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Testületi ülésről jelentjük
Jövőre elkészülhet a Vecsés történetét feldolgozó monográfia

A nyári szünet után először szeptember 15-én ült össze a képvi-
selő-testület. Huszonhat napirendi pontot tárgyaltak. Az ülésen
döntöttek többek között arról, hogy a város ismét csatlakozik a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz (lásd 3. oldal), pályáza-
tot nyújtanak be a lakótelepi játszótérre tervezett műfüves fut-
ballpályára, támogatják a Vecsés történetét feldolgozó monog-
ráfia kiadását, pénzügyi fedezetet biztosítanak a karácsonyi
csomagok vásárlására. Több javaslattal is kiegészítették Vecsés
Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámolójában elmondta, hogy júli-
us végén az Európai Unió által kiírt INTERREG IV. C. jelű pályá-
zatra Vecsés Város Önkormányzata vezető partnerként határidő-
ben benyújtotta GRENATS című pályázatát. A pályázat témája a
környezetvédelem, klímavédelem, a károsanyag-kibocsátás csök-
kentése, ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. Augusztus 3-án a
Petőfi iskola területén a város és a Magyar Labdarúgó Szövetség
közös beruházásában elkészült a műfüves labdarúgó pálya.
Jó hír, hogy a KEOP 1.1.1/C/13-2013.-0024 azonosító jelű
„Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című
pályázatkeretében beszerzett hulladékgyűjtő edényzetek átvéte-
le megtörtént.
Szlahó Csaba kiemelte, hogy megindultak és szépen haladnak a
beruházások. Elkészült a Fő úton a Telepi út-Kálmán utca
közötti járdaszakasz, akárcsak a Besztercei utcában a Lőrinci
utca - Halmi utca közötti szakasz. Folyamatban van a
Damjanich utca-Széchenyi utca közötti szakasz építése. Az
Epresben burkolási munkákat végeztek. Folytatódnak az útépí-
tések is, már elkészült a Bokor, a Tölgyfa, a Nyárfa és az András
utca. A közmű munkák befejezése és a talaj előkészítése után
még az idén elkészül a Péter, a Pál, a Csaba és a Major utca.
Bővítik a Halmi iskolát. A beruházás teljes költségét a Magyar
Állam finanszírozza majd. Négy tanterem épül, nagy valószínű-
séggel nem emeletráépítéssel, hanem toldással. A Fő út 49. szám
(Cifra Csárda) alatti épület rekonstrukciója is elkezdődött.
Megtörtént a kerítés és a melléképületek bontása, a tereprende-
zés és a parkosítás  befejeződött. A politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékéve alkalmából készítendő emlékmű is itt lesz
felállítva. (Lásd 4. oldal) A polgármester a beszámolója végén
megemlítette, hogy két sikeres rendezvényt szerveztek nyáron,
az egyik a július végén megrendezett Motorock-Fesztivál, a
másik pedig az augusztus 29-ei Murcifeszt volt. Az Életjel
Alapítvány megköszönte az önkormányzat támogatását, amit a
Los Angelesben nyáron megrendezett speciális olimpián való
részvételhez két vecsési diáknak nyújtott a képviselő-testület.
Mayer Barbara görkorcsolyában 1 arany és 2 ezüstéremmel tért
haza, Takács Máté pedig bowling sportágban a 4. helyen végzett.

Több javaslattal egészítették ki az Integrált Településfejlesztési
Stratégiai Tervet
A bizottságok javaslatai alapján bekerült a2015-2020. közötti
időszakra vonatkozó anyagba a szennyvízátemelő rendszer tel-
jes felújítása, a wi-fi internethálózat és a térfigyelő-rendszer
kiépítése, a Lincoln út-Lőrinci út csatlakozásánál a körforgalom
megépítése, a Grassalkovich iskola bővítése, a szakorvosi ren-
delő bővítése és az egynapos sebészet bővítése, és a 0202 jelű
út megépítését kiemelt fontosságú célként jelölték meg. (ez az
út a Gyál felé vezető út körforgalmi csomópontjából vezetne az
Almáskert út irányába, ahonnan a Lőrinci úti aluljáró érintésé-
vel lehetne elérni az elkerülő 4-es főutat.)(lásd még 3. oldal)

Jövőre elkészülhet a Vecsés történetét feldolgozó monográfia
Vecsés történetéről átfogó kiadvány utoljára 1986-ban jelent
meg. Az azt követő időszak áttekintése, feldolgozása már régó-
ta időszerű lenne. Az elkészülő kiadvány a legkorábbi kezdetek-
től napjainkig mutatná be Vecsés társadalmi, gazdasági, infrast-
rukturális fejlődését.
Vecsés település történetéről eddig két átfogó könyv jelent meg.
1. Bilkei Gorzó János: Vecsés Nagyközség története különös
tekintettel a 150 év előtti telepítésre (1786‒1936). Monor, 1938.
Vecsés Nagyközség Elöljárósága.
2. Vecsés története. Szerk.: Lakatos Ernő. Vecsés, 1986. Pest
megyei falumonográfiák.
A jelenlegi munkával Dr. Balázs Gábor levéltárost bízta meg a
képviselő-testület, aki Vecsésen nőtt fel, és 2014. március 1-je
óta vezeti a Magyar Nemzeti Levéltár Módszertani,
Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs
Osztályát. A költségek fedezetéül 5 millió Ft-ot szavaztak meg a
képviselők. A tervezett megjelenés 2016 karácsonyára várható.

Megrendelték a mentőállomás engedélyezési tervét 
A képviselő-testület döntése szerint Vecsés, Dózsa György út
50. szám alatt működő alapellátási orvosi rendelő helyén men-
tőállomás és alapellátási központ épülhet. Az építési engedélye-
zési eljáráshoz szükséges tervek elkészíttetésére bruttó
6.350.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat. 

Műfüves futballpálya épülhet a lakótelepi játszótéren
Ha ez a műfüves pálya elkészül, akkor Vecsés Pest megyében
élenjáró lehet a műfüves pályák számát tekintve. A képviselő-
testület mindig kiemelten kezelte a sport jellegű beruházásokat,
így semmi kétséget sem hagytak, amikor a Magyar Labdarúgó
Szövetség felhívását megkapták. Egyhangúlag támogatták a
pályázat beadását, így a Lakótelepi játszótéren egy 22x42 méter
nagyságú műfüves futballpálya készülhet. A pályázat becsült
összköltsége bruttó 39.455.725Ft.  A képviselő-testület úgy
döntött, hogy biztosítja az önkormányzat 30%-os önrészét
(bruttó 11.836.718Ft-ot), valamint a pályázati biztosíték
200 000Ft-os összegét.

A rászorultak idén is kapnak karácsonyi ajándékcsomagot
Erre a célra a Szociális Bizottság 2 millió forintot használhat fel. 

Írás és fotó: Polgár Gyula

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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Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016.
Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve a 2016. évre is kiírja a felső-
oktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A
pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és
a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után a
Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani a megjelölt, kötelező
mellékletekkel együtt 
2015. október 5-étől 2015. november 9-éig.
Pályázati űrlap letöltése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél
(I. em. 7.), illetve az 555-231-es telefonszámon kaphatnak az
érdeklődők.

Lámpás gyalogátkelőhely az iskola előtt

A Grassalkovich iskola diákjai és szüleik nagy örömmel vették
használatba az elkészült gyalogátkelőhelyet a Fő úton. 

Útépítés I.

Ellenzéki vélemény 
Vecsés Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Integrált
Településfejlesztési Stratégiájáról. A véleményt megfogalmaz-
ta dr. Vonnák Iván Péter, a Sport Bizottság MSZP-s tagja.

Biztos vagyok benne, hogy amit leírok, sokak számára rendha-
gyónak fog számítani, mert manapság kies kis hazánkban az
ilyen írás egyáltalán nem egy jellemző megnyilvánulás. 
A Stratégiai Terv előkészítése, illetőleg az annak előkészítésé-
ben résztvevő önkormányzati dolgozók és a VVFT ügyvezető-
je (Harazin István – szerk.) igen alapos munkát végeztek. Már
az előkészítő anyagok is tükrözték a városunk fejlődéséért
elvárható elkötelezettséget, tenni akarást, aminek sajnos min-
dig, mint most is, a legnagyobb gátja anyagi lehetőségeink kor-
látja. Mégis úgy tűnik, hogy egy fenntartható, kivitelezhető
fejlődési ívet sikerült a dokumentumban rögzíteni. Amit ellen-
zéki szemmel is különösen pozitívnak tartunk, hogy a testület
minden javaslatunkat befogadta, hasznosnak ítélte meg, ami
amúgy a helyi MSZP, illetőleg az én polgármester-választási
programomban is szerepelt:
1. A „Vashíd” akadálymentesítése;
2. A szennyvíz átemelő környezetvédelmi fejlesztése. 
(A bűz megszüntetése);
3. A Víztorony fejlesztése;
4. Az európai tendenciáknak megfelelően az ingyenes internet
elérhetőség technikai fejlesztése;
5. Önkormányzati épület(ek) alternatív energiaforrásokkal
való ellátása, környezetvédelmi fejlesztése, azaz a működtetési
költségek csökkentése is;
6. A régi Művelődési Ház funkcióváltási programjában a fia-
taljaink igénye prioritásának támogatása. ( Helyben, kulturál-
tan, „drog és alkohol-balhé” mentesen tudjanak szórakozni;
7. A közbiztonság erősítésére, a megkezdett „térfigyelő rend-
szer” fejlesztés felgyorsítása.
A viták során nem azt kellett tapasztalnunk, hogy csupán azért
lesöpörnék a javaslatainkat, mert azok az ellenzék oldaláról jöt-
tek, hanem mindvégig partnerekként érezhettük magunkat.
Nekem, mint a Sport Bizottság tagjának az is imponált, ahogy a
bizottságunkban egyéb kérdésekben is a város érdekét szem
előtt tartva mennyire jól tudtunk eddig együttműködni. Ez a lég-
kör uralkodott a Stratégiai Terv többszöri megvitatása során is. 
Ezért én csak a reményemet tudom kifejezni, hogy a választások
óta eltelt időben, a város önkormányzati testületében tapasztalha-
tó konstruktív légkör sokáig megmarad, és példaként is fog sze-
repelni egyéb önkormányzatok számára is, bizonyítva, hogy ma
még a „nagypolitikában” tapasztalható légkörrel szemben, ami a
másik fél tagadását tartja csak elfogadhatónak, lehet eredménye-
sen és együtt is tevékenykedni. Egyet megígérhetek, hogy ezért a
helyi MSZP szervezet mindent meg fog tenni ezek után is.

Útépítés II.

Az András utca az Ady Endre utca felől
Fotó: Fekete József

A Bokor utca – Fotó: Fekete József

Fotó: Halász Melinda



A vecsési elhurcoltak emlékére

A kormány ezt az esztendőt az elhurcolás emlékévévé nyilvá-
nította. Vecsés Város Önkormányzata, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Kulturverein szeretne méltó módon emlé-
ket állítani annak a 300 vecsési polgárnak, akiket elhurcoltak
annak idején a Szovjetunióba. Egy emlékhely kialakítása mel-
lett döntöttünk a Fő út 49. számú épület mellett, a Hősök lige-
tében. Emlékművet szeretnénk itt állítani, melynek a talapzata
már el is készült Oláh Katalin tervei szerint kétnyelvű felirattal.
A megvalósítás költségeihez pályázatot is igénybe kívánunk
majd venni, amennyiben ezt kiírják. 
Az emlékmű alapjának betonozását Petz Márton úr végezte, és
az elkészült munkát felajánlotta támogatásként. Köszönjük a csa-
lád elkötelezettségét, amivel már sok esetben találkozhattunk! 
Reményeink szerint jövő ősszel már a kész emlékművet avat-
hatjuk fel, melyet Oláh Katalin fog elkészíteni számunkra.

Frühwirthné Halász Melinda - NNÖK

Az elhurcolás 70. évfordulójára emlékeztünk

Mire is emlékeztünk?
1944 utolsó napjaiban a bevonuló oroszok a hírhedt 0060-as
szovjet katonai parancs értelmében „minden német származású
munkaképes személyt” mozgósítottak. „Mindazok, akik kivon-
ják magukat a mozgósítás alól …. hadbíróság fog felettük ítél-
ni. Ugyancsak szigorú megtorlásban részesülnek családtagjaik
és bűntársaik.” Az első csoportot a Gazdakörben gyűjtötték
össze. Ez nem igazán jelentkezés alapján történt… Őket január
első napjaiban elindították Gödöllőn keresztül, Aszódon át Kál-
Kápolna vasútállomásra. (Ekkor a Budapest-Cegléd vonal még
járhatatlan volt.) Az állomás közelében egy egész utcát ürítet-
tek ki. Ezekben a házakban már sokan voltak a Dunakanyar
sváb községeiből (Nagymaros, Zebegény, Kismaros,
Szendehely, Berkenye). Néhány nap múlva vagonokba terelték
őket és a Donyecki szénmedencébe szállították, ahol bányában
és helyreállítási munkákon dolgoztatták őket.
Január közepére már sokan visszatértek Vecsésre, akik a 6 hétig
tartó front elől elmenekültek. Kidobolták, hogy élelmiszerje-
gyek igényelhetők. A lakosságnak tartalékai nem voltak, termé-
szetesen jelentkeztek, feliratkoztak. Az orosz parancsnokság a
születő új hatalom képviselőivel átvizsgálta a jelentkezők név-
sorát. Beidézték a német nevűeket egy arra alkalmas „bizott-
ság” elé. Megkérdezték nevét, anyja nevét. „Ízlelgették” a
nevet, ha németnek találták, „germán” mondták, s haza sem
engedték. Ha az orosz bizonytalan volt megkérdezte az ott ülő

szlovákul tudó bizottsági tagot: „Germán”? Ha az rábólintott,
az elég is volt. Az így elfogottakat előbb Ceglédbercelre szállí-
tották. Néhány nap múlva Cegléden bevagonírozták és több
mint 3000 kilométerre, Baskíriába szállították őket.
Esztendő múlva érkeztek haza az első nagy betegek. Ők voltak
a hírhozók, levélváltás még nem volt. Sokan keresték fel őket,
tőlük szerettek volna hírt kapni a hozzátartozóikról. A többség
33 hónap után érkezett. Őket a debreceni fogadóállomáson
kioktatták, hogy hallgatniuk kell. Csak kevesen mertek beszél-
ni a szomorú sorsukról, a Szovjetunióban uralkodó állapotok-
ról. Itthon számba sem vették őket. Névsor, kimutatás nem
készült róluk. A 80-as évek második felében kezdtük számba
venni a háború halottait és az elhurcoltakat, hadifoglyokat.
1990 szeptemberében, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepét
követő vasárnap volt az első hadifogolymise. Akiről tudtunk,
személyre szóló meghívót kapott. A zsúfolásig megtelt temp-
lomban felcsendült a hadifogolyének is. A mise után a templom
előtt még sokáig beszélgettek az egykori foglyok. Többen is
megjegyezték, jó volna néha összejönni, leülni egy kis beszél-
getésre. 1991-től a misét követően már egy szerény vendéglá-
tásra invitáltuk a résztvevőket a Gazdakörbe. Sokan jöttek
Nagymarosról, Szendehelyről, Berkenyéről, Ceglédbercelről.
Voltak Üllőről, Monorról és Pilisről is. Nekünk, fiatalabbaknak
sok élményben volt részünk. Készültek hangfelvételek, ripor-
tok, majd egy kötet is megjelent. A névsor egyre bővült, mára
több mint 300 elhurcolt civilről tudunk.

Az elhurcolás emlékévében a megemlékezést szerettük volna
ünnepélyesebbé tenni. A szentmisét az elhurcoltakért és hadi-
foglyokért Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök mutatta
be. A misén a Wetschescher Nachtigallen és a Petőfi Sándor
Katolikus Iskola kórusának szép énekét hallgathattuk.
A misét követően átvonultunk a Hősök Ligetébe. Itt várt ránk a
Musikverein Vecsés. Meghallgattuk Szűcs Lajos országgyűlési
képvelő beszédét és a Nachtigallen kórus énekét. Mayer
Mihály püspök úrral pedig az emlékmű talpazatánál a sikeres
befejezésért imádkoztunk. 
A Grassalkovich iskolában folytatódott a megemlékezés.
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ritter
Imre országgyűlési szószóló az emlékezés kultúrájának fontos-
ságáról mondta el gondolatait. A Petőfi iskola és a
Grassalkovich iskola diákjai szemelvényekkel, versekkel és
énekekkel idézték meg az elhurcoltak sorsát. A Grassalkovich
iskola diákjai közül azok, kiknek családja közvetlenül volt
érintett az elhurcolásban, egy-egy mondattal és szál virággal
emlékeztek. Jelen volt az iskolai megemlékezésen két egykori
elhurcolt is: Bayer Kati nénit a dédunoka és Dein Róza nénit
egy rokon kislány köszöntötte virágcsokorral. 

Frühwirth Mihály elnök
Kulturverein-Vecsés Fotók: Nagy Mátyás
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o k t ó b e r  6 .  -  Ö r ö k  e m l é ke z e t  a  m á r t í r o k n a k
1848. március 15-e a kezdet. 1849. október 6-a a vég. Bár a for-
radalom és szabadságharc végét inkább az orosz intervenciótól
számíthatjuk, amit az augusztus 9-ei temesvári vereség betető-
zött, és a 13-ai világosi fegyverletételhez vezetett. Kevéssé pub-
likus, hogy ezután 9 tábornokot a teljes tisztikarával együtt
(1300 főt) Gyulán táboroztatták az oroszok. Fontos, hogy tábor-
nokaink és a katonák „megléphettek” volna. Csak a Vécsey-
huszárok egy része oldott kereket. A tábornokaink talán hittek a
katonai bajtársiasságban, az oroszok támogatásában, akik tisz-
tességes bánásmódot kértek a császártól. Magyarul, nem hitték,
hogy ilyen gazemberséget elkövethetnek a gyarmatosítók. Nem
először és nem utoljára voltunk naivak…
Egyébként a temesvári csatából kitörő Kossuthot, tábornokaival
és katonáival együtt – olasz és lengyel légióival együtt közel 6
ezer embert - óriási tisztelettel fogadták a megszállt bulgár
Vidinben a törökök és a bulgárok. Olyan hírük volt, hogy csodá-
lattal szemlélték őket és fegyvereiket simogatták, ez ugyan már
másik történet, mégis magyarázat lehet a minden emberséget nél-
külöző megtorlásra, amivel a nemzeti ellenállást megtörni akarták.
Végezetül egy vecsési adalék. Az újratelepítés után 62 évvel
Vecsés szín németajkú, nyelvű, kultúrájú falu lett, mégis 92
nemzetőr szolgálta a magyar függetlenség ügyét. A szabadság-
harc leverése után a Bach-huszárok „érdeklődtek” a vecsési
elöljáróságnál, hogy voltak-e a faluban nemzetőrök?  A falu
vezetése – nem kis veszélyt vállalva – nemmel válaszolt, és
nem adta ki derék elődeinket.

A Gyásznapi megemlékezésre az Erzsébet téren az Aradi
Vértanúk kopjafás emlékművénél került sor. A megjelenteket
Gál István köszöntötte, majd a VHZ Fúvószenekarának kísére-
tében a jelenlévők elénekelték a Nemzeti Himnuszt.
A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában már hagyomány,
hogy az október 6-ai Aradi Vértanúk emlékére rendezett ünnep-
séget a hetedik évfolyamos tanulók szervezik és adják elő.  
Az idei műsor lebonyolításáért köszönet illeti: Albert Ferenc és
Horváthné Gyurcsán Erika osztályfőnököket (műsorterv és rende-
zés), Gyöpösné Gémes Ilona tanárnőt (dalok kiválasztása és meg-
tanítása), Udvaros Gyula tanár urat (gitárkíséret), Raszlerné Szabó
Etelka tanárnőt (díszlet), illetve a 7.a és 7.b osztály tanulóit. 
A diákok műsoruk zárásaként 13 égő mécsest helyeztek el a
kopjafa tövénél.
Ünnepi beszédet Veszprémi Klára, az iskola tanára mondott,
amit teljes terjedelemben olvashatnak.

„Elérkezett a pillanat, hogy Ausztriával leszámoljunk.
Megadjuk Magyarországnak azt a függetlenséget, amelyre tör-
ténelménél fogva igényt tarthat, s melyet hadseregének dicső
tettei által kiérdemelt.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Tisztelt emlékezők!
Gondolatébresztőként idéztem
Kossuth 1849. április 14-ei beszé-
déből, mely a debreceni református
Nagytemplomban hangzott el. 
A kormányzóelnök tehát természe-
tesnek és logikusnak tartotta
Magyarország azon döntését, hogy
a tavaszi hadjárat sikerei után

kimondja a Habsburgok trónfosztását és országunk függetlensé-
gét. Mivel indokolja mindezt Kossuth? A másodikkal kezdem:
„hadseregének dicső tettei által kiérdemelt”. Magyarország
ellen 1848 decemberében minden irányból támadás indult: oszt-
rákok, románok, szerbek, horvátok fogtak fegyvert ellenünk.
Ezt az össztüzet sikerült hárí-
tanunk, s kiűzni az ellenséget
csaknem az ország teljes egé-
széből. S most nézzük az
első indokot. Miért érdemel-
jük meg a függetlenségün-
ket? Ehhez vissza kell kicsit
tekintenünk a történelemben.
Hány éve vannak jelen a
Habsburgok Magyarország
életében? 1526 óta. 323 éve,
ha 1849-től számítom. Ha
hozzáadom még azokat az
éveket, melyet a monarchia
részeként éltünk meg, akkor
a szám megdöbbentő: 392! 392 év idegen elnyomás alatt!
Miért?
1526-ban Habsburg Ferdinánd azért tartott igényt a magyar
trónra, mert a Jagellók egy titkos szerződésben dinasztiájuknak
ígérték. Ugyanakkor jó húsz évvel korábban a magyarok azt a
határozatot hozták, hogy II. Jagelló Ulászló halála után idegen
uralkodóházból többé nem választanak királyt.
Véleményem szerint a „történelménél fogva igényt tarthat”,
amelyre Kossuth hivatkozik, az az 1505-ös rákosi végzés,
amelyben Magyarország köznemessége egységesen állást fog-
lal az idegen trónkövetelőkkel szemben, és kimondja, ha II.
Ulászló trónörökös nélkül hal meg, nem választanak többé ide-
gen uralkodót, csak született magyart. 
Kanyarodjunk vissza a ’48-as eseményekhez. A Habsburgoktól
való önállósodási kísérletünk azonban korai volt; a legyőzé-
sünkre segítségül hívott orosz hadsereggel szemben már gyön-
gének bizonyultunk, s 1849. augusztus 13-án Világosnál letet-
tük a fegyvert. I. Miklós cár volt az, aki önmérsékletre intette
Ferenc Józsefet, megtorlás helyett a magyarok megbékítését
tanácsolta. Ehelyett a 13 tábornok és Batthyány kivégzésén
kívül 500 hazafit ítéltek halálra, ebből 114-et ki is végeztek, s
közel 50.000 honvédet küldtek büntetőszázadokba. Rájuk emlé-
kezünk ma, akik bár tudták, hogy nem sikerült vágyott függet-
lenségünket kivívni, méltósággal viselték a büntetést és a halált.
Tettük örök példa marad.
Az utolsó szó jogán: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és
bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek”.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A megemlékezés koszorúzással ért véget.

szalontai                                               Fotók: Katona Csaba
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Somorján jártunk
Hasonlóan az előző évhez, Vecsés Város Önkormányzata 2015-
ben is csatlakozott a Rákóczi Szövetség felhívásához, és támo-
gatás nyújtását szavazta meg az elszakított területek azon tanu-
lói számára, akik magyar tanítási nyelvű iskolákba iratkoztak.
Sok önkormányzat, alapítvány, egyesület kapcsolódott a felhí-
váshoz, hogy elősegítsék a tanulók beiskolázását. Ne gondoljon
senki arra, hogy hatalmas összegekről van szó! Nem. Ez inkább
egy jelképes gesztus a külhoni magyarok felé, hogy az anyaor-
szág figyel rájuk és támogatja őket. Az előző évben a csallókö-
zi Csallóközaranyos településen adtuk át az önkormányzati
támogatást, idén pedig szintén a Csallóközben, Somorján került
erre sor. A település valamikor járási székhely volt. Lakossága
11.000 fő körüli és megközelítően 70%-ban magyar nemzetisé-
gű. Két iskolában folyik a tanítás. Mi, a Corvin Mátyás Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolába voltunk hivatalosak, amelyben
megközelítően 500 tanuló jár. Jelenleg két első osztálya van, és
ezen tanulók szülei kapták a beiskolázási támogatást. Korábban
érkeztünk a tervezettnél, és így hosszabban tudtunk beszélgetni
az iskola igazgatónőjével a magyarság helyzetéről, lehetősége-
ikről. Később megtisztelte jelenlétével az iskolát a volt igazga-
tónő, a település alpolgármestere, volt tanárok és természetesen
a Rákóczi Szövetség képviselői. Miután megebédeltünk, meg-
kezdődött a támogatás átadása. Volt egy szülő, aki a szülői
közösség nevében megköszönte a támogatást, és azt is, hogy az
iskola karácsonykor csomag átadásával kedveskedett a leendő
iskolásoknak. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a magyarságtudat
fejlesztésére, hagyományok ápolására. Vecsés Önkormányzata
nevében átadtunk 10 db. „Aradi Vértanúk”-at ábrázoló tablót.
Minden évben megemlékeznek a szabadságharc vértanúiról.
Vendéglátóink Somorját ábrázoló képeket, kitűzőt és zászlót
adományoztak a vecsési küldöttség tagjainak, amelynek vezető-
je Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke, Szabó
Gyuláné, az Oktatási Bizottság tagja, valamint jelen sorok írója,
mint polgármesteri megbízott. Az átadás után vendéglátóink
meglepetésként bemutatták Somorja érdekességeit, műemléke-
it. Tulajdonképpen ekkor kaptunk választ arra, hogy miért is
voltak ott nyugállományú tanárok. Sétánk során meglátogattuk

az evangélikus templomot szakavatott idegenvezetéssel, majd
következett a református templom, amely a X. században épült.
Kísérőnk figyelmeztetett, ha belépünk a templomba, ahogy
haladunk lefelé, minden lépcsővel 200 évet megyünk vissza a
történelembe. Igaza volt. Megcsodáltuk a mésztől megszabadí-
tott korabeli freskókat, szószéket, stílusokat. Mondhatnánk azt
is, a templom illata, és a látottak visszarepítettek bennünket a
múltba. Utoljára a katolikus templomot látogattuk meg, de saj-
nos néhány percig gyönyörködhettünk a templom szobraiban,
freskóiban, mert gyászmise kezdődött. Összegezve a látogatást,
nem gondoltuk volna, hogy ilyen meglepetésben részesülünk.
Késő délután indultunk vissza. Útközben megbeszéltük a látot-
takat, hallottakat. Összehasonlítottuk az előző évi látogatással.
Két különböző adottsággal rendelkező településen jártunk. Az
előző évben egy 90%-os munkanélküliséggel küszködő telepü-
lésnek nyújtottunk támogatást, most pedig egy olyannak, ahol
alacsonyabb a munkanélküliség, a többség átjár dolgozni
Ausztriába, mivel a távolság 40 - 50 km. Ennek ellenére, a támo-
gatás jó helyre került, hiszen a nevezett iskola mindent megtesz
annak érdekében, hogy minél több magyar nemzetiségű gyer-
mek iratkozzon be a magyar tanítási nyelvű iskolába, mert tud-
ják, megmaradásunk záloga a tudományok magyar nyelven tör-
ténő elsajátítása. Mit mondhatnánk mást: csak így tovább.

Írás és fotó: Gál István

AUTÓMENTES NAP A PETŐFI ISKOLÁBAN
Az európai autómentes nap egy 1998 óta minden évben, szep-
tember 22-én megtartott – a társadalom környezettudatosságát
erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni
a figyelmet a fenntartható közlekedési módokra. Szeretné az
önkormányzatok figyelmét a fenntartható közlekedési intézke-
dések bevezetésére irányítani, a lakosságot a rendelkezésre álló
környezetbarát közlekedési eszközök használatára ösztönözni.
A korábbi években vetélkedőkkel, kerékpáros ügyességi verse-
nyekkel, és immáron ötödik alkalommal, kerékpáros demonst-
rációval emlékezünk meg erről a környezetvédelmi jeles napról.
E szép napsütéses kora őszi napon, tanítás után, kerékpárra
ültünk, 71 tanuló és 8 pedagógus. A gyerekek közül a legfiata-
labb 2. osztályos volt, de szép számmal voltak jelen a 13. évfo-
lyam tanulói is. Az iskola előtt várt minket az iskolánk rendőre
és a munkatársai. Ők végig kísértek bennünket, biztosítva a
kereszteződésekben a biztonságos áthaladást. Biztosították a
kerékpáros sor elejét és végét is. Kijelölt útvonalunkon végig
kerékpároztuk az egész várost. 
A Wass Albert utcai szabadidő parkot jelöltük ki idei úti célunk-
nak. Megérkezésünk után a gyerekek egy-egy pedagógus veze-
tésével csapatokat alkottak. Rendőreink kerékpárosoknak szóló
KRESZ - tesztekkel készültek. A csapatoknak igyekezniük kel-

lett, hogy megbirkózzanak a könnyűnek nem mondható feladatok-
kal. Akik éppen nem a fogós KRESZ-feladatok megoldásán törték
a fejüket, iskolánk rendőrének előadását hallgatták a biztonságos
kerékpáros közlekedésről. Ezek után zamatos almával csillapítot-
tuk éhségünket és szomjúságunkat, és a maradék időben játszot-
tunk a sportpályákon és a játszótéren. Az iskolához kicsit fáradtan,
de jó kedvűen és élményekben gazdagon tértünk vissza.
Köszönet minden szervezőnek, a segítő rendőröknek és a lelkes
résztvevőknek!

Bánlaki Klára
Fotó: Krupa Sándor



Idősek világnapján…

Október 1-jén van az Idősek világnapja. Városunk vezetése
különösen tiszteletben tartja és figyelemmel kíséri az idős
embertársaink jóllétét. Sokat tesz azért, hogy a szép korú
emberek jól érezhessék családban, vagy akár egyedül, nyugdí-
jas klubokban, gondozási központban magukat. A Városi
Önkormányzat a Bálint Ágnes Kulturális Központtal és a
Gondozási Központtal karöltve vendégül látta őket a központ
színháztermében.

Az ünneplést városunk polgármestere egy köszöntővel kezdte,
amelyben méltatta az időskorúak tiszteletét, fontosságát, meg-
becsülését, majd a kulturális központ vezetője is üdvözölte az
egybegyűlteket. Ezt követően megható kis történettel örvendez-
tette meg a Gondozási Központ vezetője az időskorú ember-
eket, a boldogságról, mint elhatározásról mesélt. Majd jóma-
gam elmondtam egy erre az alkalomra írt versemet…  
A szervezők meghívták tiszteletükre a Fedák Sári Színtársulatot,
akik egy fergeteges, vidám operett műsorral kedveskedtek profi
módon ez alkalomból nekik. Minden dal közismert dallam volt,
a közönség velük énekelt, láthatóan nagyon élvezték a műsort…
A hangulat vidám volt, fokozására fehér és vörös borokat szol-
gáltak fel, majd mindenki kapott egy-egy somlói galuskát a bol-
dogság hormonok serkentésére, és a műsor végén egy-egy szál
virággal tisztelték meg időskorú embertársainkat.

Meghatóan szép ünnepség volt, ami még inkább megható az a
törődés-gondoskodás, ahogy a Gondozási Központ valamennyi
dolgozója sürgött-forgott az időskorúak körül. Évek óta járunk
irodalmár társaimmal hozzájuk, írásainkkal színesíteni a hét-
köznapjaikat, s látjuk, hogy nemcsak ezen az egy napon, hanem
mindennap törődésben van részük az idős embereknek. Jó érzés
hozzájuk betérni, mosolygós, kedves, ismerős arcokat látni. Azt
gondolom, hogy aki még nem járt náluk, el sem tudja képzelni,
mennyi kényeztetésben, kedvességben van részük.
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget, színvonalas ellátást, jó
közérzetet, a gondozóknak sok derűt és türelmet kívánunk. 

Benke Mária
Fotó: Károly Katalin

vecsési tájékoztató 2015 október                                                                        intézményeink életéből  9

Hívogató 

Időskorúak nappali ellátása:
- Teljes körű napközbeni ellátás: ami tartalmazza a napi 
3x étkezést,
- Képzett szakemberek által irányított klubélet. 
- szabadidős programokban való részvételt: ezen belül közös
társasjátékozás, dominózás, hímzés és egyéb kézműves foglal-
kozások.
- személyre szabott gondozást: ezen belül rendszeres vérnyo-
más és testsúlymérés.
Házi gondozás:
- ennek keretében akár napi 4 órában szakképzett ápoló ottho-
nában látja el gondozásra szorulókat: fürdetés, sebkötözés, 
a házi orvos utasítása szerinti gyógyszeradagolás, stb. 
Étkeztetés:
- napi egyszeri meleg étel biztosítása – helyben fogyasztással,
elvitelre, vagy kiszállítással
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
- Napi 24 órás szolgáltatás, jelzőkészülék kihelyezésével, 
krízis helyzetek elhárítására.

A Gondozási Központ szeretettel várja szolgáltatásaikkal 
az időskorúakat.
2220, Vecsés Jókai M. u. 8.
Tel-fax:29/350-267 
e-mail:gondozasi.k@hotmail.com

– vezetőség –

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
Zeneiskola a Káposztafeszten

Zeneiskolai képes hírek
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Hegyalja Fesztivál és szüreti bál
Sűrű hete volt a népdalkörnek

A Labdarózsa Népdalkör nem panaszkodhat, hogy kevés lehe-
tősége van felcsillantani a magyar népzene és népdal sokszínű-
ségének bemutatásában való nem mindennapi képességüket. A
Röpülj Páva és a Vass Lajos Nagydíjas népdalkör prágai útjáról
nemrégen számoltunk be, most pedig a tokaji Hegyalja
Fesztiválra voltak hivatalosak. Ezt a rendezvényt 1932 óta min-
dig október első hétvégéjén tartja Tokaj-Hegyalja 27 települése.
Idén is háromnapos volt a programsorozat, amelynek központja
a város Bodrog-parti részében volt. A labdarózsások személyes
kapcsolatba kerültek a Molnár családdal, akik tevékeny szerve-
zői a fesztiválnak, és az ő közreműködésüknek köszönhető a
meghívás, ami a szombati napra szólt.

Október 3-án kora reggel indult el a busz a dalosokkal és a kísé-
rőkkel, köztük e sorok írójával is. Érdekes volt megtapasztalni,
hogy egy autóbusz utazásba mi minden fér bele. A „kötelező
védőitalon” és a reggelin túl még színes útikalauz is volt, ami
átvezetett a tradicionális tokaji borfajták és elkészítésük rejtel-
meibe – Pálmainé Keszler Márta jóvoltából. Ami különösen
érdekes volt a kívülálló fülének az a buszon történő beéneklés,
a próba. Pavella Krisztina bemutatta hogyan lehet az igényessé-
get és a feszültséget oldó humort elegyíteni, mindezt a tagok
példamutató fegyelmezettségével. Az utolsó kilométerek – az
idő szűkössége miatt – már a hölgyek frizurájának elkészítésé-
nek jegyében teltek. A Művelődési Ház előtt házigazdánk foga-
dott, de a beöltözés volt a legfontosabb, mert vészesen közele-
dett a fellépés ideje. A fesztiválszervezői azt kérték a fellépők-
től, hogy műsorukban lehetőleg kapjon szerepet a bor. Nos, a
mieink olyan parádés összeállítást mutattak be, amiben a citera-
muzsika, a népdal a borról szólt, ehhez illően nem nélkülözte a
humort, némi pikánsságot és még ittak is benne. Nem véletlenül
arattak óriási sikert a szépszámú hallgatóság előtt. A népdalkör
műsorának közepén Légrády Noémi és Légrády Eszter éneke és
citerajátéka a legigényesebb 
műértőnél is elismerést és vastapsot váltott ki. Csodálatos félóra
volt, jó volt vecsésinek lenni az édes borok fővárosában!
Finom babgulyás – mesés házikenyérrel és pogácsával - követ-
kezett borkóstolóval összekötve házigazdánknál, a Molnár
Pincészetben. Innen egy fárasztó és hosszú út következett a
város Tisza-parti központjához, ahonnan a felvonulás elindult,
végigvonult a városon át a színpadhoz, az étel, ital és kézműves
pavilonok sokasága között. Egy héttel a mi káposztafesztünk
után megállapíthattuk, hogy a vecsési felvonulás díszesebb volt.
Szabadprogram után következett a hazaút, amit már a felszaba-
dult nótázás és beszélgetés jellemzett. A népdalkörösök köszö-
nik a képviselő-testület támogatását, amelyet a fesztiválon való
részvételhez kaptak.
Pénteken, október 9-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban
az Első Vecsési Népdal, Nóta és Operett Esten mutatták be ezt
a műsort, amit a közönség vastapssal honorált. Nem sok idő

maradt pihenésre, mert másnap rendezte meg a népdalkör a
hagyományos szüreti bált.
Október 10-én a Halmi Telepi Általános Iskola tornatermét vará-
zsolták díszes bálteremmé a Labdarózsások, hogy azután estére
szórakozni vágyó vendégek sokasága töltse meg a termet.
Szokásos módon igényes műsor alapozta meg a jókedvet. Először
Légrády Noémi és Légrády Eszter, majd a népdalkör programja
aratott osztatlan sikert. A pontot az i-re a Budapesti Műszaki
Egyetem Néptánccsoportja tette fel. Magas színvonalú táncukkal
meghódították a közönséget, sőt később is maradtak, és sokat tet-
tek azért, hogy a parkett mindig tele legyen táncosokkal. A talpa-
lávalót ezúttal is a Sicullus együttes húzta, változatos zenéjükkel
minden igényt kielégítettek. Nem véletlen, hogy a terem zsúfolt-
sága hajnalig megmaradt, de a kitartóbbak reggelig mulattak.
A Labdarózsások szüreti bálja most is batyus jellegű, így az asz-
talokon egész éjjel fogyasztható volt számtalan finom falat és
ital. A gazdag tombola bevétele és a tiszta nyereség a népdalkör
működését segíti elő, ezért a tagok köszönik Vecsés Város
Önkormányzata, Borsi György családja, Kis Homoród Kft.,
Erzsébet Téri Papírbolt, Vágó és Vágó Kft., Labdarózsa
Népdalkör tagjainak támogatását.

szalontai                                                    Fotók: Orbán Éva

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./
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA

Őszi széltől, fagyos télből
a kor vászontakaróját varja.
Rég múlt idők, derűs nyarak
emlékét fedi s betakarja…
Évek múlnak lankadatlan,
nem fog rajtuk se idő, se kor.
Később talán, már halovány
az élmény, mit belepett a por.
Futnak száguldva az évek,
szeretünk, feledünk, temetünk…
Egyszer ifjak tán hasznát veszik,
mit az életünkben értük tettünk,
s ezen eltűnődhetünk…
Az évek elszálltak felettünk,
korosodtunk, megöregedtünk.
Előbb-utóbb mindenki e sorsra jut,
a kegyetlen idő éltünk múlásának
rendre állít sok-sok tanút…
Bár amíg süt ránk a drága Nap
tapasztalatainkat bölcsen átadhatjuk
az utánunk jövő fiataloknak…

Varjasi Béla: HONNAN E CSODÁK?

Hernyóból lett pillangó,
mily dísze egy virágnak.
egy termékeny sejttől várható,
érett felnőtté válhat.

Ökológia bonyolult világa,
az ébredő természet bája,
állatok ösztönös tudása,
tücskök nyári muzsikája

Elbűvöl és gondolkodtat.
A vad természet ilyet alkothat,
vagy az ember kedvére van mindez,
miket a Teremtő ily szépen elrendez?

G. Ferenczy Hanna: ŐSZI IDILL

Alkony égen szép szelíden
sárkány lebeg, levél pereg,
egy kis meleg jól esne még—
ködös az ég, lobogva ég
a telihold, madár rikolt,
és felsikolt a puszta táj.

Sallay Gyula: AZ ÉVEK VÉGÉN

Észvesztően rohanok
a vége című szavak tengerébe.
Hátam mögött dombok állnak a napok,
s én baktatok a völgyek erdejében.
Lassan megyek körbe-körbe nézve,
az élő világtól mélyen megigézve.
Emlékezem.
A kicsi, a kamasz és a közép kor,
most mind emlékeimben rostokol.
Ott van a csintalan eszement játék,
és sok szerelmes éjszaka, mint ajándék.
S persze itt van a legnagyobb csoda,
utódaim élő mosolya.
Az ezernyi játékos perc, óra,
a gyermek és unoka mosolyáról szólna.
Az a sok gyönyörű nap Veled,
mikor mosolyodba fúlva fogtam a kezed.
Az egykori nagy vihar, mely
izmaimba mart,
ma már füstté szelídülve enged,
hogy lankát keresve megpihenjek.
Halk sóhajom meghallod talán:
köszönöm az életet Anyám!

Szénási Sándor István: IDEGENSÉG

Az ismeretlen még rejthet szépet,
ha lelkünkben otthonos a jó.
Elménk, szívünk várja a vendéget,
az idegenség trójai faló.

A változás viharában röpül,
égbe száll és földre hull a lélek:
évek múltán a sok rossz eltörpül,
hű társa lesz őszi falevélnek.

Különös e változás, születés
és az elmúlás gyötrelmes harca:
küzdőterén öröm és szenvedés,
csak a közbenső időt uralja.

Mai ember fülhallgatós lénye
információs világba merült,
megöregszik, és észre sem vette,
hogy virtuális létre szenderült.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Kelemen Bata Mária: KI MONDJA EL?

Egyre vonul a sok idegen,
engem ez nem hagy hidegen.
Mint űzött vad vonulnak tova,
a jó Isten tudja, hogy hova.

Áradatuk tétován nézem,
Meddig tart még? –magamtól kérdezem.
Ki marad otthon? –talán senki.
Fejvesztve  menekül mindenki.

Elmúlt a nyár, nyakunkon a tél,
egyre morcosabb az őszi szél.
Megfáradt emberek dühe nagy,
akaratuk kemény, mint a fagy.

Mi az igazság, ki mondja el?
Vajon mely verziót higgyem el?
Erre bizony csak a szív felel,
napnyugtával a táj csöndre lel.

Filipszki László: ŐSZI-NESZTÉZIA

Hallom a hegy csúcsának mosolyát,
Mögötte a nap álmos korongját.

Látom az ázott zöld föld illatát,
S a szárnyasok csicsergő kis dalát.

Érzem a fák mindenféle lombját,
Minden látó-halló-élő csonkját:

Erdőkben rakoncátlan gyerekek
A játszótéri, tarka levelek.

Sötétben szétfolyó, égő viasz,
S korán záró, kiabáló piac.

Kanyarban újra ős négyes-hatos,
Első, lesújtó iskola-pallos.

Mind-mind egy-egy őszi töredék.
Ennek ellenére, lásd: csodaszép.

Gyönyörködöm csöndes, színes, selymes
Zamatában kedvemre szeleknek.

Gammel József: MŰVÉSZETI ÍRÁSAIM /folytatás/
A művészeten keresztül ismerhetjük meg azt a közös vonást, ami bennünk össze tart, s mint alko-
tó, egymáshoz kapcsolódó láncszemek, emelkedünk a tökéletesség felé. Természetesen  nagy az
út a demokrácia  végpontjáig,sok apró nehézséget simítunk el a legjobb gyakorlati tudásunkkal.
Kimélyítjük  azon lehetőségeket, melyek a tömegízlésnek megfelelően a kényelem mellett a még
jobb életet biztosítják.
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Felhívás Vecsésen működő cégek számára!
Társaságunk 2015. január 1-jével kezdte meg a lakossági háztól
történő szelektív hulladék begyűjtését. Az eddigi begyűjtési
eredményeinkkel elégedettek vagyunk, hiszen egyre több a sze-
lektívhulladék gyűjtési rendszerbe bekapcsolódók száma.

Cégünk kiterjeszti a szelektív hulladékgyűjtést, és lehetőséget
biztosít a közületeknél keletkező hulladékok (papír, műanyag,
fém, hungarocell) díjmentes szelektív begyűjtésére, elszállí-
tására; amelyhez igény szerint 1100 literes gyűjtőedényt is
biztosítunk. 

A gyűjtés célja, hogy hozzájáruljunk a fenntartható hulladék-
gazdálkodás megvalósításához, olyan fejlesztéseket, beruházá-
sokat vállaljunk, amely az európai uniós előírásokhoz, és a
hazai jogszabályokhoz igazodva, csökkentik a képződő hulladé-
kok lerakásának mennyiségét.

A házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer önmagában és a
gyűjtőszigetes rendszerrel kibővítve nem, vagy csak részben
teljesítik a jogszabályok által előírt hasznosítási arányszámokat.
Ezért szeretnénk a meglévő rendszert kibővíteni, hatékonyabbá
tenni; vagyis minél szélesebb körben begyűjteni a tiszta, jó
minőségű külön gyűjtött hulladékot.

Ennek érdekében kérjük Önöket, tájékozódjanak a szelektív
közületi hulladék elszállítás feltételrendszeréről, valamint
keressenek meg minket szerződéskötés és a szelektív hulladék
gyűjtésére alkalmas edényzet igénylés céljából.
Azok a közületi fogyasztók, akik tevőlegesen is hozzájárulnak
a szelektív hulladékgyűjtés rendszeréhez, azok segítik az uniós
elvárás teljesítését, ezáltal pedig hozzájárulnak cégünk további
sikeréhez.

Bővebb információért és részletekről keresse a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát, díjbeszedőin-
ket valamint kapcsolattartónkat Pallos Gabriellát a következő
elérhetőségeken: +36-30/697-4876
email: pallos.gabriella@v-varosgondnok.hu

K áposztafeszt- en a 
Vecsési  Városgondnok Nonprofit Kft.

Cégünk második alkalommal vett részt a Káposztafeszt-en.  Az
idei évben két civil szervezet munkáját segítve települtünk ki, ahol
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladványokkal
és játékokkal készültünk a gyermekeknek, amíg a felnőttek tájé-
kozódhattak a cég szolgáltatásairól. Büszkék vagyunk arra, hogy
a legtöbb gyermek a mi sátrainkat látogatta a fesztivál folyamán.
Az érdeklődők az elnyert Uniós pályázat keretén belül vásárolt
komposztáló edények helyes használatáról, illetve az igénylés for-
májáról is tájékozódhattak. Új házhoz menő szelektív gyűjtésről
szóló lakossági tájékoztatót is kaptak, melyben feleleveníthették
tudásukat a lakossági szelektív zsákos és szigetes gyűjtésre, vala-
mint a hasznosítható hulladék fajtákra vonatkozólag. Mindkét nap
folyamán kvíz kérdéssort tölthettek ki a hozzánk érkezők a cég
szolgáltatásairól és a vecsési hulladékgazdálkodási rendszer műkö-
déséről. A helyes megfejtők között vasárnap délután 3 ajándékcso-
magot sorsolhattunk ki, amelyeket Tuba Zoltán a cég ügyvezető
igazgatója adhatott át. Ajándékcsomagot nyert: Hrubos Mária,
Kósáné Zsiga Krisztina, Nagy Melinda. Köszönjük, hogy meg-
tiszteltek látogatásukkal, érdeklődésükkel és gratulálunk a nyerte-
seknek! Jövőre ismét számíthatnak ránk a XVI. Káposztafeszt-en!
A komposztálóigénylés folyamatos, az igénylőknek ingyen biz-
tosítjuk! 
Komposztáló osztással kapcsolatosan bővebb információt kap-
hatnak nyitva tartási időben az ügyfélszolgálatunkon: 
2220 Vecsés, Damjanich u. 32.  Telefon/fax: +36 29/350-563
info@v-varosgondnok.hu www.v-varosgondnok.hu

Csekk helyett átutalás? 
A lakosság nagyobb százaléka a mai napig díjbeszedő által vagy postai csekkel fizeti a szemétszállításról szóló számláit, pedig
ma már sokkal olcsóbb és kényelmesebb, ha átutalással rendezik számláikat.
A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. is ösztönzi fogyasztóit, hogy a hagyományos úgynevezett készpénz-átutalási megbízás
helyett az átutalást válasszák.  
A sárga csekkes fizetési mód az egyszerűsége, könnyű elérhetősége és megbízhatósága miatt népszerű, vagy sokan csak megszo-
kásból ragaszkodnak a csekkes fizetéshez. Jó tudni azonban, hogy az ingyenesnek gondolt sárga csekkes feladás rendkívül drága,
ezért a közszolgáltatónak többletköltséggel jár.
A bank az átutalásokért minimális díjat számláz ugyan, de nem kell sorba állnunk a postán ezzel időt megtakarítva.
Környezetvédelmi szempontból a banki átutalás kevesebb környezeti terheléssel jár, hiszen nincs nyomtatás, postaköltség, és
felesleges papírhasználat. Ráadásul a csekk elég sérülékeny, hiszen néha elszakad, máskor elfeledkezünk róla, így hónapokig kal-
lódhat, ami miatt elmaradás keletkezhet. 
Amennyiben az átutalási formát választja díjaink befizetéséhez, úgy kérjük, hogy átutaláskor a felhasználó azonosító számot se
feledje a közleménybe írni, amellyel a beazonosítás is lényegesebben egyszerűbb, s ezzel megkönnyítik munkánkat.
Amennyiben Ön áttér az átutalásos befizetésre jelentős többletköltséget takaríthat meg cégünknek, amelyet cégünk a minősé-
gi szolgáltatás további javítására fordít. Kérjük, éljenek a könnyebb, gyorsabb és környezetkímélőbb befizetéshez.
Köszönjük!

Városgondnok összeállítást Tápai Mónika készítette

Fotó: Balogh Miklós
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Zöldprogram az oktatási intézményekben

A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. az idei tanévtől nagy
hangsúlyt fektet az iskolai és óvodai környezeti nevelésre, okta-
tásra. A minden évben leszervezésre kerülő papírgyűjtés mellett
az idei évtől megkezdtük az intézményi műanyag kupakgyűj-
tést, és a komposztálást.
Mind a papírgyűjtésben, mind a kupakgyűjtésben a DUNA
Recycling nyújt segítséget. A gyűjteni szándékozó intézmények
részére kupakgyűjtéshez 240 literes gyűjtőedényeket biztosít,
ezáltal tiszta körülmények között gyűjthetik kicsik és nagyok a
kupakokat. A gyűjtőakció október közepétől kezdődik és várha-
tóan a nevelési év végéig fog tartani. A gyűjtő edényeket a hul-
ladékhasznosító cég előre egyeztetett időpontban szállítja a
gyűjtést vállaló óvodák, iskolák, egyéb intézmények részére. 
Minden résztvevő intézmény a begyűjtött mennyiség után 30
forintot kap kilogrammonként a begyűjtő cég által, amelyet a
gyűjtés összesítését követően utal a részükre. 
A begyűjtött kupakok műanyag feldolgozóba kerülnek, ahol
granulálás és beolvasztás után különböző használati tárgyakat -
kerti bútorokat, virágládákat, vödröket - készítenek belőlük.

- Fontos, hogy a XXI. század embere a felmérje a környezetre
mért hatását a tevékenységének. Egyik legfontosabb kérdés a
fenntartható világ létrehozása, amelyben az ember nem a kör-
nyezete „fogyasztójaként” jelenik meg, hanem annak hasznosí-
tójaként, gondozójaként, őrzőjeként. Ezen gondolatok motiválták
cégünket, amikor Uniós pályázaton belül ingyenesen biztosítot-
tuk a helyi lakosság, iskolák és óvodák részére a pályázaton
elnyert komposztáló edényeket. Arra törekszünk, hogy a gyer-
mekek jó példákon keresztül tanulva, sajátítsák el a szelektív hul-
ladékgyűjtést, a komposztálás fortélyait, és minél kisebb korban
sajátítsák el a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos elméleti és gya-
korlati tudást. - nyilatkozta Tuba Zoltán ügyvezető igazgató.

Az iskolákba és óvodákba térítésmentesen biztosított kom-
posztáló edényeket előre egyeztetett időpontban szállítjuk ki.
Az intézményi komposztálás helyes elsajátításához elméleti
anyagot és gyakorlati feladatokat is biztosítunk annak érdeké-
ben, hogy a gyermekek rálássanak a komposztálás lényegére. 
Az intézményi komposztálással, valamint a kupakgyűjtéssel
kapcsolatosan bővebb információt Tápai Mónika munkatár-
sunktól a tapai.monika@v-varosgondnok.hu e-mail címen,
vagy a 06-30/830-1488 mobilszámon kérhetnek.  

Zöld hulladékkal kapcsolatos lakossági felhívás!

Felhívjuk a kertes házzal és kerttel, szántóval rendelkező ügyfe-
leink figyelmét, hogy a kertből, vagy a kerthez tartozó területen
levágott zöldhulladékot (pl. fűkaszálék, nyesedék, ágak) ne
öntsék nagyobb, főként ingatlan előtti közterületekre, mert
gépeinkkel nem tudjuk elvégezni a fűnyírást, vagy károk kelet-
keznek gépeinkben a munka elvégzése során. 
A levágott nyesedékeknek, fűkaszáléknak ügyfélszolgálatunkon
vásárolhatnak 200 Ft/db áron begyűjtésre, szállításra alkalmas zsákot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a zöld hulladékok elszállításá-
nak igénybevétele a 20/2013. (IX.19.) Ör. 4§. (1) alapján kötelező,
továbbá aki közterületre zöldhulladékot szór el az a Szabálysértési
jogszabály /Sz.tv. 150. köztisztasági szabálysértés 196. §. (2)/ alap-
ján büntethető, a közterület-felügyelet illetékes munkatársai járhat-
nak el és a cselekedetet pénzbírsággal sújthatják.
Kérjük a felelősségteljesebb gondolkodást, és megértést!

Városgondnok összeállítást Tápai Mónika készítette

Hulladékkommandó a Káposztafeszten
Az idei XV. Káposztafeszten először volt jelen a Vecsési
Hulladékkommandó együtt a Százhalombattai Hulladékkom-
mandó Társadalmi Járőrszolgálattal. Közös sátorban kaptunk
helyet és a Vecsési Városgondnokkal. A szombati rossz idő
ellenére lelkes kis csapatunk már reggel 9 órakor a helyszínen
tevékenykedett. A százhalombattaiak újrahasznosítható dolgok-
ból karkötőket készítettek a gyerekekkel, és papírból kosarat
fontak. Nagy sikert aratott délutáni divatbemutatónk a Gasztro
színpadnál. A Százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi
Járőrszolgálat újrahasznosított anyagokból készült ruháit mutat-
ták be a gyerekek, diákok és az egyik tagunk. A gyerekeknél
igen népszerű volt a kukazsák ruha és a papírkosár, mint kalap,
de volt ruha videokazetta szalagokból és WC-papír guriga -
újságpapír kombinációból is.

A fesztivál másnapján a kellemesebb időjárásnak köszönhető-
en jóval több érdeklődő járt nálunk. Vasárnapi tagtoborzó akci-
ónk sikeres volt, újabb tagokkal bővült a Vecsési Hulladék-
kommandó. Várjuk iskolák jelentkezését, akikkel együttműkö-
dési szerződést kötünk.
Köszönjük a támogatást Frühwirthné Halász Melindának, a
Városgondnoknak, a Szamovár Söröző és Étkezdének, a CBA
MA-RO 97 Bt. (KisCBA), az  Erzsébet Papír-Írószernek,
Mészáros Henriknek, a Molnár Testvérek Bt.-nek, az Útdekor
Kft.-nek, Kovács Krisztának, Rúzsa Gábornak, és végül, de
nem utolsósorban Závodszky Andreának. 
Bízunk benne, hogy a következő Káposztafeszten is találkozunk!

Hepka György

Fotó: Tápai Mónika

Fotó: Kállai-Tóth Anett
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Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 júliusi
ülésén határozatot hozott a helyi Értéktár Bizottság felállításá-
val kapcsolatban.
A Magyar Köztársaság kormánya 2012. évi XXX. törvényében
határozott a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról.
Magyarország Alaptörvényének „P” cikke alapján a magyar
nemzet egységétől vezérelve megállapítja, hogy a magyar nem-
zeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülál-
ló értékek. Az összetartozás, az egység, a nemzeti tudat erősíté-
se érdekében össze kell gyűjteni értékeinket, azokat védelmez-
ni és támogatni kell. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes
értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember
alkotta és természet alkotta értékeit átfogó értéktárban kell
összesíteni. Természetesen egy újságcikk keretében nem lehet
minden szempontot felsorolni, de arra talán elegendő, hogy
vecsési honfitársaink figyelmét felkeltsük, és bekapcsoljuk
abba a közös munkába, amely felkutatja, feltérképezi helyi érté-
keinket és azt a közös értéktárba eljuttatja.
A XIX. században élő Ipolyi Arnold már felismerte az értékek
összegyűjtésének fontosságát. Az értékek összegyűjtése terén
hatalmas munkát végzett.
Tőle származik a ma embere számára is irányt mutató mondás,
amely a következő:
„Őrizzük emlékeinket, / Gyűjtsük össze töredékeinket / nehogy
végleg elvesszenek s / ezáltal üresebb legyen a múlt / szegé-
nyebb a jelen, s kétesebb a jövő.”
Tisztelt Vecsésiek! Most rajtunk a sor, hogy Ipolyi Arnold sora-
inak, valamint a nevezett törvénynek érvényt szerezzünk.
Mindenki bekapcsolódhat a közös munkába, és javaslatot tehet
az alábbi kategóriákban:
a. agrár- és élelmiszergazdaság, b. ipari és műszaki megoldások,
c. természeti környezet, d. egészség és életmód, e. kulturális
örökség, f. turizmus, g. sport és h. épített környezet. 
Személyre is lehet javaslatot tenni.
A beérkezett javaslatnak tartalmaznia kell:
1. A nemzeti érték megnevezését, 2. A nemzeti érték fellelhető-
ségének helyét,
3. Az Értéktár megnevezését, amelybe a nemzeti érték felvéte-
lét kezdeményezik. Ez lehet: a. települési, b. tájegységi, c.
megyei, d. külhoni magyarság.
Tartalmaznia kell a nemzeti érték rövid szöveges bemutatását, egye-
di jellemzőinek és történetének leírását, indoklást az értéktárba törté-
nő felvétel mellett, a nemzeti értékkel kapcsolatos információt (bib-
liográfia, honlapok, multimédiás források) az értéktárba felvételre
javasolt érték fényképét, audiovizuális dokumentációt, valamint a
csatolt fényképek, filmek felhasználására hozzájáruló nyilatkozatot.
A Vecsési Települési Értéktár Bizottság tagjai: Vadászi Istvánné
elnök, a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, Frühwirth
Mihály és Gál István.
A javaslatokat a Városi Könyvtárba kérjük eljuttatni!
Terveink szerint a Települési Értéktár Bizottság havi rendsze-
rességgel tart ülést, és döntéseikről tájékoztatja a lakosságot.

Gál István

Lezárult a könyvtár „Olvasás extrém körülmények között”
elnevezésű fotópályázata. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden pályázónak a részvételt. Egytől-egyig ötletes képek szü-
lettek, melyek megtekinthetőek könyvtárunk Facebook oldalán:
www.facebook.com/roderimre

Az első három helyezett fotója:
I. helyezett: Horváth Botond: A két hobbi
II. helyezett: Stelczer Attila: Sorok között olvasva
III. helyezett: Bencze Viktória: Kézen állva

Gratulálunk a nyerteseknek!

A Róder Imre Városi Könyvtár dolgozói

Megalakult városunkban a
települési Értéktár Bizottság

fotópályázat nyertesek

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

0630-6002139, 0629-737644
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15 évvel ezelőtt kezdődött

A 2001. június 14-ei községi ünnepünkön e sorok írójának jutott
az a megtiszteltetés, hogy felolvashatta dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter úr levelét, melyben ez állt: „Örömmel tájékozta-
tom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke
2001. július 1-jei hatállyal Vecsés nagyközségnek városi címet
adományozott.”

Az ifjú város önkormányzata úgy határozott, hogy a várossá
válást településrészenként ünnepli meg. 
A falusi tisztségviselők – dr. Lugosi Mária, Már János, Rajnai
Mihály, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Frühwirth Mihályné,
Dabasi János, Wirthné Sárosi Éva és jómagam – úgy gondoltuk,
hogy a városavató alkalmából a „faluban” a már messze földön
híres vecsési káposztáé legyen a főszerep.
Az Epresben a hagyományos búcsút következő vasárnap, 2001.
szeptember 30-án rendeztük az első Káposztafesztet. 
Meglepetésünkre és örömünkre a szép időben igen nagy volt az
érdeklődés. A nyugdíjas klub a nagysátor melletti üstökben
főzte a töltött és székely káposztát. Keve Teca néni és csapata
egyforma kékfestő kötényben osztotta a káposztás ételeket a
sorban állók tömegeinek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat mobil állványzatot és
polcrendszert vásárolt erre az alkalomra, ami a savanyúság
bemutató helyszíne lett. Ennek Már János volt a szervezője. A
savanyúságokat meg is lehetett kóstolni, ebben számos önkén-
tes működött közre.
A gyerekek is jól érezték magukat, mert sétakocsikázáson
vehettek részt, ahol a pónilovakat Ormai József hajtotta. A
nagysátorban a Brunner Zenekar játszott. Dóroné Zemmel
Katalin és Füzesiné Kellner Erzsébet a polka és a keringő lépés-
eit mutatta meg a fiataloknak. Már ott bontogatta szárnyait a
Rosemarein tánccsoport is.
Óriási sikere volt a Szent Kereszt templom egyházi kórusa által
sütött káposztás rétesnek. Kékesiné Szöllősi Rózsi néni szerint
43 tepsi finomság fogyott el pillanatok alatt.

Az idei, immáron 15. Káposztafesztet megelőzően Szlahó
Csaba polgármester úr javasolta, hogy  DÍSZOKLEVÉL-ben
részesüljenek mindazok, akik máig mind a tizenöt káposzta-
feszten aktívan részt vettek, és lelkes, kitartó munkájukkal hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez, jó hírének öregbítéséhez.
Ennek értelmében díszoklevelet vehettek át:  
Kékesi Mátyásné, Dóroné Zemmel Katalin, Dobozi Ferencné,
Ormai József, Dornyák József, Jegenyei István.
A lista természetesen nem teljes, de engedjék meg, hogy ezúton
is gratuláljak Nekik mindannyiunk nevében. Isten fizesse meg
önzetlen és áldozatos munkájukat!
További jó egészséget kívánok Nekik! Számítunk Rájuk a jövőben is!

Pável Béla

XV. Jubileumi Vecsési Káposztafeszt

Az időjárás áldás vagy teher
Kettős teher nehezítette a fesztivál szervezőit. Egyrészt a jubi-
leumi fesztivál terhe, az, hogy a 15. fesztiválnak emlékezetes-
nek kell lenni. Ezt tovább nehezítette, hogy a program emléke-
zetes volta mellett arról is gondoskodni kell, hogyan fér el az
egyre több vendég, hiszen az Epres területe nem növelhető, bár
erre végül is rácáfoltak a szervezők. A másik teher minden sza-
badtéri rendezvényt szervező számára nyomasztó súly, mert az
utolsó napokban már szinte az a fő kérdés, hogy milyen lesz az
időjárás? Gondoljanak bele: jelentős pénz felhasználásáról van
szó annak érdekében, hogy a rendezvény jól sikerüljön, az
elképzelt programok mindegyike teljes valóságában megvaló-
suljon, és ami az egyik legfontosabb: az idelátogatók ezrei azt
kapják, amit várnak gasztronómia és kultúra területén.

Mindenki tapasztalhatta, hogy a feladatokat megoldották, az
időjárás lehetett volna kegyesebb, bár vasárnapra megkegyel-
mezett, legalábbis nem esett az eső.
A szervezők két napra terveztek, amit az egész napos szombati
eső szinte egy napra módosított. Az időjárás rávilágított arra,

hogy az Epres területe további rendezésre szorul, hogy elkerül-
hető legyen a sár a résztvevők és a vendégek számára. És az
autók számára! – tehetik hozzá sokan, mert a parkolási körül-
mények messze nem voltak ideálisak, mert messze voltak, és
ahol lehetett volna ott a körülményeken a tartós eső sokat ron-
tott. Nagy siker, és a végső határhoz tett lépés, hogy mégis tud-
ták növelni a fesztivál területét. A volt 4-es főútra gondolunk,
ahová a kézművesek díszes sátrait helyezték el, és ezzel megnö-
velték a vendégsereg mozgási terét is. Igaz az is, hogy szebb
időben még többen eljöttek volna, és akkor lehetett volna reáli-
sabb képet nyerni a további lehetőségeinkről.

Szentmise - terményáldás

A káposzta az isteni természet nagy ajándéka, még sok más ter-
mészeti csoda mellett. Nagyon illendő, hogy minden évben
szentmisén áldjuk meg a Teremtő bőkezűségét, és áldozzunk az
emberi szorgalom és a mennyei termények oltárán. Vasárnap,
szeptember 27-én 10.30 –kor a Jókai utcai Szent Kereszt temp-
lomban dr. Huszka Mihály plébános atya tartott szentmisét és
áldotta meg a szorgalmas gazdálkodók terményeit.

Fotók: Katona Csaba
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Maradva az eddigi fesztiválok szokásos rendjénél – és a fontos-
sági sorrendnél, hiszen végül is a káposztás készítmények a
lényegesek – ismét megrendezték a savanyúságversenyt, az
eddig már megszokott négy kategóriában.

Savanyított káposzta
I. Storm Kft.
II. Sauer Bt.
III. Abonyi Robin

Sós-vizes uborka
I. Teleki Kálmán
II. Sauerland Kft.
III. Antal András

Káposztával töltött paprika
I. Székhelyi Kft.
II. Vesav
III. Stiller Roland

Vágott-vegyes savanyúság
I. Polyiker Bt.
II. Brunner Bt.
III. Schneider Dániel

Az elmúlt évek rendje szerint ismét megtartották a focitornát
és még számos kategóriában hirdettek győztest vasárnap az
ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával.

Káposztafeszt futball kupa
I. Szamovár
II. Öregfiúk
III. Inter-Vn

Legszebb sátor:
I. Őstermelők
II. Falusi Csibészek
III. Káposztás Kábelek

Legnagyobb káposzta
I. Halász Családi Vállalkozás
II. Szabados József
III. Lovászi Tibor

Káposztapucolás:
I. Halász Tamás (a kép jobb szélén)
II. Abonyi Ferenc
III. Stiller Roland
IV. Tünde

Legszebb Népviselet:
I. Hommer Anna és Krausz Edina
II. Gubis Georgina
III. Lapos Molli Nikol
Különdíj: Varga Anita

Rajzverseny: Káposztafesztes élményeim’
I. Szabó Bence Péter
II. Kiss-Straub Luca Borbála
III. Takács Cintia

A fesztivál leglátványosabb szakasza a felvonulás. Óvodák,
iskolák, civilszervezetek talán hetekig tartó munkája, ahogyan
megálmodják, mit is szeretnének, hogy azután nagy kreativí-
tással meg is oldják a látvány részét. Ezután már csak a
közönség tapsát és a zsűri elismerését kell begyűjteni.

Felvonulás felnőtt kategória:
I. 3. SZ. Nyugdíjas Klub (felvételünkön)

II. Rosmarein
III. 2. SZ. Nyugdíjas Klub
Felvonulás ifjúsági kategória:
I. Falusi Nemzetiségi Óvoda
II. Bálint Ágnes Óvoda
III. Grassalkovich Antal Német Nemz. Isk.  2/A. Osztály

Xv. Jubileumi vecsési káposztafeszt

Falusi ovi

Bálint ovi

Fotók: Katona Csaba
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A káposztafesztivál gasztronómiai fesztivál, tehát az egyik leg-
fontosabb feladata, hogy bemutassa a káposztás ételek sokasá-
gát. Magáról a káposztáról és a savanyításáról, majd az abból
készített ételekről sokat - és néha ellentmondásosan - ír a gaszt-
ronómia történet. Ami biztosnak látszik, mi, magyarok nagyha-
talom vagyunk ebben a kérdéskörben. Gondoljanak bele:
Vecsés újratelepítésénél miért volt az egyik feltétel a káposzta-
termesztés? A másik: aligha van a világon még egy olyan
ország, ahol ilyen változatossággal és ennyi ötlettel, lelemény-
nyel készítenék el a káposztás finomságokat.

A zsűri tagjai – Sági Szilárd gasztróblogger, Jegenyei István, a
káposztafőzés nagymestere, Galántai Gyöngyvér mesterszakács
és Hanyecz Erzsébet mesterszakács – ezúttal is arról panasz-
kodtak, hogy milyen nehéz dolguk volt a döntéshozatalnál, mi
pedig azon irigykedtünk, hogy milyen jó dolguk volt ennyi

finomság megkóstolása alkalmával.
A kissé rendhagyó eredményhirdetés után megismerhettük a
2015-ös végeredményt is.

Főzőverseny:
I. FESZTIVÁL GYÖNGYSZEMEI (bal oldali képen)
II. BORBARÁTOK (jobb oldali képen)
III. WILLIAMS TV

Különdíjak:
Legkreatívabb: Uitz Papa
Legjobb tálalás: Kulturverein
Legkülönlegesebb: Margareten Tánccsoport
Legegészségesebb: Káposztás Kábelek

Kulturális programok

Két napon át két színpadon láthattuk a fellépőket, ahol a vecsé-
si nemzetiségi kultúra szereplői mellett számos meghívott is
bemutathatta tudását. Az kétségtelen, hogy a fesztivál látogatói
inkább a kulináris élvezetek hódolói köréből kerülnek ki, mint
az igényes kultúra híveiből, mégis talán elfért volna valamelyik
színpadon a magyar kultúra egy-két reprezentánsa is a nemzeti-
ségi mellett a multikultúra kárára, de a színvonalas szórakozta-
tás örömére.

A kulturális kínálatot színesítette és gazdagította a zenészek és
a borosok nagysátra, ahol étel, ital mellett folyamatosan szólt a
zene, és Kaposi József jóvoltából megismerhették gyermekek-
felnőttek a káposztavágás mindent felülmúló élvezetét.
Már megszokhattuk Frühwirth Mihály, a Kulturverein elnökének
tematikus, ismereteinket gazdagító kiállítását. A tárlaton ezúttal a
káposztafesztiválok történetéről láthattunk érdekességeket. 

A  kisvonat mindkét napon folyamatosan szállította a vendége-
ket a Bálint Ágnes Emlékházba, ahol ismét volt színház,
bűvészmutatvány és az emlékház sok-sok látványossága.
Emelte a fesztivál értékét, hogy németországi partnertelepülésünk
küldöttsége is jelen volt, de vendégeink voltak Norvégiából és az
ország több (Szár, Leányvár, Dunaharaszti stb.) településéről.
Ha jó lesz az idő legközelebb és még több vendég érkezik,
akkor láthatjuk igazán a hasznát annak az ötletnek, hogy a kéz-
műves sátrak átkerültek a sétáló utcává változott 400-as útra. 
A kínálat változatos és igényes volt.
Este zárásként a tűzijáték szép és látványos, a Republik pedig
Cípő nélkül is élvezetes volt.

szalontai                                               Fotók: Balogh Miklós

Xv. Jubileumi vecsési káposztafeszt

Sokan látogatták a Bálint Ágnes Emlékház előadásait is
Fotó: Katona Csaba

Lumpen-Klumpen táncegyüttes
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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

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

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

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
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

ÁLLÁSAjÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

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

Kályhacsövek 120, 130, 150 mm. Konix Koromtalanító.
Samot por, vízüveg, hőálló tömítők. Pepo alágyújtós.
Izzók. Ultrahangos egérriasztó, fejszék, 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!

Őszi 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



Szeptember közepén olvastam: Kaszap István születésének 100.
és halálának 80. évfordulóját ünnepelték szeptember 15-én
Székesfehérvárott. Kitűnő előadást tartott Salgó Szabolcs SJ
atya a Kaszap István kultuszról. Tette ezt azért is, mert – amint
mondta - „élete példa lehet a fiatalok számára”, ugyanis „az
átlagos fiatalból érett gondolkodású, elmélyült hitű, roppant
fegyelemmel rendelkező, szemlélődő misztikussá vált”.
Eszembe jutottak fiatalkori éveim: az 50-es években szüleim-
mel gyakran utaztunk Székesfehérvárra, Kaszap István sírjához.
Az un. Prohászka emléktemplom külső oldalában van a sír,
mindég friss virágokkal díszítve és már akkor is szinte állandó-
an jöttek a hívek, kérve a segítségét különféle gondjaikban,
problémáikban. Édesanyám is nagy tisztelője volt Kaszap
Istvánnak és otthon is gyakran imádkoztunk a boldoggá avatá-
sáért és kértük segítségét azokban a nehéz időkben. Már a hábo-
rú előtt megindult Kaszap István boldoggá avatási szertartása,
de a háború és az azt követő időszak nem volt alkalmas erre, sőt
igyekeztek minden módszerrel elhallgattatni az ilyen irányú
törekvéseket. Úgy látszik, most jött el az ideje annak, hogy a
fiatal jezsuita növendék ügyével komolyan foglalkozzanak.

De ki is volt Kaszap István?
Szülei Soroksáriak voltak, úgy költöztek Székesfehérvárra.
Kaszap István a család harmadik gyermekeként született
Székesfehérvárott 1916. március 25-én. Édesapja postán dolgo-
zott. Az általános iskola után a ciszterciek Szent István gimná-
ziumába jelentkezett. Az első félévben kapott gyenge bizonyít-
vány után, összeszedte magát: pontos, szigorú napirend szerint
készült óráról órára. Az eredmény, kitűnő érettségi lett.
Kezdett csendesebb, elmélyült lenni, tudatosan vállalt minden
segítést másoknak és eldöntötte, hogy jezsuita lesz. 1934. július
31-én – Szent Ignác ünnepén – jelentkezett a budai Manréziába.
A jezsuitáknál előírás, hogy a két éves noviciátust egyvégtében
kell letölteni a fiataloknak a további tanulmányok előtt. (Korai
halála megakadályozta a novicius elvégzésében.)
Gyermekkorában egészséges fiú volt. Sokat sportolt, sőt orszá-
gos tornászbajnokságot is nyert. De a noviciátusba való felvéte-
linél már lázas volt. Ezt mindenki az izgalomnak tudta be. Pár
hónap múlva azonban sorra jelentkeztek a betegségek: orrvérzé-
sek, gennyes mellhártya-gyulladás, kelések követték egymást.
Tizenkilencedik születésnapját a műtét utáni gyengeségben

„ünnepli”. Sorozatos operációkban távolítják el testéből a daga-
natokat, melyek újratermelődnek. Júliusban kicsit erőre kap,
visszatérhet a Manréziába, de hamarosan minden kezdődik elöl-
ről. Ő már világosan érzi, hogy az ő noviciátusa a Mennyei Atya
előszobája lesz. November 3-án búcsúzik a noviciátus társaitól
és a rendtől.
Tudatosan készül az elkerülhetetlen halálra. Isten akaratát úgy
akarja fogadni, mint a legfőbb jót, s ez neki boldogságot jelent.
Lisieux-i Szent Teréz szavait egy papírra írja fel, hogy mindég
előtte legyenek: „Emlékezzél, hogy a Te szent akaratod az én
nyugalmam és egyedüli boldogságom. Átadom magam, és féle-
lem nélkül alszom el a te karjaid között, ő édes „Üdvözítőm”.
Nagyon szelíd, komoly, csendes. Arca egyre sápadtabb, de
tekintete nyílt és derűs. Magatartásában van valami megnevez-
hetetlen szépség és összeszedettség. Olyan, mint azok, akik
figyelmüket a bennük lakozó Jelenvalóhoz kötik, akik állandó-
an Isten jelenlétében járnak. A Manréziából való hazaérkezése
után pár nappal ismét belázasodik, kórházba kerül. Majd dec-
ember első napjaiban ismét műtétet végeznek el rajta. Úgy lát-
szott felépül, hazaengedik a kórházból, de még aznap este láza
40 fok felett van, fullad. December 16-án beviszik a helyi kór-
házba, előtte felvette a betegek szentségét.
Másnap 17-én gégemetszést végeznek rajta. Fél órával később
pedig már „átment” az örökkévalóságba, Urához, Istenéhez.
Utolsó üzenete – erőtlen, kusza írással – szüleihez szólt: „Isten
veletek! Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap
ez. A jó Isten áldjon meg benneteket!”

Boldoggá avatási eljárását a székesfehérvári egyházmegye indí-
totta el. Reméljük, hogy a sok-sok imádság, melyet boldoggá
avatásáért végeznek országszerte, mielőbb eredményezi az
oltárra emelését, vagyis boldoggá avatását.
Sírjánál így is sokan kérik közbenjárását és a meghallgatásokat
emléktáblák bizonyítják. Endrődy László SJ tollából nagyon
tanulságos, megható életrajzi regény jelent meg Kaszap István
halála után nem sokkal, „Életet Krisztusért” címmel. Sok kia-
dást megélt az életrajz.
Kérjük mi is segítségét és imádkozzunk, hogy mielőbb a boldo-
gok sorába iktassák!

Nagy István Elek

Az a híres vecsési búcsú
A búcsú egy templom születésnapja. Arról szól, hogy a temp-
lom milyen vallási szentség tiszteletére lett fölszentelve. Az
1800-ban fölszentelt első vecsési templomot – ami az Iskola
utca - Fő utca találkozásánál lévő COOP Bolt helyén állott – a
Szent Kereszt Fölmagasztalása tiszteletére szentelték föl.
Vecsés ostroma idején a németek felrobbantották, és amikor a
jelenlegi templom elkészült, természetes volt, hogy ezt is Szent
Kereszt tiszteletére szentelik föl. Már csak azért is, mert a temp-
lom ereklyeként őrzi Krisztus Urunk keresztjének egy piciny
darabját. Ennek ünnepe a keresztény világban szeptember 14-e.
Születésnap előtt nem illendő ünnepelni a születésnapot, ezért
mindig az azt követő első vasárnap szentmiséjén köszöntik a
templomot., amit vidám vásári forgatag követ. 
A vecsési búcsú háromnapos, még a hétfő is iskolaszünetes nap!
Sajnos, a vásári forgatagra kilátogatók – kisebbsége-többsége? –
csak egy bulinak fogja fel, ahol enni-inni lehet. Pedig másról van szó.

szj Fotó: Katona Csaba
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Gondolatok kaszap istvánról (2015. október)
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A Baptista Egyház híreiből

Minden híradás hetek óta csak a menekültáradattal foglalkozik,
percről-percre találkozunk új információkkal, hallunk elrettentő,
elszomorító, félelmet keltő és reményt adó, bátorító beszámoló-
kat is. Ez az ismeretlen helyzet, a bizonytalanság sokakban alakít
ki frusztrációt, ellenszenvet, félelmet, elutasítást, esetleg közönyt. 
A keresztény egyházak, gyülekezetek is gyakran késve, esetle-
nül vagy éppen sehogy sem reagálnak. Gyülekezetünk több
tagja már a krízis kialakulásának kezdetén megmozdult, és
önkéntesként, más közösségek tagjaival összefogva ment le elő-
ször a magyar-szerb határra élelmet és ruhát osztani, majd a
pesti tranzitzónákba, amint azok kialakultak.
Aztán két hete a Baptista Szeretetszolgálat megkeresett minket
egy lehetőséggel, és mi azonnal léptünk. Ők ugyanis orvosi és
segélykonténerrel kitelepültek a Nyugati pályaudvar melletti tran-
zitzónába, és felajánlották nekünk, hogy csatlakozzunk hozzájuk,
és az ott tartózkodók életét könnyítsük meg, amivel csak tudjuk.
Pár nap alatt sikerült felkészülnünk, és néhány asztallal és szék-
kel kiköltöztünk a délutáni órákra, hogy a zónában lévő gyere-
kekkel foglalkozzunk. Kézműves foglalkozást, játékokat, élel-
met és nassolni valót vittünk nekik, de ami ezeknél fontosabb:
figyelemmel, törődéssel és szeretettel vettük körbe őket.
Kivétel nélkül örömmel és lelkesen vettek részt mindenben, jó
volt látni a szülők támogatását, elismerését is. 
A helyzet nagyon gyorsan változott, és egy hét leforgása alatt
kiürült ez a tranzitzóna. Ez idő alatt pár száz gyermeknek sike-
rült pár óra boldogságot, szeretetet adnunk. Gyerekeknek, akik
csak áldozatai az eseményeknek, akiknek a legális és illegális
fogalma nem mond semmit, akik hónapokon keresztül csak uta-
znak és sodródnak a tömeggel, akiknek ebben a szörnyű hely-
zetben idő előtt kell felnőtté válniuk, akik nem tehetnek semmi-

ről. Láttuk, éreztük, hogy ugyanolyan gyerekek, mint akik a mi
gyülekezetünkbe járnak, vagy akikkel az óvodákban, iskolák-
ban találkozunk, még ha más is a nyelvük és a bőrszínük. 
Isten egy emberként mozgatta meg a gyülekezetünket, és emlé-
keztetett minket arra, hogy mi is csak Krisztus kegyelme és sze-
retete miatt lehetünk azok, akik vagyunk. Ez a szeretet pedig
kötelez, mert Jézus példát adott, amikor nem válogatott, hanem
kivétel nélkül lehajolt a betegekhez, nyomorultakhoz, számki-
vetettekhez. Ezért kell nekünk is ezt tenni: „Ellenben ha kitar-
tóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az
Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is
szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az Ő nyomdo-
kait kövessétek.” (Péter első levele 2: 20-21) 
Kérjük, keressenek minket a vecsesi-barka.hu weboldalon talál-
ható elérhetőségeken.

Írás és fotó: Téglási Lajos
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ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK VECSÉSEN!!!
KEDVEZŐ FELTÉTELEINKRŐL, AKTUÁLIS AKCIÓINKRÓL 

ÉRDEKLŐDJÖN TELEFONON, E-MAILEN VAGY SZEMÉLYESEN IRODÁNKBAN!

GRUND INVEST INGATLANIRODA
2220 VECSÉS, FŐ U. LAKÓTELEPI ÜZLETSOR, GINVEST003@GMAIL.COM

0630/9962643, 0670/3895651

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

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

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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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Hirdetmény
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,
urnasírokat, 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 megálla-
podás hiányában az első urna elhelyezéstől 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

Utcaépítés III.

Elkészült az András utca, aminek az ott élők nagyon örülnek,
ám onnan érkezett egy kérdés is. A kérés lányege, hogy esős
időben járhatatlan a vasút felé a kisállomás irányába való köz-
lekedésük. Legalább egy járdát szeretnének. Érdeklődésünkre
Geiger Gizella, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
elmondta, hogy a terület MÁV tulajdonban van, ennek ellené-
re a jövő évi költségvetés függvényében erre sor kerülhet.
Javasolta, hogy egyéni képviselőjüknél jelezzék a problémát,
aki a későbbiekben képviselni tudja az ott élők kérését.

Fotó: Fekete József
Az András utca vasút felőli vége, eső után…

Magyar - Román Nyugdíjtanácsadó Napok

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Casa
Naţională de Pensii Publice Romania – a nemzetközi nyugdíj-
szakmai együttműködés keretében
Magyar - Román Tanácsadó Napokat tart

2015. november 16-17. között Budapesten 
(Nyugdíjbiztosítási Székház épülete

1081 Budapest, Fiumei út. 19/a)

2015. november 18-án Debrecenben
(Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épülete

4026 Debrecen, Hunyadi utca 13.)

A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, akik
Magyarországon és Romániában is dolgoztak alkalmazottként,
vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcím alapján
szereztek/szereznek magyar- és román nyugdíjjogosultságot.
A Tanácsadó napokon az érdeklődők személyre szóló tájékoz-
tatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás
feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve –kérésre – a
folyamatban lévő nyugdíjügyről is. 

Előzetes bejelentkezés és regisztráció az alábbi telefonszá-
mon, valamint email címen lehetséges:
+36-1-270-81-08
konzultacio@onyf.hu

További információk a rendezvényről, illetve az európai uniós
rendeletek és a magyar nyugdíjtörvény alapján történő nyug-
díj-megállapításról és eljárásról:
www.onyf.hu

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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1955. július 9-én 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 – I.
Adatok, fotók, dokumentumok bizonyítják, hogy a II. világhá-
ború előtt élénk kulturális élet volt Vecsésen. Az Iskola utcai
emeletes kultúrházban egymást érték a színpadi, zenés, civil és
egyházi szervezésű rendezvények. Róder Imre, a vecsésiek köz-
tiszteletben álló igazgató néptanítója, majd utóda Szeidl Oszkár
irányításával már az I. világháború előtt, majd azt követően is
élénk színjátszó élet volt. A két háború között számos egyesü-
let, munkás-, dal- és önképző kör alakult, amelyek meghatáro-
zó szerepet játszottak a vecsési kulturális élet élénkítésében. Ezt
a lendületet a zsidótörvények 1930-as évek végi bevezetése és a
Munkásotthon levente székhellyé válása, majd a színjátszásban
szerepet játszó és a frontra elvitt katonák haláláról érkezett szo-
morú hírek is csak átmenetileg tudta visszafogni. Az egyletek és
színjátszó körök minden értelmes célt felkaroltak Vecsésen, és
a református, evangélikus, katolikus templomok építésére, a
katonaáldozatok emlékére sorra tartották a jótékonysági alkal-
makat, zenés, színjátszós esteket. Feltűnően sok és tehetséges
vasutas színjátszó rendezőt, színjátszó és dalárda tagot, sporto-
lót említett Tamási Pál és Kiss István Vecsés kultúrtörténetéről
írott helytörténeti munkájában, akik a MÁV Északi Főműhely
Törekvés kultúrcsoportjaiban vagy a MÁV Istvántelki
Főműhely Testvériség munkás, dal- és önképző köreiben már
rutint szereztek. Ribárszky Dániel és Novák Sándor neves
vecsési munkás színjátszó rendezők is a vasút Északi
Főműhelyében voltak művezetők és végső soron Vághy Kálmán
is szolnoki vasutas családban kapott a kultúra és a sport iránti elkö-
telezettséget. A vecsési színjátszók Ribárszky Dani bácsitól tanul-
ták meg azt a nagy bölcsességet, ha közönséget akarnak szórakoz-
tatni, akkor saját magukat is folyamatosan tovább kell képezni,
mert a megszerzett tudást semmilyen rendszer nem veheti el tőlük.
Főként az olvasás fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen az iro-
dalmi alkotások ismerete nélkül aligha lehetett volna eredményes
és sikeres a Süt a nap, a Nótás kapitány, a Tatárjárás, a Gyimesi
vadvirág, a Férjhez megy a bíró lánya, a Lumpaciusz Vagabundusz
és a többi darab előadása, a népszínművek bemutatása. Olykor
attól sem riadtak vissza, hogy egy vendéglő nagytermében adjanak
elő színdarabot. Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. darabjá-
val így arattak hatalmas sikert a zsúfolásig megtelt Szeidl vendég-
lőben. Aztán következtek a többi színpadi rendezések, főként
Novák Sándor rendezésében: a Mágnás Miska, a Repülj fecském,
a Noszty fiú esete Tóth Marival, a Fekete Károly által rendezett
Sári bíró vagy a Munkásotthonban a cserkészek által később elő-
adott Attila c. darabok.
A trianoni tragédia után több, az elcsatolt területekről magyar-
ságuk miatt elüldözött személy települt le Vecsésen, akik hama-
rosan rangos helyet vívtak ki maguknak településünk kulturális
életében. A mai Vecsési Zeneiskola jogelődjében például a par-
tiumi, szatmárnémeti származású Kapferer Józsefné Rudolf
utcai (mai Áchim András utcai), majd Dózsa György úti magán-
zeneiskolájában sok felsőtelepi, falusi, Andrássy-telepi polgári
család tehetséges gyermeke „nem középiskolás fokon” tanulta
az énekművészet, s főként a vonós- és billentyűs hangszeres
zeneművészet alapjait. Zongora, hegedű, harmonika, ének,
szolfézsoktatás folyt akkor Vecsésen, kitűnő tanárokkal, ame-
lyeken a svábok és magyarok mellett - még a zsidóellenes tör-
vények után is - a zsidó családok gyermekei is részt vettek. A
tanuló létszám már a háború előtt elérte a 60 főt, majd az álla-

mosítások után is Kapfererné Virágh Cecília maradt a vecsési
zeneiskolai munkacsoport vezetője. Az ő töretlen tekintélye is
közrejátszott abban, hogy a háború után tanévenként 80 gyermek-
et is tanítottak már településünkön komolyzenére, akik között
olyan tehetségek is voltak, mint a Zeneakadémián tanuló Somogyi
(Stiglmayer) Lajos, Somogyi Ilonka, vagy a később, 1991-ben
megalakult első vecsési önálló zeneiskola vezetője, Pokornyi
Pálma. Nem maradhat ki ebből a sorból a két Lakai fiú sem, akik
közül Lakai Mátyás később a Szolnoki Szigligeti Színház zenei
igazgatója lett. Mindezeken túl a fúvószenében a svábok mindig is
nagyok voltak, s neves oktatóik Karai (Kauremszki) Mátyás kar-
nagytól a mai idősebb és ifj. Fazekas József karnagyig messze töb-
bet adtak, s adnak a fiataloknak a szokásos fúvószenei alapoknál.
A Vecsési Gazda Ifjak műkedvelő színjátszó gárdája pedig rendre
játszotta a német nyelvű darabokat.
Ugyanakkor a három római katolikus, a református és az evan-
gélikus egyházak dalárdáiban is sok tehetséges fiatal kapott kul-
turális fellépési lehetőségeket. 

A Széchenyi Önképző Kör
1929. március 25-ei rendez-
vényének fotóján Névery
Kálmán és felesége mögött
ott látható Tamási Pál,
Fekete Károly, Hrachovina
Lajos, Dr. Simon Sándor
orvos és Somogyi László is

Külön is ki kell emelni a vecsési színjátszás háború előtti alapo-
zásában meghatározó szerepet játszó szolnoki születésű Vághy
Kálmánt, Holló Zoltánt és a felvidéki származású Névery
Kálmánt. Vághy Kálmán a prózai darabok rendezésében, míg
Névery Kálmán a zenés darabok, főként az operettek színrevi-
telében aratott sikereket Vecsésen. Később a Hrachovina –
Fekete – Tamási - Kiss vezetésű Jókai Kultúrcsoport is tőlük
örökölte a színjátszó körök ilyen irányultságát. Nyugodtan leír-
hatjuk, hogy a Vághy - Névery rendező páros amatőr színjátszó
gárdával már profi szintű előadásokat is színre vitt Vecsésen.
Vághy Kálmán, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium tiszt-
viselőjeként, Holló Zoltán, a VMTC elnökeként sokat segített
Vecsésnek abban, hogy az Iskola utcában 1927. május 22-én
felavathatták az emeletes, 40 helyiséget magába foglaló falusi
kultúrházat. Később a Honvédelmi Minisztérium alkalmazottja
volt, amely miatt a hadifogság után sok megaláztatásban volt
része. Hivatali elfoglaltsága mellett 1921-től a Közép-magyar-
országi Labdarúgó Szövetség elnöke, később az MLSZ bírói
testületének tagja, majd főtitkára volt. 1932-től a Vecsési
Ipartestület jegyzője, és 1940-1944 között a magyar válogatott
labdarúgó csapat szövetségi kapitánya volt. 1946-ban szabadult
a francia fogságból, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetségtől
elbocsájtották. S micsoda cinizmus volt a diktatúrától, hogy bár
ő még élt, de a feleségének egy ideig őutána özvegyi nyugdíjat
folyósítottak. A sporton kívül a másik nagy szenvedélye a szín-
játszás volt. A háború előtt a Vecsési Ifjak Műkedvelő
Gárdájának és a Széchenyi Önképző Körnek volt a színjátszója
és a rendezője. A háború után Bölöni Béla tanár hívására a fel-
sőtelepi tornateremben még rendezett színdarabokat, és néhány
drámai szerepben frenetikus sikerrel maga is fellépett. A sport-
egyesületi edzőségtől és a színjátszástól azonban a kommunis-
ták hatalomra jutása után a vecsési bolsevik vazallusok kezde-
ményezésére eltiltották, sőt a saját lakásában is többször inzul-
tálták és sok megaláztatásban volt része. (folytatjuk)

Orosz Károly
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Mervel Ferenc nyelvészre, íróra, műfordítóra, 1956-os forra-
dalmárra ma már alig emlékeznek Vecsésen. Pedig nagyapjának

a neve olvasható a vecsési I. világháborús
hősök falusi emlékművén. A nagyapjára
büszke nyelvész, író 1936-ban Vecsésen szü-
letett, az akkor településünkhöz tartozó
Csáky-ligeten. Az általános iskolai tanulmá-
nyai után Pestlőrincen, a Steinmetz Miklós
Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően

az ELTE Bölcsészettudományi Karának a hallgatója lett, s
magyar irodalmat és skandinavisztikát tanult. Az 1956-os forra-
dalom előtt a József Attila Irodalmi Kör egyik megalakítója
volt, ami miatt a rendőrség megfigyelés alatt tartotta. 1956
októberében a magyar forradalom és szabadságharc idején meg-
jelent Lőrinci Újság főszerkesztőjeként és az újság vezércikké-
nek szerzőjeként írta be nevét a magyar forradalom történetébe.
A forradalom leverése után a rendőrség Budapesten és a vecsé-
si rokonoknál is kereste. Ő azonban a saját biztonsága érdeké-
ben sok forradalmárral együtt még a hó leesése előtt átlépte az
osztrák határt és disszidált. Svédországban telepedett le és az
egyetemi tanulmányait a Stockholmi Népegyetemen fejezte be.
Élénk figyelemmel kísérte Magyarország forradalom utáni sor-
sának alakulását. Az 1956-os emlékeiről nyugati magyar és pol-
gári lapokban, rádióműsorokban is beszámolt. Tehetségét és
skandináv elkötelezettségét a svéd fővárosban felismerték és
1969-től kinevezték a Stockholmi Népegyetemen a svéd nyel-
vészet tanárának. A svédországi svéd és magyar nyelvű iroda-
lom kiemelkedő alakjaként tartják számon az egész világon.
Sokat publikált és fordított. Kiemelkedő munkája a Rendszeres
svéd nyelvtan c. könyve, amely egyetemi jegyzetként is megje-
lent Svédországban. 1993-ban az első adódó lehetőséget kihasz-
nálva hazalátogathatott a pestszentlőrinci és a vecsési rokonok-
hoz. Akkor jelent meg Budapesten Pillanatképek címmel az

első novelláskötete. Több szépirodalmi könyvet fordított
magyarról svédre és svédről magyarra, amelyek közül kiemel-
kedik Móricz Zsigmond Árvácska c. kötetének svéd fordítása.
Élete során 72 svéd, dán, norvég, izlandi és Feröer szigeteki
szerzőtől fordított magyar anyanyelvünkre, és 41 magyar köl-
tőnket, prózaírónkat mutatta be a skandináviai olvasóknak. A
finnországi Vasában megjelenő Horizont c. irodalmi folyóirat
1998-ban egy különszámot szentelt Mervel Ferenc erdélyi iro-
dalmi összeállításának, és a 2000. évi 2. számában pedig
Kárpát-medencei magyar szerzők írásaiból készült válogatást
jelentetett meg. 2003 őszén jött egy újabb különszám az ő for-
dításaival Gränslös ungersk lyrik / Határtalan magyar líra cím-
mel. Egyéb fordításai 1994-ben egy önálló kötetben, Északi
verscsokor címmel svéd, dán, norvég, izlandi és Feröer-szigete-
ki nyelvjárásokban jelent meg Stockholmban. A Légyott északi
fénnyel c. skandináv elbeszélőktől fordított kötete 1997-ben, a
Kék fjord, ezüst sirály c. skandináv költők verseinek fordítása
1998-ban, a finnországi svéd írók irodalmi alkotásainak fordítá-
sa Fehér éjszakák címmel 1999-ben Marosvásárhelyen a Mentor
Kiadónál jelent meg. A Széphalom Könyvműhely a 2004. évi
Nemzetközi Könyvfesztiválra további három Mervel fordítású
verseskötetet adott ki. Büszke lehet rá Vecsés és Pestszentlőrinc
is, hogy a Magyar Írószövetség Mervel Ferencet felvette tagjai
sorába és 2004-ben a Pro Cultura Hungarica díjjal tüntette ki.
2004-ben a svédországi Vesteris-ben hunyt el. A Vesteris-ben
bekövetkezett halála előtt az Ághegy című nyugati emigráns
magyar irodalmi folyóirat állandó munkatársa volt. A budapesti
Eötvös Kollégium hallgatói által alapított Északi Fény Kulturális
Társaság skandinavisztikai könyvtárát a Vecsésen született
1956-os forradalmárról, a nemzetközileg is elismert nyelvészről,
íróról, műfordítóról Mervel Ferencről nevezték el.

Orosz Károly ny. mérnök-újságíró, helytörténeti kutató

Képes szösszenetek…
Tornaóra a szabadban, játék a szünetben

Idén szeptemberben min-
tegy 1,2 millió diák kezdte
meg országszerte tanulmá-
nyait az általános és közép-
iskolákban. S, bár a nyári
szünet színesen kavargó
emlékei még fel-felvillan-
nak a nebulók képzeleté-
ben, miután kiosztották az
új tankönyveket, elkezdőd-

hetett a rendszeres, figyelmet igénylő munka. Köztudott, hogy
a jó tanulmányi eredmények egyik igen fontos feltétele a kielé-
gítő fizikai állapot elérése, vagy annak fenntartása. Immár szak-
mai körökben is gyakran hallható, hogy diákjaink a délutáni
foglalkozásokat is figyelembe véve sok esetben túl vannak ter-
helve, minek következtében keveset mozognak.
A 2015-2016-os tanévben bevezetett mindennapi testnevelés
sokat enyhíthet ezen a problémán. Városunkban a Petőfi Sándor
Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Gimnázium kitűnő felszereltsége jó példával szolgálhat akár
országos szinten is. Az ottani diákok apraja-nagyja, legyen az óra-
közi szünet, vagy testnevelés óra, minden esetben megtalálhatja
azokat a felszereléseket, eszközöket, amelyek az örömteli mozgást
szolgálják. Ott jártunkkor a legkisebbek az udvaron kialakított
mini játszótéren libikókáztak, míg a nagyobbak a műfűvel szegé-
lyezett, gumitalajú kosárlabdapályán mutatták be tudásukat. 

A miértre most sincs válasz

Úgy tűnik, nehéz városunkból száműzni a rongálás alattomos
szellemét. Legutóbb a Vörösmarty utcai buszmegállót „tisztel-

ték meg”, konok elszánt-
sággal a névtelen elköve-
tők. Mint korábban megír-
tuk, ezek a míves faragá-
sokkal díszített – mondhat-
ni - népművészeti alkotá-
sok, nemcsak anyagi érté-
küknél fogva jelentősek,
hanem a Fő utca kedves
díszei is egyben. Miután
nem sok település dicseked-
het efféle alkotásokkal, jó
volna, ha a mindeddig gon-
dosan megőrzött megállók
továbbra is a naponta sok

száz járművet áteresztő főútvonal ékességei maradhatnának.

Képek és szöveg: Fekete József
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Vecsésen kiadó-eladó 
családi  házat ,  

vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 
Hívását előre is köszönöm.
Tel. :  06-20 3974 055
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Több mint fél évszázada a szakmában…
A sors úgy hozta, hogy a jelen interjúm alanya egy „fiatal-
asszony” még csak most töltötte be a 70. életévét, de története a
szakmája iránti szeretetéről, kitartó munkájáról szól, végtére is
több mint fél évszázada Vecsésen szépíti az emberek frizuráit…

Papp Imréné sz. Jenei Erzsébet 1945.
augusztus 22-én Békés megyében
Csökmőn látta meg a napvilágot szülei
harmadik gyermekeként. Boldogan
meséli, hogy hárman vannak testvérek
két leány és egy fiú és még mindhár-
man élnek, s nagyon jó a testvéri kap-
csolat közöttük.

Szüleik földműveléssel foglalkoztak, s a gyerekek is már korán
munkára lettek nevelve. Erzsike 12 éves korában vesztette el
beteges édesanyját, ezért sok munka hárult rá otthon. 
Mikor az általános iskolát elvégezte, ábrándozva mondta édes-
apjának, hogy ő bizony építész-tervező szeretne lenni, mindig
házakat rajzolgatott. Akkoriban nem volt erre lehetőség, így a
közeli Vésztő községbe került ipari iskolába fodrász tanulónak.
Szorgalmas, jóravaló gyerek volt, kitanulta a férfi és a női fod-
rászatot, de nem tudott elhelyezkedni lakóhelyén és környékén.
Édesapja levélben megkereste a Vecsésen élő rokonokat, és
kérte a segítségüket Erzsike munkakereséséhez. Hamarosan
értesítették is, hogy jöhet dolgozni a Vashíddal szembeni
kanyarban lévő Varga Lajos bácsi fodrászatába. 
Ő 1962-ben, 17 évesen nyakába vette a kis batyuját, és eljött
otthonról Vecsésre. Akkoriban az egész faluban talán három
vagy négy fodrászat üzemelt. A lakosság jelentős része hozzá-
juk járt, a fodrásznak mindent tudni kellett a férfi és női hajvi-
selettel kapcsolatban. Erzsike tudta, az inas évei alatt jól megta-
nulta a szakmát. Kora reggeltől késő estig dolgoztak, nem volt
váltó műszak, de bírni kellett. Egy kolléganőjével béreltek egy
kis albérletet az Erkel utcában. Szórakozni soha nem jártak,
hiszen munkájuk végeztével bezuhantak az ágyba a fáradtság-
tól, egyébként is zárkózott leányzó volt.
Ennek immáron 53 éve, azóta – ma is – fodrász kisiparosként
dolgozik Erzsike. Később Lajos bácsi fodrászatából a sorompó-
val szembeni szövetkezetbe ment dolgozni, majd saját üzletet
nyitott a lakótelepen. Ezt már maguk építették, itt 1983-95
között dolgozott, alkalmazottakkal. Közben felépült a házuk is
és 1995-ben úgy döntött, hogy otthon folytatja a szakmát.
A vendégköre mind régi állandó ismerősökből áll.
Jó néhány olyan női és férfi vendége van, akinek kicsi gyermek-
korában ő vágta le először a haját, és azóta is hozzá járnak.
Lassan már nyugdíjas lesz az akkori gyermek…
Meséli, hogy fiatal lányként már több mint három éve csak dol-
gozott, amit a lakótársa-kolléganője megelégelt, és 1965 szil-
veszterén elcsábította szórakozni a régi kultúrházba, ott éjfélkor
megismerte a férjét, rövid idő után szerelem lett belőle, s a rákö-
vetkező évben össze is házasodtak, ennek már 49 éve.
Élete párja szorgalmas asztalos mester volt, a sok-sok munkától
gyarapodott az életük. A férje kitartása, tehetsége jól kamatozott
a szakmájában. Számtalan helyre készített épület- és bútor asz-
talosi munkákat, de jól jött ez a képessége a családi építkezések
kapcsán is.
Házasságukból két fiúk született, most az egyik negyven, a
másik negyvenhét éves. Általuk három fiú és egy leány unoká-
val büszkélkedhetnek. Az egyik faipari mérnökként, a másik a
zár-lakat-vasalat szakmában dolgozik. Örökölték a szülőktől a
példamutató kitartást, s a szakmájuk szeretetét. Boldogan mesél
a gyerekeiről, unokáiról és fiai párjairól, mindegyikük rende-

zett, boldog családban él. Összetartó, egymást tisztelő-szerető
emberek valamennyien.
A szakma iránti elkötelezettsége ma is töretlen, meséli, hogy a
fodrászüzlet olyan, mint egy jó pszichológiai rendelő, ahol min-
denki elmeséli örömét, gondját, baját, és ahonnan megkönnyeb-
bülten, megszépülve, jókedvűen távoznak.
Erzsike élete azt példázza, hogy megéri szorgalmasan, kitartó-
an dolgozni és élni. Ez tanulság lehet mindnyájunk számára.
A teljes családnak kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog
életet.

Írás és fotó: Benke Mária
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Nagypolitika – kis helyi politika

A mindennapokat ma is a bevándorlás uralja. Minden létező
becslést felülmúl a mai valóság, és ezért óvatosan kell bánni a
jövőbeni prognózissal annak, aki le akarja azt becsülni.  Azt is
látni lehet, hogy egy hónap alatt mennyire változik az országok
közvéleménye, mennyire ijesztően hat az országok polgáraira ez
a népvándorlás.

Örvendetes, hogy nincs rasszista kicsengése, ha ezzel a kérdés-
sel foglalkozunk. Persze kínálkozik is a válasz lehetősége az
ilyen felvetésre, hogy tessék elképzelni, mi történne, ha mi
mennénk tömegesen muszlim földre? A fantáziájukra bízom, de
azt ki kell emelni, hogy miután ők a vallásukhoz fanatikusan
ragaszkodnak, ezért ők várják el az odaérkezők tiszteletét és
hozzásimulását a vallási és egyéb hagyományaikhoz. 
Ezt azért is fontos rögzíteni, mert – egy nagyot előreugorva a
muszlimok európai beilleszkedése kérdéséhez – ez a folyamat
itt a kontinensen is az ő értékeik szerint fog lejátszódni! És ez
a legdöntőbb kérdés ebben a legújabb-kori népvándorlásban!
Aki azt gondolja, hogy a muszlimok a szociális ellátásért, a
munkalehetőségekért vagy a jobb életért hálásak lesznek, és
be fognak illeszkedni a keresztény vallási- és kulturkörnyezet-
be, az súlyosan téved. Elegendő nyitott szemmel látni a
naponta történteket Európa szerte, amelyből egy döntő részlet-
re fel kell hívni a figyelmet. Németországban, de főként
Franciaországban is nem a korábban bevándoroltak, hanem a
másod és harmad generáció az, amelyik agresszívabb, követe-
lőzőbb. Egyszerűen azért, mert azt látja, hogy egyre többen
vannak, és már nem érzi kényszerét a beilleszkedés értelmi és
erkölcsi parancsának. Helyette azt várják el, hogy a náluk léte-
ző hagyományt fogadja el a befogadó népesség. Ha ehhez hoz-
závesszük a most érkező, nem éppen alázatosan viselkedő
tömeget, akkor rossz előérzeteink lehetnek. Jogos lehet az a
megállapítás, hogy a jelenlegi európai politikára a „nemzeti
öngyilkosság” kifejezés a legjellemzőbb. 

Ugyanakkor jól érezhetően nő azoknak a tábora – szinte minde-
nütt – akikben a „humanitáriusnak tűnő segítségnyújtás, a szo-
lidaritás gondolata” mellett előtérbe kerül 
„…a nemzetemmel szembeni felelősség, sőt kötelesség erkölcsi
eszménye. Vagyis az, hogy érvényteleníthetem-e – a mi esetünk-
ben ezer év - minden küzdelmét, azt, ami megtartotta ezt az
országot, annyi vér és könny között? Kötelességem-e megőrizni
azt és továbbadni gyermekeimnek, unokáimnak?”
Nem ideillő, de szemléltető a hasonlat, ha csőtörés van a házban
és ömlik a víz, akkor nem a víz eltakarításával kell foglalkozni,
hanem először a csapot kell elzárni! Ha a víz áradata megszűnt,
akkor lehet értelmesen beszélni a helyreállításról (kvótáról). Az
elmúlt egy hónapban talán annyi változott, hogy az országok
polgárai egyre követelőzőbbek saját kormányuk felé, hogy
tegyenek meg minden lépést a migráns áradat ellen. Mégis alig
történik hathatós lépés, mintha csak valami bénítani akarná a
vezető hatalmak immunrendszerét, cselekedeti aktivitását…
Mindenki tudja, hogy itt világhatalmi játszmáról van szó.
Világuralmi tényezők célja, hogy bizonytalanná tegyenek óriási
térségeket (Észak-Afrika, Közel és Közép Ázsia), amelyekből
kiindulva újabb területek válhatnak bizonytalanná. A szíriai hely-
zet különösen veszélyes, hiszen ott egy világhatalom és egy ébre-
dező, revánsra váró nagyhatalom célja áll egymással szemben. A
helyzet megoldását egy józan politikai befolyással bíró Európa
elősegíthetné, ha – nem volna beteg és végletesen megosztott.

Milyen más lehetőség kínálkozna, ha már nem lehet hatásunk a
konfliktusok felszámolásában?
Két mezőben mindenképp van mozgástér. Az egyik a török - jor-
dán - libanoni menekülttáborok támogatása, hogy az ottani felté-
telek lényegesen javuljanak, és ne induljanak meg Európa felé. A
másik, hogy az olasz és görög partokon drasztikus szigort kell
bevezetni, és nem beengedni a tömeges áradatot a kontinens bel-
sejébe. A közel- és közép keleti térségben szükség van még egyéb-
re is, amihez egyrészt ottani stabilitás, másrészt itteni elhatározás
kell, de a lakosság helyben tartásához nélkülözhetetlen, hogy az
európai multik ott teremtsenek megélhetést a helyi lakosságnak. 
Ez kisebb kockázattal járna, mint beengedni egy millió embert,
aminek a gazdasági haszna kétséges, és még számos rizikóval
jár. Gondoljanak bele, ha Németországnak kell 600-800 ezres
munkaerő, akkor: 1. Mi lesz azokkal, akik nem alkalmasak -
multi szempontjából – haszonteremtő munkára? (A probléma
megoldásához vezet a kérdés megfejtése: miért mindenki
Németországba akar menni?) Lesz-e erő visszatoloncolni őket
vagy nyelje el őket az EU többi országa? 2. Ez a népesség –
kóborolva az EU országaiban – humanitárius célból családe-
gyesítést fog kérni. A muszlim lakosság termékenységi mutató-
ja 7 fölött van (az EU országaiban ez 0,7-1,5 között!). Ismét a
fantáziájukra bízom, hogy családegyesítés címén mennyien
jöhetnek, és ebből 20 év múlva mekkora népesség kerekedik!
Ekkora tömeg pedig végképp nem akar majd beilleszkedni…
Ezért egyik ország sem játszhatja el a humánus szülő szerepét,
mert megoldani nem tudja a problémát, csak szétteríteni.
Európában senki sem gondolhatja komolyan, hogy kimarad
ebből a katasztrófaláncból! Ha nem szakítjuk meg az áradat
folyamát, akkor ebből a népességből mindenkihez jut, a
Baltikumtól Gibraltárig!

Valamiről nagyon beszélni kell. Már régóta kellene, de most
már égetően sürgős. A népesség fogyás miatt valóban kellenek
a dolgos kezek, de talán volna más mód is, mint a bevándorlás.
Szép dolog a beruházás, az emberi kényelem ezernyi feltételé-
nek megteremtése, de nem volna-e fontosabb beruházás min-
dent megtenni azért, hogy több gyermek szülessen? 
Álljon itt a közeljövő magyar szentjének (Böjte Csaba ferences
atyának) gondolatsora erről a nehéz helyzetről:
„Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag
keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport,
amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvi-
gye, elsorvad, kihal, lehúzzák a lefolyón, és a helyüket elfoglalják
azok a népek, amelyekben van életerő, lendület, bátorság. 
A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb
gondja a fogyókúra, az alakformálás és értéktelen, csillogó kaca-
tok gyűjtése, a testet, lelket megrontó élvezetek utáni hajsza.
A Jóisten, úgy látom, a migrációs kérdéssel egy jó nagy fakana-
lat ragadott, és elkezdte kavarni ezt a hatalmas fazekat. Isten
azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elve-
szünk. (…)
Nem lehet folyamatosan félrevert harangok zajában élni, ezért
nyugtassuk meg magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, ami
a feladatunk. 
Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel töltsük meg a Kárpát-
medencét, mert az ország mindig azé lesz, aki élettel, gyermek-
kel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, a légüres teret a máshon-
nan jövő emberek töltik be. A demográfiai kérdés az egyik leg-
fontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja népünk
megoldani, legördül számunkra a függöny.”

Szalontai János
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Vecsési győztes két színdarab pályázaton

TAR ILDIKÓ vecsési író,
költő, tanár első helyezést ért
el Láng a sötétben című drá-
májával egy országos szép-
irodalmi pályázaton. 
Oklevelét a Parlamentben
rendezett Márton Áron ünne-
pi konferencián vette át 2015.
szeptember 26-án Ferenczes
Istvántól, a pályázatot kiíró
Székelyföld folyóirat alapító
főszerkesztőjétől. 

Honnan jött az ötlet, hogy drámát írjon a tanúságtevő erdélyi
püspökről? 
Egy íróbarátom hívta fel a figyelmemet erre a pályázatra, és a
kutatásaim során olyan tiszteletreméltó emberre leltem a püs-
pök személyében, hogy egyrészt lélekben mélyen meghajoltam
előtte, másrészt nem tudtam nem foglalkozni vele. Nem vélet-
lenül nevezik őt Emberkatedrálisnak, hiszen személyében, élet-
ével a kereszténység felsőfokát képviselte: mindig a szeretet
nevében, a szeretet érdekében emelte fel a szavát. Így tiltakozott
a háború rémsége, a zsidók deportálása, a trianoni végzés követ-
keztében kisebbségi helyzetbe kerülő magyarság rossz sorsa, a
kommunista diktatúra és minden olyan eszme, esemény ellen,
amelyeknél úgy érezte, hogy azok megsebezték az embertestvé-
riség jézusi alapeszméjét. Ezért aztán a hatalom követte, zaklat-
ta, börtönbe zárta, majd házi őrizetbe került, ahol folyamatosan,
élete végéig megfigyelték, lehallgatták. Soha nem rendült meg,
következetesen a meggyőződése, a hite szerint élt.  Hogy
milyen veszélyben, azt jól mutatja az a tény, hogy Romániában,
a diktatúra hatalomra jutásával, négy püspököt öltek meg, és
rajtuk kívül még nagyon sok - hitéhez hű - pap szenvedett el
megaláztatásokat, kínzásokat. 
Ki kell mondjam, ez nem szokványos, amolyan nőknek való
téma. Ahogy a drámaírás sem tűnik „női műfajnak”. Hogyhogy
mégis ezt választotta? 
Amikor – még fiatal felnőttkoromban – elhatároztam, hogy
mindenképp író leszek majd, egyszer valahogy, akkor lírára,
epikára gondoltam. A dráma műneme soha nem jutott eszembe.
Ráadásul tavaly nyáron találtam egy vaskos, közel hatszáz olda-
las könyvet, amely ókortól napjainkig sorra vette a leghíresebb
drámaírókat szerte a világon, és – legnagyobb meglepetésemre
- nem volt köztük egyetlen nő sem. Viszont 2014-ben, amikor
Szombathely önkormányzata és a Weöres Sándor Színház kiírt
egy drámapályázatot a város szentjének, Szent Mártonnak az
életéről, magam is furcsálltam, de nekiláttam ezt megírni. Ez
volt az első drámám. Különös módon vígjáték lett belőle. 
A címe: Márton, a lúdas.
Ezzel is sikert ért el? 
Igen. Bár egy kissé furcsa eredmény született: öten lettünk elsők,
ötünk között osztották szét a pályadíjat is. Írótársaim azt mond-
ták, hogy igen erős zsűri döntött az eredményről, ráadásul a
nyertes vetélytársak között több már „befutott” drámaíró is van.
Kik voltak a zsűri tagjai? 
Az előzsűri Kapornaki Rita drámatanár, rendezőasszisztens,
Barták Balázs irodalmár, egyetemi oktató és Dúró Győző dra-
maturg; a főzsűri tagjai Molnár Piroska színművésznő, Nádasdy
Ádám költő, műfordító és Spiró György író voltak. 
Szombathelyen is olyan szép díjátadó ünnepséget szerveztek,
mint most az Országházban? 

A szombathelyi díjátadó mindenképp az élet különös dolgai
közé tartozik, ugyanis csak a sajtó, a tévé munkatársait hívták
meg Jordán Tamásék erre a neves alkalomra, az öt győztest
nem. Így valójában csak a sajtóból értesültem én magam is
arról, hogy győztes lettem. 
Hogyan lehet a színdarabjait elolvasni, megnézni? 
A Márton Áronról írt színművem most novemberben jelenik
meg a Székelyföld folyóiratban. Talán egyszer valaki színpadra
is állítja. Szép tisztelgés a püspök és a trianoni végzés következ-
tében tragikus sorsra sodródó magyarság előtt.  A Szent
Mártonról írt vígjátékom további sorsa még titok. Szeretném
megélni, hogy színpadra kerül, mert azt mondják, akik olvasták,
hogy egyszerre mély, elgondolkodató és vidám, humoros, fel-
hőtlen szórakozást nyújtó. Gondolkodni és nevetni pedig min-
denképp jó. 

Más munkái is megjelentek már? 
Igen. Van verseskötetem (Lepkeszárnyak keresztjeid, Alterra
Kiadó 1996), a novelláimat és a kortárs irodalmat vizsgáló
tanulmányaimat a Polisz, a Hitel, a Kortárs közölte, továbbá
megjelent egy - az álmok önismereti jelentőségét vizsgáló, Carl
Gustav Jung kutatásain alapuló -  „álmoskönyvem” is (Álmaink
tükrében, Urbis Kiadó, 2007).
Mit tesz azon kívül, hogy ír? 
Tanítok tizennyolc éves korom óta, tehát jó harminc éve, és
jelenleg a vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban magyar - törté-
nelem szakos gimnáziumi tanárként. Ezzel szinte hazaértem,
hiszen gyermekként itt tanultam. Szabadegyetemeken pedig a
felnőttképzésben is előadok, olykor tanfolyamokat is vezetek –
önismeretről, álmokról, szimbólumokról. A férjemmel három
gyermeket neveltünk fel.
Kitől örökölte a tehetségét? Van a családjában író? 
Nincs, és ez zavar is. Ilyen szempontból egyedül és kakukkto-
jásnak érzem magam. Viszont a művészet szeretete jelen volt és
van a családban. Édesapámat gyakran láttam gyerekkoromban
egy-egy könyvet olvasni a nagy állólámpa fénye alatt, orvos
édesanyám, Dr. Fodor Etelka pedig sok évtizede szervezi a
művészorvosok publikációit, találkozóit, támogatja a művésze-
ket, alapítványokat hoz létre. Anyai nagypapám gyönyörűen
festett, a verseskötetemet – a kiadó beleegyezésével - öcsém
illusztrálta. 

szj   Fotók: Ferenczes István
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Biztató játékkal bajnokesélyessé léptünk elő…

Vecsés FC – Dabas-Gyón FC 2-2 (1-1)
Gólszerzők: Novák A.(18’), Bruckner A.(80’) ill. Nagy A.
(6’,71’)
Vincze Gábor: „Egy igazi rangadót láthatott a közönség, ami-
ben az iram talán még az NB3-at is megütötte. A csapat erejét
és a közösség egységét is megmutatta, ahogyan kétszer is feláll-
tunk vesztes állásból. Sokat tettünk azért, hogy megnyerjük a
mérkőzést, és ha reálisan nézzük, az ellenfél négyszer lőtt kapu-
ra, amiből 2 gólt szerzett és egy kapufát, de a csapatom 10 föl-
ött veszélyeztette az ellenfél kapuját, amiből csak 2 gólt szerez-
tünk. Tehát az arányokat nézve egy ilyen mérkőzésen hatéko-
nyabban kell kihasználni a lehetőségeket, és akkor egy sima
győzelem is kijöhet belőle. A szurkolóknak köszönjük a bizta-
tást, végig éreztük őket a pályán.” (VFC honlap)

VSE Biatorbágy – Vecsési FC 0-0
Vincze Gábor: „Köszönjük szépen a szurkolók támogatását,
hogy idegenben a mi szurkolóink felül kerekedtek a hazai druk-
kereken és ezt az összecsapást megnyerték a lelátón. A csapa-
tomnak sajnos ez nem sikerült, mert egy olyan napot fogtunk ki,
amikor 5 -6 meghatározó játékos nagyon gyengén játszott, ezt
ebben az osztályban nem bírja ki egy csapat sem. Ami pozitív
volt, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni a mérkőzést és ez
erőt, önbizalmat kell, hogy adjon a keretnek, hiszen még min-
dig első helyen van a csapat.” (VFC honlap)

Vecsési FC - Nagykőrösi Kinizsi FC 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Tárkányi G.(25’), Molnár D.(64’), Kollár D.(81’)
Vincze Gábor: „Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.
Nagyszerű érzés volt látni a játékosaimat, hogy újra élvezték a
focit a pályán, és csapatként működtünk. A mérkőzés elején
még voltak a védekezésben figyelmetlenségek, amit ki kell javí-
tanunk, de ezeket a jó formában védő kapusunk megoldotta.
Nagyon örülök Petruska Csaba remek játékának, végig stabili-
tást, erőt, minőséget sugárzott, ami nagyon fontos a közösség-
nek. Gratulálok Kollár Dani első góljához, aki nagyon kemé-
nyen dolgozott azért, hogy felépüljön makacs sérüléséből. A
rossz idő ellenére látványos és remélhetőleg helyenként szóra-
koztató játékot láthattak szurkolóink, akik most is kitettek
magukért.” (VFC honlap)

Veresegyház VSK – Vecsési FC 0-1 (0-1)
Gólszerző: Bruckner A. (12’)
Vincze Gábor: „Gratulálok a csapatnak a 3 pont begyűjtéséhez,
és az ellenfélnek is, akik remélhetően az edzőjük kitartó mun-
kájának köszönhetően minden riválisunknak borsot törnek majd
az orra alá.” (VFC honlap)

Vecsési FC – Tura VSK 3-1 (2-1)
Gólszerzők: Tárkányi G.(36’43’) Kollár D.(63’) 
Vincze Gábor: „A csapatnak gratulálok, mert voltak kimondot-
tan jó teljesítmények, és ha ezt tudjuk tartani a továbbiakban,
akkor sikeres őszünk lehet. Tanulnunk kell a hibákból, hiszen
most is egy nagyon szépen játszó ellenfelet tudtunk legyőzni,
egy olyan mérkőzésen, ahol voltak rövidzárlatok részünkről.”
(VFC honlap)

Tabella állása:
1. Vecsés FC     9      7   2   0     25-4      23
A második helyen Dabas-Gyón együttese van, három pont hát-
ránnyal, de egy elmaradt meccse van Üllővel, ahol esélyes a
három pontra. A többiek kicsit leszakadtak. CSO-KI 5, Pilis és
Maglód 7, míg Taksony 8 ponttal van leszakadva tőlünk. 

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

Következő hazai mérkőzés:
Október 24. 13.30: VFC – Maglód
November 7. 13.30: VFC – Tököl
November 21. 13.00: VFC – CSO-KI Sport

VT info

Új vezetőség a vecsési Old Boys élén!

Munkahelyi elfoglaltság miatt lemondott a vecsési Old Boys
csapat vezetősége, ezért új vezetőkkel kezdődik meg az őszi
szezon. Rácz József és Csőke Lajos a kezdetek óta fociznak a
csapatban, akik nyár óta irányítják a játékosokat.   
Fantasztikus teljesítményt nyújtott a csapat az elmúlt 5 év
során, hiszen harmadosztályból indulva két éven belül feljutott
az első osztályba. Összemérve a tudásukat játszanak a valaha
NB1-ben, illetve a Bajnokok Ligájában játszott futballisták
ellen is.

Az elért eredmények meg-
szerzése és annak megőr-
zése Krausz István és
Hamberger György volt
vezetőségi tagok munkájának
is köszönhető, akiknek
ezúton köszöni a csapat az
elmúlt 4 év vezetői munkát.
Természetesen a sikerekhez
azok is hozzájárultak, akik
erkölcsileg és anyagilag is
támogatták a csapatot.

Kiemelve Czibolya Zoltánt, a vecsési Futball Klub elnökét,
Vecsés Város Önkormányzatát és Herci Cica Mosodáját. Ez
utóbbi gondoskodik a csapat mindig tiszta szereléséről. Külön
köszönet illeti a szurkolóinkat, akik bizalma nélkül csapatunk is
szegényebb lenne.

Következő meccsünket november 06-án 14:30-kor 
a Budafok LC ellen játsszuk.

Vecsési Old Boys igazolt játékosainak névsora:
(A csapat átlag életkora 48 év.)

Virág Ferenc, Gregus Ferenc, Harcsa Géza, Hamberger
György, Horváth Attila, Varga Miklós, Móricz Sándor, Rácz
József, Nagyfejeő János, Ferenczi Gyula, Mohácsi István,
Czimbercsik József, Hartai András, Tóth Sándor, Kun Attila,
Nagy Imre, Major Mihály, Sebők Zsolt, Csőke Lajos, Ordasi
László, Kalina László, Szabó Dénes, Vargyas Csaba, Szél
László. 

TM

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

2015/2016. évad bajnoki meze

Takarítást, bevásárlást, időszakos betegellátást vállalok.
0670 623 2252
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A csoportban 10 csapat küzd a bajnoki pontokért.  Szeptember
19-én kezdődött el a bajnokság. Három idegenbeli meccsel
indult a szezon. A két vereség nehéz idényt jósol. A harmadik
találkozóra lapzártakor került sor.

Gárdony-Pázmánd NKSE – Vecsés Kombi Express 32-17 (17-5)
Gól: Lovászi 6, Balla 5, Lesták 3, Dudás 2, Ladics
Az idénykezdet előtt Csenki Csilla edző úgy nyilatkozott, hogy
nyerhető az első három meccs, de hamar kiderült, hogy már az
elsőt egy félidő alatt elbukta Vecsés, hisz a hazaiak 12 gólos
előnnyel mehettek pihenőre. A második játékrész sem alakult
másként, és a 15 gólos különbség számottevő.

Fehérvár KC II. - Vecsés Kombi Express 30-28 (17-14)
Gól: Dudás 6, Lovászi 5, Balla 4, Lesták 4, Ladics 4, Panyik 2,
Erdélyi, Uray, Tímár
Az újabb idegenbeli meccsen viszonylag szoros félidőt tudtunk
játszani. A második félidőben nem sikerült meglepetést okozni
csapatunknak, sőt úgy tűnt, a fehérváriak már a félidő derekán
bebiztosítják győzelmüket 6 gólos előnnyel a zsebükben.
Sikerült szorosra kreálni az utolsó perceket, de így sem jött
össze a pontmentés. 
Felnőtt együttesünk pont nélkül a 8. helyen áll, reméljük, most
már a pontgyűjtés következik.

Junior eredmények:
Gárdony-Pázmánd NKSE – Vecsés Kombi Express 25-19 (12-11)
A vecsési fiatalok azonnal egy nehéz mérkőzés elé néztek a
Gárdony- Pázmánd csapata ellen, s ez az első félidőben meg is
látszott, egyik csapat sem tudott felülkerekedni a másikon. 
Fordulás után Vecsés nem tudott újat mutatni, s a hazaiak maga-
biztos győzelmet arattak.

Fehérvár KC II. - Vecsés Kombi Express 21-30
Fehérváron nem volt kétséges a győzelmünk, mert már az első
félidőben jelentős előnnyel mehettünk pihenőre. A végére meg-
győző játékkal, tetemes különbséggel győztünk.
A csapat az 5. helyen áll. Legjobb gólszerzői: Krajcs 10, Tímár
és Vereb 9-9 találattal.

Először hazai pályán – a Falusi iskolában – október 25-én, vasár-
nap 18 órakor játszanak Gyömrő ellen. November 22-én Tököl,
november 29-én Dunavarsány lesz még hazai találkozó.  A sorso-
lás szeszélye folytán a többi mérkőzést idegenben játssza a csapat.

VT összeállítás

Dobrovitz József csapatban lett világbajnok 2004-ben, és mel-
lette számtalan alkalommal bizonyította, hogy ott a helye a
világ legjobb négyes hajtói között. A sok trófea közül kiemelke-
dik a 2008-as vébé csapat bronz és egyéni 4. helyezés. A konti-
nens bajnokságon pedig a 2011-es egyéni és csapat ezüstérem.

2013-ban EB csapatbronz növelte az érmek számát. Idén az
aacheni EB-n egyéniben alig maradt le a dobogóról, de a 4.
helyezés is nagyon szép egy világbajnoki mezőnyben.  Miként
a csapat bronz is szépen fénylik. Különösen annak tükrében,
hogy fiával egy csapatban érték el ezt az eredményt.

Fiával, aki ebben az évben végleg befutott a legnagyobbak
közé. Ifj. Dobrovitz József előbb Aachenben tette le névjegyét
a király kategóriában a négyesben szerzett egyéni 10. helyével,
és a csapat bronzzal, majd Fábiánsebestyénben a kettesek mező-
nyében már azt is bizonyította, hogy ő az a trónkövetelő, aki
akár már a közeljövőben valamelyik szám abszolút esélyese
lehet. A vébén ifjabb Dobrovitz egyéniben 4. helyen végzett, de
csapatban – a két Lázárral – világbajnok lett!
Egy családban két világbajnok – egyelőre! Gratulálunk!

- szalontai -                                     Fotók: Medvegy Erzsébet

Fogathajtás - már két világbajnok Vecsésen!Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk



vecsési tájékoztató 2015 október                                                                                                          Sport  31

Vecsés SE Él-Team – Balatonfüredi U23    28-24  (11-10)
Gól: Csontos 7, Gálli 7, Wieszt 4, Győrfi 4, Uzonyi 3, Tomori 3
A papírforma kiegyenlített mérkőzést ígért. Jól kezdtünk, s nem
engedtük a vendégeket túl nagy szerephez, de mégsem sikerült
számottevő fölényre szert tenni. A második játékrészben eleinte
még tartotta magát Vecsés, majd fáradtságból adódó cseréknek
és koncentrációs zavarnak köszönhetően a vendégek át tudták
venni a vezetést. Úgy tűnt, bajban lehetünk, de egy jól kihasz-
nált emberelőnynek köszönhetően sikerült visszavenni a veze-
tést, s onnantól kezdve már nem volt kétséges, hogy ki nyeri
meg a mérkőzést. Csapatszinten jól tudott működni Vecsés,
nemcsak védekezésben, hanem támadásokban is.

Junior: Vecsés SE Él-Team – Balatonfüredi KSE 31-30 (14-16)
A junior együttes immár új edzővel – Szilágyi Péterrel – kezd-
te a 2015/16-os évadot. Az első játékrészben Balatonfüred
tudott kétgólos előnnyel pihenőre menni. A második félidőben
a hazaiak mindent bevetettek, s egy nagyon izgalmas végjáték-
ban megszerezték a 2 pontot. 

Tatai AC – Vecsés SE Él-Team 25-24 (10-10)
Gól: Uzonyi 5, Gálli 4, Hegedűs 4, Wieszt 4, Csontos 3, Kiss dr.,
Győrfi, Tomori, Antal
Az első félidőben nem tudtak mit kezdeni egymással a csapa-
tok, bár valamivel jobban kezdett Vecsés, de nem sikerült
előnyre szert tenni. Szünet után sem változott a kép, maradt az
egyenlő erők küzdelme, azonban ekkor már Tata volt többször
lépéselőnyben. Volt, hogy 3 góllal is vezetettek, de Vecsés nem
adta fel a küzdelmet, s visszajött a meccsbe. Már úgy tűnt, hogy
igazságos döntetlen lesz, amikor a tataiak 7 másodperccel a
meccs vége előtt megszerezték a vezetést és a győzelmet. Érté-
kes pontot veszítettünk.

Junior: Tatai AC – Vecsés SE Él-Team 25-25 (10-16)
Egy szinte már nyert mérkőzés után vesztettünk pontot. Az első
félidőben már 6 gólosra növeltük előnyünket, de ennek ellené-
re sikerült kiegyenlítenie a tatai fiataloknak.

Vecsés SE Él-Team – Alba Regia KSE 25-23 (14-10)
Gól: Tomori 7, Gálli 4, Győrfi 4, Wieszt 3, Csontos 3, Uzonyi 3,
Kiss dr., 
A felnőtt együttes szinte lemásolta Balatonfüred elleni mérkőzé-
sét. Az első félidőt végig kezükben tartották, s annak ellenére,
hogy az Alba Regia is kapaszkodott, mégis jelentős előnnyel
mehettek pihenőre a vecsésiek. A második játékrészben lassan
kezdett elfogyni a lendület. A székesfehérvári csapat elkapta a
fonalat, s a vezetést is átvette. Azonban Vecsés a végjátékban meg-
húzta azokat a lépéseket, amelyek tavaly még hiányoztak a csapat-
ból.  Az utolsó percben még egy kihagyott hétméteres is belefért.

Junior: Vecsés SE Él-Team – Alba Regia KSE 24-21 (8-13)
A junior csapat visszájára fordította a tatai történéseket. Az első
félidő végére úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, mert a vendégek
biztosan vezettek. Az öltözőben Szilágyi Péter felrázta fiait, és
a második félidőre egy egészen más Vecsés jött ki. Nemcsak
ledolgozták hátrányukat, hanem magabiztosan nyertek is. 

Pécsi VSE - Vecsés SE Él-Team 23-21 (9-11)
Gól: Csontos 6, Győrfi 5, Kiss dr. 4, Gálli 3, Gazdag, Sápi,
Tomori
Vecsés nehéz küzdelemben minimális vezetést szerzett az első

félidőben. Fordulás után az eddigi mérkőzéseken is tapasztalt
forgatókönyv játszódott le. Az elfáradt Vecsés ellen Pécs lépés-
ekben ledolgozta hátrányát, majd átvette a vezetést, amit a mér-
kőzés végéig meg is tartott. 

Junior: Pécsi VSE - Vecsés SE Él-Team 26-31 (12-17)
A tavalyi bajnok otthonában nagy mérkőzésre volt kilátás, de a
vecsési fiúk már az első félidőben magabiztos előnnyel mehet-
tek pihenőre. A második félidő sem telt másként, s a mieink
nagyon értékes győzelmet arattak.

Vecsés SE Él-Team – Veszprémi KSE  29-27 (13-18)
Gól:
Molnár József edző teljesen szokatlan felállásban küldte ki csa-
patát az első játékrészben. A hazai csapatnál majd 15 percig
szinte semmi nem működött, és a vendégek hamar átvették a
vezetést. Később a támadások kezdtek feljavulni, de a védeke-
zés továbbra is kritikán aluli volt, így a kapusoknak sem ment
igazán. Az eddig veretlen Veszprém komoly előnnyel mehetett
pihenőre. Szünet után kezdett beérni Molnár József taktikája.
Alig 10 perc kellett, hogy ledolgozzuk a hátrányt. Ezután ment
az adok-kapok és a gól nélküli hosszú percek. Úgy tűnt
Veszprémnek sikerül megállítani a hazai együttest, s a döntet-
lenben is kiegyeztek volna. A mieink az utolsó percekre kiváló
játékkal átvették a vezetést, s magabiztosan győztek.

Junior: Vecsés SE Él-Team – Veszprémi KSE  40-31 (15-14)
Az első játékrészben nem tudtunk ellépni az ellenféltől, de szü-
net után sikerült felülkerekedni a veszprémi fiatalokon, így nem
volt kérdéses, hogy hova kerül a két pont. 

A felnőtt tabella állása az 5. forduló után:
6. Vecsés SE Él-Team  5    3   0   2     127-122       6
A mezőnyt Szentendre vezeti 9 ponttal Csurgó U23 (9) és
Dabas (8) előtt. Őket Szigetszentmiklós és a Veszprémi KSE
követi 6-6 ponttal

A góllövőlista állása:
19: Csontos, 18: Gálli, 14: Győrfi, 12: Tomori, 11-11: Wieszt,
Uzonyi

A junior tabellát is Szentendre (10 pont) vezeti, Vecsés (9) és
Százhalombatta (8) előtt.
A három legjobb gólszerző: Antal Levente 25, Gyuricska és
Molnár 20 találattal.

A hazai találkozókat az üllői sportcsarnokban játsszuk: 
Okt. 18. 18.00: Vecsés SE Él-Team – Szigetszentmiklósi KSK
Okt. 31. 18.00 Vecsés SE Él-Team – Szentendre
Nov. 22. 18.00 Vecsés SE Él-Team – Százhalombattai KE

Pest Megyei I. osztály
Két 12 csapatos csoportban folynak a küzdelmek, a bajnokság
végén felső- és alsóházban lesz a rájátszás. Eredmények:
Vecsés SE II. – Dunavarsány 33-21
Mogyoród II - Vecsés SE II. 22-31
GSK Erdőkertes - Vecsés SE II. 23 - 33
Aranyszarvas SE - Vecsés SE II. 26-32
Vecsés SE II. – Budai Farkasok KK 24-21

A csoportban Százhalombatta DKSK, Vecsés II. és a Csömöri
SSZN százszázalékos teljesítménnyel áll az élen.

VT info

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 
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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) – okt. 19-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – okt. 26-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – nov. 2-ával, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – nov. 9-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – nov. 16-ával, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – nov. 23-ával kezdődő
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

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 
a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

ÖNKORMÁNYZATI ZÖLD SZÁM: 06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, 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.


