harcok, 1945
márciusában Vecsésen a Károly u. 1. szám alatti, egykori Téhöly
vendéglő épületében a nyilasok és a volksbundisták részére bel-
ügyminiszteri rendeletre és a Járási Nemzeti Bizottság 1945. márci-
us 14-ei utasítása szerint munkatábort létesítettek. 1945. április 10-
én már egy belügyminiszteri táviratra válaszként, 739/1945. ki.g.
iktatószám alatt jelentést adtak a munkatáborba zárt 53 személyről,
akikkel helyreállítási és mezőgazdasági munkákat végeztettek. 

Látni kell azonban, hogy a háború befejezése után, nemcsak
Magyarországon, a szovjet hadsereg által megszállt országokban
mindenütt a frontok után maradt pusztítások miatt a németek ellen
fordult a közvélemény. Természetesen erre rátett még egy lapáttal a
belügyminisztériumot a kezében tartó kommunista hatalom is, amely
a propagandájával tovább élezte a helyzetet. Ez a folyamat a Budapest
környéki sváb településeken még hatványozottabban erőteljes volt.
Éppen ezt nyergelte meg az akkor Vecséshez tartotó Ganz-telep és
Csáky-liget új vezetése, amikor 1945 szeptemberében arra való hivat-
kozással, hogy nem akarnak egy fasiszta településhez tartozni,
Pestlőrinchez csatolásukat kérelmezték és el is érték ezt a céljukat.

Még folyt a háború, amikor Vecsésen a Téhöly vendéglőben
munkatábort rendeztek be. 
A németellenesség aztán Vecsésen a svábok 1946. májusi
Németországba telepítésében csúcsosodott ki, amikor olyan
családokat is elűztek az országból a másfélezer kitelepített
vecsési sváb között, akiknek semmi közük nem volt a
Volksbundhoz, vagy a nyilas mozgalomhoz, olykor még svábok
sem voltak, de a ’kvóta szemlélet’ miatt magyar családokként is
besorolták őket a kitelepítettek közé.

A Jókai Kultúrcsoportért a rendezők mindenre képesek voltak
Ezek az örökségek és a nyomukban fellépő traumák hosszú ideig
nem kedveztek a vecsési kulturális élet ébredésének. Ráadásul a
kulturális csoportok fellépéséhez a háborús pusztítások és a dikta-
túra helytartóinak szemlélete miatt nem volt megfelelő helyiség. A
helyi vezetők hosszú ideig vajúdtak azon, hogy a németek által a
háború alatt elpusztított Kultúrpalota helyett hol legyen Vecsés kul-
túrháza. Az 1948-tól végrehajtott államosítások, az egypárti dikta-
túra megteremtése, a felekezeti iskolák, háború előtti civilszerveze-
tek, cserkészcsapatok megszűntetése valóságos vákuumot eredmé-
nyezett Vecsésen és zsebkendőnyi kis hazánk minden településén.
Aztán a hitoktatások megszűntetése, a B-listázások, az iparosok
KTSZ-be erőltetése, a kolhozosítások és padlásseprések gerjesztet-
tek félelmet. A kultúra iránti vágy azonban a félelem ellenére,
főként a fiatalabb korosztályokban már 1947-ben jelen volt. 
Bölöni Béla kolozsvári származású tanár 1936-tól tanított
Vecsésen a polgári fiú és a tanonciskolában. Színjátszóként és
rendezőként is tisztelték Vecsésen, hiszen minden kulturális
területen részt vett a közösségi munkában és erre nevelte a fiata-
lokat is. Mivel cserkészparancsnok volt, 1947 őszén az ő rende-
zésében vitték színpadra a telepi iskola tornatermében a Herczeg
Ferenc művéből készült Gyurkovics lányok c. nagysikerű operet-
tet, s aztán még egy másik zenés darabot is a műsorukra tűztek.
A legnagyobb sikert azonban Zerkovitz Béla: Csókos asszony c.
operettjével érték el, amelyben a Hódmezővásárhelyről Vecsésre
került Labancz Borbála volt a primadonna, és a mamáját a ter-
metes Somogyi Gizella adóügyi ellenőr alakította. Labancz
Borbála színművészként később a vecsési színjátszás hírnevét a
Győri Kisfaludy Színház operett primadonnájaként, a Gömböc
és a Kaméliás hölgy c. darabok címszerepeiben, majd a kecske-
méti és a pécsi színházakban is öregbítette. 
1948-tól már Sárosi (Stiller) Márton és felesége Honti Terézia irányí-
tásával a korábbi német nemzetiségű színjátszók, majd a Hrachovina
Lajos – Fekete Károly – Tamási Pál hármas is kereste a közösségi
kultúra lehetőségeit Vecsésen. Miután 1948-ban a Jókai út 8. szám
alatt egy államosított sváb portán a földműves szövetkezet berendez-
kedett és a Hangya Szövetkezetet sikerült kiiktatni Vecsés gazdasági
életéből, hamarosan megalakult a Jókai Kultúrcsoport, amelyhez a
földműves szövetkezet a nevét adta. Igen ám, de mivel a régi Téhöly
vendéglő kultúrházzá alakítása nagyon elhúzódott, a fiatalok egy
szabadtéri színpadról szövögették az álmaikat. Ezt a község akkori
vezetői a Monori Hírlap cikkei szerint nem vették jó néven, sőt igye-
keztek blokkolni az elképzeléseket. A Jókai Kultúrcsoport lendülete
azonban már megállíthatatlan volt, s ennek érdekében a korabeli ifjú-
sági és pártkádereket is igyekeztek megnyerni.
Az 1950-es évek elején már számos prózai darabot bemutattak a
jókaisok, többnyire a felsőtelepi egykori zárdaiskola tornatermé-
ben. Közülük Schiller Ármány és szerelem című művével nagy
sikert arattak. Aztán Gogol Revizorát és a Kaméleont, Kós Károly
Budai Nagy Antal c. drámáját, majd Heltai Jenő Néma Levente c.
művét tűzték műsorukra. Az állandósult helyiségproblémák miatt
azonban nem mertek nagyobb, zenés darabba kezdeni. 

Orosz Károly
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Hűség, kitartás - mindenben az első
Mindenben az első! – miért? 
Mert szüleinek elsőszülött gyermeke, első szerelemből lett élet-
re szóló házasság, első munkahelyen dolgozott 42 éven át nyug-
díjazásig, de nézzük sorjában.

Sasvári Sándorné Ilike néni 1928.
április 17-én látta meg a napvilágot
Újpesten, szülei első gyermekeként,
még négy testvére követte. Édesapja
asztalos mesterként, Édesanyja a
pamutgyárban dolgozott. Nem volt
könnyű az életük, mert öt gyermek
mellett munkába járt a mamája, s
közben ellátta a háztartást, nevelte a
gyermekeit, de mindezek ellenére jó
példával, tisztességre tanította őket.

Az általános iskola elvégzése után beiratkozott közgazdasági
technikumba, járt is egy ideig, de megbetegedett és nem tanul-
hatott tovább. Mikor meggyógyult, elment dolgozni. 1942-ben
lakóhelyén, Újpesten az Egyesült Izzóban a rádiócső gyártás
volt a munkája. Szorgalmának köszönhetően, amit rábíztak,
mindent megtanult. Először 8 évig szerelő, majd csoportvezető
lett, később a technológiára került dolgozni. Munkatársai, főnö-
kei tisztelték, szerették, Ugyanazon az osztályon dolgozott 42
esztendőn keresztül, amikor is nyugdíjba ment. Egész életében
mindenben hűséges volt.
Fiatalon baráti társasággal jártak szórakozni, színházba, mozi-
ba, kirándulni, közös programokat szerveztek. A párja 6 évvel
volt idősebb nála. Egy házban laktak, a fiatalembernek meg-
akadt a szeme a szép kislányon, még 14 éves sem volt.
Udvarolni kezdett, majd megkérte a kezét, és alig volt 16 éves,
mikor feleségül vette. Férje a Finommechanikai Vállalatnál

műszerészként tevékenykedett. Első szerelem, mely a férje
haláláig töretlenül tartott és boldog volt. Házasságukból egy
fiúgyermek született 1945-ben, aki megnősült, jóravaló felesé-
get választott, gyermekeik születtek. Ilike néni három szép uno-
kával és két dédunokával büszkélkedhet. Szereti nagyon a csa-
ládját, jó a kapcsolata a menyével is, mintha a leánya lenne,
nincs oka panaszra.
Mivel párjával mindketten újpestiek voltak, egy ház hetedik
emeletén vettek lakást, és éltek boldogan. Sajnos, a férje szív-
beteg lett, és nehezére esett az emeleten az élet, ezért hirdetés
útján lakásukat elcserélték egy vecsési házra, amit mindketten
nagyon szerettek.
A házon rengeteg tennivaló akadt, de kitartó szorgalommal
mindent megcsináltak. A párja nagyon ügyes ezermester volt,
akinek fantáziája, kézügyessége óriási volt, előbb kigondolta,
megtervezte, és együtt megvalósították mindazt, ami a házukat
szépítette és a kényelmüket szolgálta. A házuk és környezetük
szépen rendezett ma is, igényes, mindenen látszik a kezük mun-
kájának nyoma. Sajnos, a párja elvesztése – már nyolc éve -
nagyon megviselte, érthető, hiszen az első szerelem a sírig tar-
tott, jóban-rosszban együtt éltek.
Van egy csodálatosan aranyos kutyusa, aki családtag Ili néninél,
az egész család kedvence.
Szomorúan mondja, hogy a látása egy gyógyíthatatlan betegség
következtében nagyon megromlott, ez nehezíti a mindennapja-
it, de azért ellátja magát és a kutyáját.
Ami még szomorúsággal tölti el, hogy a négy testvére mind fia-
talabb volt nála, és már csak egy él közülük. Hiába az élet kiszá-
míthatatlan…
Ma is nagyon tevékeny, mindent megcsinál a háztartásban, sajnos
olvasni nem tud, de a rádió, TV szól, és így mindenről tájékozott.
Jó egészséget és szép, hosszú életet kívánunk Ilike néninek, őriz-
ze meg derűjét, életkedvét, tevékeny hozzáállását az élethez.

Írás és fotó: Benke Mária

Leveleket hozott a posta…
Krauszné Somlai Róza a Mindenszentek kapcsán szeretett
volna néhány szót szólni a virágüzletekről. „Egész évben reg-
geltől-estig a lakosság szolgálatában állnak. Egy ilyen ünnep
alkalmából számíthatnak nagyobb bevételre, amely idén elma-
radt, sőt nyugodtan kimondható, hogy még a kiadásaik sem
térültek meg. A sok alkalmi árus részére ott a piac! Nem is ért-
jük, hogy az önkormányzat miért nem védi az adófizetőit!
Akinek saját üzlete van, fizeti az építményadót, aki bérli, az
fizeti az iparűzési adót. Vállalkozásomat a lakásomon kezdtük,
amikor kinőttük, üzlethelyiséget építettünk, akkor az alumíni-
um pavilon volt a divat.1982 óta vagyunk a Fő utca-Ecseri út
sarkán Ábrahám Péterékkel együtt. Nagyon igényes divatáru
üzlettel nyitottunk a hölgyek örömére. A TSZ-ből a lányok a
nőnapi bálra tőlünk vásárolták a sok szép ruhát. A vecsési
búcsúra szintén meglepték magukat valami egyedi modellel. A
mai napig emlegetik: képzeld még az a ruhám, az a blúzom is
megvan, amit Tőletek vettem.1995-ben a Bokros-csomag által
bedőltek a kereskedések, a sajátom is, váltani kellett.
Virágüzletre volt lehetőség, mert másra nem volt alkalmas a
lehetőség, hiszen nem volt közműhálózatba bekötve. Ami
később nagyon komoly anyagi teher volt. A most virágüzletet
folytató fiatalok igényes üzletet rendeztek be. Az egészséges
konkurencia a vásárlónak jó, mert választani tudnak. Ne acsar-
kodva éljünk egymás mellett, mert a harag rossz tanácsadó. Ezt
én gondolom így, aki elsőként vagyok a területen. Mindenkinek
meg kell élni, de ne egymást eltaposva.”

Ismeretlen ismerős címmel Jámbor Mátyásné írt néhány sort
egy most indult kezdeményezésről. Levelében arról írt, hogy 30
év fölött jóval kevesebb a lehetősége az egyedülálló hölgynek
vagy férfinak az ismerkedésre. Az interneten „furcsa figurák
jelentkeznek, sok, nem egészen komplett ember jelentkezik
vagy hirdeti magát bizonytalan célból” írja, majd így folytatja:
„Független emberek találkozását szeretnénk elősegíteni, beszél-
getés, ismerkedés céljából. Aki olvassa és csatlakozni szeretne,
az jöjjön el, és hívja fel mások figyelmét is erre a lehetőségre.
Ez nem klub, nincs tagdíj – csak baráti összejövetel, ahová lehet
ételt és italt is hozni, de ez sem feltétel. Az első találkozónk már
megvolt, és kellemesen telt el. A következő november 21-én,
szombaton lesz. Aki el szeretne jönni, az ezen a telefonszámon
érdeklődhet vagy jelentkezhet: 0670 513 4155. Ekkor beszéljük
meg a következő találkozás időpontját is.”

VT info

Köny ve lés- bérszám fej tés!
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Nagypolitika – kis helyi politika
Most nem szerettem volna a bevándorlásról írni, de röviden
mégis szükséges. Közben lelőttek egy orosz repülőgépet
Egyiptom felett, és volt a párizsi merényletsorozat. (Ez most, 15-
én délutánig a mérleg.) A kettőnél 356 halott és nagyjából ennyi
sebesült. Mindkettőt az Iszlám Állam vállalta magára, és most
Párizsban franciául elkiabálták a lehetséges okot: Szíriáért, az
ottani bombázásért tették. Így érthető lett a két terrorcselekmény
egymás közötti összefüggése, és azok ok-okozati kapcsolata. 
És a várható jövő apokaliptikus képe is…
Az eddigi két írásomban azt próbáltam megértetni, hogy a líbiai és
a szíriai válság kirobbantása idézte elő a népvándorlást, és a ter-
rorszörny létrejöttét, az Iszlám Államot. Mindenkinek a napi
hírekben való jártasságára bízom, hogy kit okol ennek előidézésé-
ért. Ennek megszüntetése lenne a legfontosabb a népvándorlás
megállításához. Alapvető feltétele az Iszlám Állam totális felszá-
molása lenne. De, ez már nem fog menni. Pontosabban, ott ripi-
tyára verhetik őket, de megszámlálhatatlan harcosuk már itt van
Európa szívében. Ezt is Párizs bizonyítja. Leírtam azt is, hogy ha
az ottani háborús övezet megszűnik, akkor Ázsiában és Afrikában
– erre most kisebb a figyelem, pedig innen is iszonyatos tömeg
várható – létszükséglet, hogy biztosítani tudja a „civilizált” világ
az ottani embereknek a helyben maradáshoz szükséges megélhe-
tési forrásokat. Ez persze nagy idő, sok idő – sok pénz, de még
mindig kevesebb pénz és rizikó, mint bevándoroltatni őket az öreg
kontinensre. Ezért kellene haladéktalanul az olasz és a görög par-
toknál megszüntetni a bevándorlást. Akár a görög, akár az olasz
ellenkezés ellenében is! Európai erővel, mert ez jelentené a biz-
tonságot. Minden elhalasztott nap csak növeli Európa veszélyét.
Megismétlem, ha önpusztító módon nem történik változás, akkor
egy év alatt közel két millió ember érkezhet. Miután többségük
egyedül érkezik, idővel családegyesítést kérnek, ez 4-5-szörös
többletet jelent pár éven belül. Miután termékenységi mutatójuk
7-8 szoros, ez maximum 10 éven belül 50 milliós szaporulatot
jelenthet. És ezt csak egy évi bevándoroltra kalkuláltuk! Ha ez
több évig eltart, akkor mindenki számoljon utána, hogy milyen
népességű lesz Európa akár 20 év múlva. Ezért kötöm az ebet a
karóhoz, hogy ez nem menekült kérdés. Mert, ha mindegyikük
menekült lenne, akkor sem volna szabad beengedni őket, mert
eltűnik Európa mindegyik állama, mert ez a népesség szétterülne
Gibraltártól a Baltikumig. Szándékosan ezért nem írtam arról,
hogy a terror- és bűnözési veszély jelentősen növekedni fog. De
ne dugjuk fejünket a homokba. Hogy ez lehetséges-e, ezt megint
az olvasó képzeletére bízom, de nem mellékesen: döntően miért
fiatal, életerős férfiak jönnek – minden irat nélkül? Az asszonyo-
kat, a gyerekeket ott hagyják a veszélyben? Logikusnak az tűnne,
ha tömegesen asszonyok jönnének gyermekeikkel, a férfiak pedig
ott maradnának védeni házukat-hazájukat.
Még egy zárógondolat: az Iszlám Állam vállalta ezt a két terror-
cselekményt. Reméljük, el is nyerik méltó büntetésüket. De
másoknak nincs felelőssége? Akik kirobbantották a háborúkat,
akik felelőtlenül – vagy bűnösen? – nem tesznek semmit a
bevándorlás megfékezésére?
Amiről már régen írni szeretnék az a káposztafesztivállal kap-
csolatos, de leginkább a főzéssel. Persze kínálkozik még hatal-
mas témaként a foci, ebben mindenki professzor. Lehetne pél-
dául arról beszélni, hogy a foci megtanulható. 50 éve még a
világ felét agyonvertük, többségük 20-30 éve nem nyert elle-
nünk. Most fordított a helyzet, a többségük ellen mi nem nyer-
tünk 20-30 éve. Miért? Mert ők megtanulták, amit a fociból
meglehet, mi pedig semmit sem tanultunk a világ dolgaiból.
Példa rá Vecsés is. A 60-70 körüli években folyamatosan poty-
tyantak elő a tehetségek, az elmúlt 20 évben szinte senki.

Például Belgiumban az elmúlt évek alatt egy sor világklasszis
érlelődött. Hogyan? Kiváló körülmény és kiváló edző - azaz sok
pénz – kell hozzá. De utána már önfenntartó lehet a dolog. Ezért
támogatom a stadionépítéseket, a műfüves pályákat, a világítás-
fejlesztési beruházásokat stb. Ez halad is, de valahogyan a szak-
emberek alkalmazásáig nem jutunk el. Erről még most, az EB-
re kijutás fényében is érdemes elgondolkodni.
Maradjunk azonban a főzőkanálnál, illetve az étkeknél. A
káposztafesztivál főzőversenye minden évben meghökkenti az
embereket a változatos módon elkészített finomságok tömegé-
vel. Ez még akkor is igaz, ha néha erőltetett az ételkombináció.
A világ jórésze a töltöttkáposzta formációt ismeri, eltérés a
méretekben van, és abban, hogy káposzta helyett szőlő- vagy
tormalevélbe töltik a húst. Amióta a Székely nevű szakácsmes-
ter megalkotta a pörkölt alapú húsoskáposztát, azóta szeretjük a
székelykáposztát is. Sőt, szívesen elegyítjük a töltött káposztát
a székelykáposztával, és ha egy kis abalé is van, akkor biztos-
nak vehető a siker. Ez a kis példasor is jól mutatja, hogy a kony-
hában szükség van fantáziára, kreativitásra. Azt gondolom,
hogy a nemzetek gasztronómiai szokásai hosszú évszázadok
alatt alakultak ki. Nyilván az éghajlat, a tenger vagy folyó soka-
sága, a fogyasztható vadak megléte mind befolyásoló tényező a
nemzet gasztronómiai kultúrájának kialakulásában. Ahány ház
– annyi szokás, tartja a mondás. 
Kiszely professzor több előadásában elmondta, hogy az európai
konyhához, mi, magyarok sok mindent hozzátettünk, nemcsak a
villát. Mi hoztuk be a főzést, addig jobbára sütötték a húst, mi főz-
tük is, és néha erőset is beletettünk, mert ezt is mi honosítottuk
meg a kontinensen. Pörköltet már hun őseink is készítettek, ezt a
kínai évkönyvek rögzítik, Bár az nem tisztázott, hogy paprika
helyett mit használhattak, de valami megfelelője biztosan volt.
Oda szeretnék kilyukadni, hogy minden alkalommal bosszant, ami-
kor arról beszélnek, hogy a magyar konyha nem egészséges.
Minden nap a csülkös pacal, az valóban meg is árthat, de én inkább
a lehetséges változatosságra gondolok, és arra, hogy ezek évszáza-
dok során alakultak ki, és lettek a magyar gasztronómia  - másoktól
elütő – jellemzői. Mi, tehát erre vagyunk kódolva, és ha mindennap
halat vagy tésztát kellene ennünk, szerintem attól lennénk betegek.
Mire gondolok a változatosságnál? A magyar szereti a levest. Azt
hiszem, hogy egy konyhában jártas asszonyka percek alatt felsorol-
na mondjuk 30 féle levest, hogy a hónap minden napján mást együnk
az egyszerű zöldség féleségektől a különféle húsokig bezárólag, és a
„böjtös” gulyásleveshez nem pörköltet, hanem tésztát szolgálna fel. 
Ezzel meg is érkeztünk a második fogáshoz. Itt sem kellene
nagy megerőltetés ahhoz, hogy olyan repertoárt állítsunk össze,
amivel a hónap minden napján mást ennénk. Persze két külön-
bözőnek tartom a rántott csirkét és a rántott karajt, vagy a csir-
ke - és a szarvaspörköltöt. Mint ahogy más a krumplis tészta és
a káposztás tészta, Ugyanez vonatkozik a főzelékekre is.
Természetesen erős az az érv, hogy „kinek van arra ideje és
energiája, hogy minden nap másfélét készítsen, és még változa-
tos is legyen”. Ez így is van. Mégis azt mondom, hogy esetünk-
ben nagyobb az esély a változatosságra, mert a sokból köny-
nyebb válogatni, mint a keveset variálni. 
Mielőtt vad nacionalizmussal vádolnának, szeretném leszögezni,
hogyha külföldön vagyunk, igyekszünk csak ottani ételeket enni,
minél többet megkóstolni. Aki ismer, tudja, hogy több ételt rend-
szeresen el is készítünk belőlük, mert megkedveltük őket. 
Azonban van egy érdekesség: a külföldiek – bármelyik nemzet
lányai-fiai – szívesen merülnek el a magyar konyha finomsága-
inak tengerében, és egyik legnagyobb vonzerőnknek, a konyha-
művészetünket tartják. Mindnyájunk egészségére!

Szalontai János
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XV. Vecsési káposztafeszt
ami kimaradt - fotóösszeállítás

A főzőverseny  győztesei, a Fesztivál Gyöngyszemei A második helyezett Falusi Csibészek sátora

Vasárnapi forgatag A szombatot elmosta az eső Sétáló utca lett a régi 4-es - bazársor

A város vezetői és a díszvendégek
A fotókat készítette: Katona Csaba
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Harcban a bajnoki címért…

Gödöllői SK – Vecsési FC 1-0 (0-0)
Oda a veretlenség, egy teherrel kevesebb! A szakvezetés szerint
a csapat jól játszott, de minden lehetőségét elpuskázta.

Vecsési FC – Maglódi TC 3-0 (3-0)
Gólszerzők: Molnár I.(19’), Kollár D.(21’), Tárkányi G.(34’)
Vincze Gábor: Gratulálok a csapatnak, mert a múlt heti veresé-
get is jó játékkal szenvedtük el, most viszont a jó játék mellett
az eredmény is jött! Sajnálom viszont, hogy csak az első félidő-
ben voltunk eredményesek, hiszen a másodikban is voltak
nagyon szépen kidolgozott támadásaink, amibe hiba csúszott! 
A közönségünk megérdemelte volna, hogy több gólt lásson, ami
ebben a mérkőzésben benne is volt! De nem lehetek elégedet-
len, mert a csapat erejét mutatja, hogy egy vereségből nem lefe-
le, hanem felfele lépett!” 
(internet:vecsesfc honlap)

Halásztelek FC – Vecsési FC  1-5 (1-2)
Gólszerzők: Tárkányi G. (19’), Molnár I. (20’), Molnár D.(70’),
Kollár D.(77’), Bukovec J. (85’) ill. Ábrahám S. (14’)
Vincze Gábor: „Nagyszerű érzés volt látni a csapatot úgy ját-
szani, hogy az elején egy technikai hibát követően hátrányból
kellett focizniuk, de két perc alatt megfordították idegenben a
mérkőzést! Csapatom erejét mutatta meg a végeredmény, ami
lehetett volna nagyobb arányú is! Remélem, a minket idegenbe
is folyamatosan elkísérő szurkolóknak örömet tudtunk okozni,
mert a mérkőzés folyamán voltak izgalmas események és gólo-
kat is láthattak. Készülünk a Tököl elleni fordulóra, ami nem
lesz könnyű, hiszen egy nagyon jó formában levő csapattal ját-
szunk, akik zsinórban a negyedik mérkőzésüket nyerték meg és
15 gólt szereztek.”
(internet:vecsesfc honlap)

Vecsés FC – Tököli VSK  1-0 (1-0)
Gólszerző: Novák Alexisz (42’)
Vincze Gábor: „Gratulálok a csapatnak, mert sikerült a hétvé-
gén a célkitűzésnek megfelelő eredményt elérni. Az ellenfe-
lünknek is jár a gratuláció hiszen még tíz emberrel is becsület-
tel dolgoztak és nem estek össze. Végig nagy nyomás alatt tar-
tottak minket, igaz komoly helyzetig nem jutottak, de a mi játé-
kunkat a pályánk rossz állapota is nehezítette.”
(internet:vecsesfc honlap)

Tabella állása:
1 Dabas-Gyón    13      10   3   0     33 - 9     33
2. Vecsés FC      13      10   2   1     34 - 6     32
A két együttes kiemelkedik a mezőnyből. A mieink rúgták a leg-
több gólt és a legkevesebbet kapták, de ott van az a ronda
gödöllői eredmény. Harmadik CSO-KI csapata (27 pont), majd
a további sorrend: Taksony (24), Maglód (22) és három 21 pon-
tos: Tököl, Pilis és Gödöllő.

Góllövőlista:
11: Tárkányi Gergő, 4-4: Bukovec Jasmin, Molnár Dániel,
Kollár Dániel 3-3: Molnár István, Novák Mátyás 2-2: Bruckner
András, Novák Alexisz, 1: Sándor Norbert 

Legújabb!
Nagykáta SE – Vecsési FC 1-7 (1-4)
Gól: Bukovec J.(8’, 13’), Molnár I.(36’), Tárkányi G.(43’, 51’, 57’),
Novák M.(77’)

Az újság megjelenése idején november 21-én 13 órakor lesz az
utolsó forduló, a VFC – CSO-KI Sport rangadóval.

VT info

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

eredeti indonéz masszőzökkel Vecsés központjában!

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

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

Nyitva: Kedd-Vasárnapig 10-20 óráig

Ajándékkártya

karácsonyra
5000 Ft 60 perc

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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A csoportban szeptember 19-én kezdődött el a bajnokság.
Három idegenbeli meccsel és három vereséggel indult a szezon.
Az öt mérkőzés utáni egy pont nehéz bajnoki szezont ígér.

EURONOVEX USE – Vecsés Kombi Express 21 - 17 (9 - 8)
Gól:Lovászi 5, Tímár 3, Lesták 2, Balla 2, Csomány 2, Panyik
2, Erdélyi
A felnőttek már Fehérvár ellen is csak hajszállal maradtak le a
pontszerzésről, s az EURONOVEX csapata is csak nehezen
tudott felülkerekedni a vecsési csapaton. Az első félidőben nem
túl megnyugtató 1 gólos előnnyel mehetett pihenőre a hazai
együttes.
A második játékrészben azonban Vecsés már nem tudta tartani
a lépést, így szépen lassan lemaradt ellenfelétől. Ezzel 3 fordu-
ló után is nyeretlen a Vecsés Kombi Express felnőtt együttese.

NBII női junior - EURONOVEX USE – Vecsés Kombi
Express 24 - 33 (8 - 19)
A vecsési junior gárda már az első félidőben eldöntötte a mér-
kőzés végkimenetelét. A második játékrészben még sikerült 2
gólt lefaragnia a hátrányából a hazaiaknak, végül nagyarányú
győzelmet aratott a Vecsés Kombi Express junior együttese.

Vecsés Kombi Express – Gyömrő VSK  20 - 20 (7 - 7)
Gól: Dudás 5, Vörös 3, Balla 3, Erdélyi 2, Lovászi 2, S. tóth,
Ladics, Pusztay, Németh, Kovács
A felnőtt csapat egy igen rossz széria után a 4. fordulóban elő-
ször hazai pályán játszhatott, s ez meg is látszott a lányokon.
Bár a középmezőny aljáról érkező Gyömrő nem tudott felülke-
rekedni Vecsés együttesén, a hazaiak sem voltak képesek előny-
re szert tenni, így az első félidőben mindössze egy 7 – 7-es dön-
tetlenre futotta a csapatoknak.
A második játékrészben sem változott a helyzet, egyszerűen
nem tudott egyik gárda sem lépéselőnyhöz jutni, így végül igaz-
ságos döntetlen született, amivel megszerezte első bajnoki pont-
ját a Vecsés Kombi Express felnőtt női együttese.

junior - Vecsés Kombi Express – Gyömrő VSK 26 - 28 (13 - 11)
A hazai junior együttes egy szoros félidő után szerény előnnyel
mehetett az öltözőbe, de ezt az előnyt nem tudták megtartani a
második félidőben, és Gyömrő végül magabiztosan fordította
meg az eredményt.

Ceglédi KCSE – Vecsés Kombi Express 28 - 20 (16 - 9)
Gól: Balla 4, Czudor 3, Cserép 3, Kovács 3, Lesták 2, Dudás 2,
Németh, Lovászi, Kraics
A felnőttek az első pontszerzésük után azonnal nehéz helyzet
elé néztek, hisz a listavezető Cegléd otthonába utaztak. Az első
félidőben nem igazán sikerült felvenni a ritmust a lányoknak, s
ebből adódóan már tetemes hátrányba kerültek vendéglátójuk-
kal szemben.
A második játékrészben már sokkal hatékonyabb volt a vendég
gárda, hisz 12 – 11-es félidőt játszottak a csapatok. Ez lehet biz-
tató a jövőre nézve, de a jelenlegi teljesítmény egyelőre az utol-
só előtti helyre elég.

junior - Ceglédi KCSE – Vecsés Kombi Express 25 - 39 (10 - 19)
A junior együttes ismét egy sima győzelmet aratott a ceglédi
fiatalok ellen. Már az első félidőben eldőlt, hogy mely csapaté
lesz a két pont. A második játékrészben azonban még többet
rátett a vecsési együttes, így alakult ki a 14 gólos különbség.

A felnőtt csapat az utolsóelőtti, 9. helyen áll az eddig szerzett
egy pontjával.
A legjobb gólszerzők:
19: Lovászi, 18: Balla, 15: Dudás, 11: Lesták

A junior gárda az 5. helyet foglalja el, és reális esélye van a
harmadik hely elérésére.
A legjobb gólszerzői:
23: Cserép, Krajcs, 18: Vereb, 17: Kovács

Legújabb!
Duna-Pent NKSE - Vecsés Kombi Express  31-20

November 22-én Tököl, november 29-én Dunavarsány ellen
lesz még hazai találkozó.  A sorsolás szeszélye folytán a többi
mérkőzést idegenben játssza a csapat.

VT összeállítás

Két bronz a serdülő OB-n!

Schneider Zsolt és Bücs Károly is bronzérmet szerzett az
Egerben megrendezett Serdülő Ökölvívók Országos
Bajnokságán. Tóth Bendegúz és Lőczi Roland (utóbbi elég fura
körülmények között) nem jutott tovább az első körben, így ők
érem nélkül maradtak. Kertész Henrik beszámolója alapján a
fiúk jó formában vágtak neki a viadalnak, és a későbbiekben
sokkal komolyabb sikereket is el tudnak majd érni.

(www.vecsesbox.hu)

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Ökölvívás
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A Vecsés SE Él-Team – Veszprémi KSE mérkőzésről (29-27)
már tudósítottunk a múlt havi számunkban, de a gólszerzők
lemaradtak. Most pótoljuk: Gálli 7, Wieszt 4, Fiar 4, Győrfi 3,
Sápi 2, Uzonyi 2, Tomori 2, Kiss dr. 2, Csontos, Gazdag, Antal

Vecsés SE Él-Team – Szigetszentmiklós KSK  34-32 (15-16)
Gól: Győrfi 4, Kiss dr. 4, Csontos 4, Hegedűs 4, Wieszt 3, Gálli
3, Kaló 3, Sápi 3, Uzonyi 3, Tomori 3
A felnőtt együttes nehéz mérkőzés elé nézett, hisz az újonc mik-
lósiak kifejezetten jól rajtoltak a bajnokságban. Ez az első játék-
részen meg is látszott, ugyanis a Vecsés nagyon döcögősen indí-
totta a mérkőzést. Sok hibával játszott a hazai együttes, de
ennek ellenére is sikerült közel maradni a vendégekhez.
A második játékrész már teljesen másként kezdődött, Molnár
József ismét más felállásban küldte ki csapatát, s a gárda össze-
szokottabb fele azonnal megfordította a mérkőzés állását, majd
szépen lassan növelte előnyét. Wieszt Zsolt, mondhatni már
szokásához híven, kiválóan játszott, Hegedűs Zoltán egy hosz-
szabb pihenő ellenére is hozta a tőle elvárható gólokat, Kaló
Dávid és Győrfy Zoltán tökéletesen használták ki a beállóba
érkező passzokat, s a kapuban Varga Ádám is remekelt. Úgy
tűnt, megvan a nyerő formáció. A lefújás előtt 10 perccel úgy
látszott a mérkőzés eldőlt egy sima hazai győzelemmel, de
Szigetszentmiklós nem adta fel. Szépen lassan zárkózott fel
Vecsés mögé, a hajrá szoros lett, de némi szerencsével megsze-
reztük az újabb hazai győzelmet. 

junior - Vecsés SE ÉL-TEAM – Szigetszentmiklósi KSK 
40 - 34 (15 - 14)
A junior együttes eddig kiválóan vette az akadályokat, hisz a 6
mérkőzésükből mindössze egyszer vesztettek pontot Tatán, egy
döntetlennel. A „szomszédváros” elleni mérkőzésen az első fél-
időben még sikerült tartania magát Szigetszentmiklósnak, de a
második játékrészben már bebiztosította a győzelmét a vecsési
junior csapat.

Csurgói KK U23 - Vecsés SE Él-Team 29-26  (12-12)
Gól: Gálli 7, Tomori 4, Hegedűs 4, Wieszt 2, Farkas 2, Sápi 2,
Uzonyi 2, Győrfi, Kiss dr., Auer
A Csurgói KK U23-as csapata az eddigi évekhez képest idén
érte el csúcspontját – fixen tartja a második bajnoki helyezést –,
most értek be fiatal játékosaik, így Vecsés igen nehéz feladat elé
nézett a 7. fordulóban.
Jól kezdtünk, az első félidőben végig irányítottunk, 3 góllal is
vezettünk, de nem sikerült lerázni a hazai együttes fiataljait, sőt
a félidő végére sikerült egyenlíteniük.
A második játékrészben még mindig Vecsésnek sikerült kezde-
ményeznie és 1-1 góllal vezetni, de ahogy telt az idő a Csurgó
átvette a stafétabotot. Már 24:20-ra is vezettek a hazaiak. A
végén hajráztunk, de közelebb kerülni már nem sikerült az
ellenfélhez, így idegenben még mindig nem sikerült pontot sze-
reznünk.

Vecsés SE Él-Team – Szentendre  23-23 (9-9)
Gól: Csontos 5, Tomori 5, Győrfi 4, Wieszt 3, Gálli 2, Uzonyi 2,
Antal, Sápi
A felnőtteknek nehéz dolguk volt, hiszen az NB1-es babérokra
törekvő veretlen Szentendre-Budakalász csapatát fogadták ven-
dégül. Ettől függetlenül Szentendre sem indulhatott el Üllőre
teljes nyugalommal, hisz Vecsés eddig 4-ből 4 mérkőzését meg-
nyerte „hazai” körülmények között.

Ez meg is látszott az első félidőben, nem igazán tudtak egymás-
sal mit kezdeni a csapatok. A védekezésre fektette a hangsúlyt
mindkét együttes, s, bár ebben minimálisan gyengébbek vol-
tunk, Nagy Martin bődületes formája a kapuban ezt a hátrányt
behozta, így mindössze 18 gól született csak az első félidőben.
A második játékrészben pedig ment az adok-kapok, de egy orr-
hossznyival mégis a hazaiak vezettek végig, s az utolsó percekre
úgy tűnt, akár a győzelem is meglehet. Kevesebb, mint egy perc-
cel a vége előtt hét méterest ítéltek Vecsés javára, s bár emberhát-
rányban játszottunk, mégis megszereztük a vezetést, és csak 40
másodperc volt hátra. Ekkor a vendégek edzője időt kért, s az első
osztályba igyekvő csapata végre is hajtotta a megbeszélt formá-
ciót, az igen tapasztalt Bendó Csaba belőtte a döntetlent érő gólt.
A maradék pár másodperc már kevés volt a vecsési győztes gólra.
Vecsés hatalmasat küzdött, s továbbra is megtartotta hazai
veretlenségét, nem is akárhogyan, a bajnokság első helyezett
csapata ellen.

junior - Vecsés SE ÉL-TEAM – CYEB-Budakalász FKC  
30 - 25 (15 - 14)
A junior együttes folytatta eddigi kiváló teljesítményét, és meg-
szerezte zsinórban 5. győzelmét a bajnokság második helyezett-
je ellen. A szoros első félidő után a második játékrészt szokásá-
hoz híven meghúzta a junior együttesünk, s végül 5 gólos
különbséggel begyűjtötte az újabb két pontot, amellyel a junior
gárda megtartotta első helyét a bajnokságban.

Legújabb!
SZESE Győr – Vecsés Él-Team  24-17

A felnőtt tabella állása az 8. forduló után:

5. Vecsés SE Él-Team  8    4   1   3     210-206       9
A mezőnyt Szentendre vezeti 14 ponttal, de Csurgó U23-nak is
14 pontja van. Harmadik Dabas 12 ponttal. Őket Tata, Vecsés és
Veszprémi KSE követi 9-9 ponttal. A mezőny olyan sűrű, hogy
a 12. helyen álló Pécsi VSE 6 pontos, tehát alig van különbség
a 4. és a 12. helyezett között.

A hazai góllövőlista állása: 37: Gálli, 29: Csontos, 26: Győrfi,
Tomori, 23: Wieszt, 20: Uzonyi

A junior tabellán átvette a vezetést Vecsés 13 ponttal, minket
Szentendre (12 pont) követ. Ezután négy 10 pontos csapat
következik, de mindegyik eggyel többet játszott.
A legjobb gólszerzők: Antal Levente 41, Gyuricska 32, Farkas
28 és Molnár 26 találattal.

A hazai találkozókat az üllői sportcsarnokban játsszuk: 
Nov. 22. 18.00 Vecsés SE Él-Team – Százhalombattai KE
Dec. 6. 18.00 Vecsés SE Él-Team – Dabas KC VSE

Pest Megyei I. osztály
Két 12 csapatos csoportban folynak a küzdelmek, a bajnokság
végén felső- és alsóházban lesz a rájátszás. Eredmények:

Vecsés SE II. – KSI SE 39-38
Csömöri SSZN – Vecsés SE II. 21-31

A csoportban Százhalombatta DKSK, Vecsés II. és a
Csömöri SSZN a sorrend 14-14 ponttal, de Csömör eggyel
többet játszott.

VT info

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 
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A képviselő-testület ügyfélfogadása

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ jAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig 
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) 
Tel: 0630-649-4539  - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) 
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) 
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) 
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) 
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) 
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SZABÓ ATTILA 
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
TÓTH jUDIT 
Tel: 0630-2522797 - E-mail: Tothj@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁjÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

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

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

Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – nov. 23-ával 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – nov. 30-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – dec. 7-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – dec. 14-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – dec. 21-ével kez-
dődő héten ügyeletes.

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

VT infó

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

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

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

Közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti megállapodás
alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont biztosít a rendőrség részére,
hogy a járőr közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára. 

A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma: 
06-30-948-1438 
A telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság min-
den olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatko-
zást tart szükségesnek. 

VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilá-
gosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió
műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható. A műsorral kapcsolatos ész-
revételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.


