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Megépül(t) a lámpás gyalogátkelőhely a
Grassalkovich iskola előtt

Mire a kedves Olvasó a kezébe veszi ezt az újságot, remélem,
már a múlt idejű igealak lesz a helyes a címben.
Sokunk régi vágya teljesül reményeink szerint még szeptember-
ben, amikor megépül a Grassalkovich iskola és a Falusi
Nemzetiségi Óvoda között a Fő úton egy biztonságos, nyomó-
gombos közlekedési lámpával ellátott gyalogátkelőhely. Erre
évek óta vár az iskola és óvoda közössége. Mindannyian tudjuk,
mekkora gond volt itt a közlekedés.
A gyerekek és szüleik, akik gyalogosan érkeztek, az autók ára-
datában, a kipufogógázt nyelve próbálták megközelíteni az
iskolát. Délben babakocsival szintén manőverezni kellett, hogy
valahogy a parkoló autók között a kapuhoz tudjanak jutni. A
gépkocsival érkezők nem tudtak bekanyarodni a parkolóba,
hiszen az nem tudta elnyelni a rövid idő alatt nagy számban
érkező járműveket, ezért a Fő úton feltorlódott a forgalom, rosz-
szabb esetben 3-4 sávossá vált a forgalom, és ezen a káoszon
keltek át a gyalogosok egyik oldalról a másikra.
A lámpa üzembe helyezése minden eddigi problémánkra meg-
oldást nyújt. Az iskola vezetésével egyetértésben arra kérjük az
ide járó gyermekek szüleit, hogy a lámpás átkelő átadása után
ne hajtsanak be az iskola előtti parkolóba, oda csak az iskola
dolgozói hajthatnak be, és ők parkolhatnak ott.(Behajtani tilos
táblát is elhelyezünk!) Parkolásra a szülők igénybe vehetik az
Epres teljes területét, és onnan a biztonságos átkelőn keresztül
juthatnak be az iskolába. Ez a megoldás gyermekeink egészsé-
gét és biztonságát szolgálja. 

Könnyen belátható, hogy amennyiben nem tiltanánk meg a
behajtást, akkor a forgalom továbbra is feltorlódna a Fő útra, és
a gyalogátkelőhely nem lenne jól belátható, biztonságos sem a
gyalogosok, sem az itt közlekedő autósok számára. A másik
nyomós indok az autók kitiltására az iskola parkolójából, hogy
a zebrán átkelő gyermekek miután átjutottak a Fő úton, már
„biztonságban” érezve magukat esetleg nem néznének szét a
parkolóban, hogy jön-e autó, ami komoly baleseti forrás lehet.
Nem mellesleg pedig nem kell a kipufogógázt belélegezniük az
ott gyülekezőknek, várakozóknak.
Arra kérjük a szülőket, hogy odafigyeléssel, türelemmel segít-
sük egymást az első időszakban, míg kialakul a parkolás új
„rendje”. Ha autóikkal a Fő útra merőlegesen parkolnak le, sok-
kal többen odaférnek ugyanannyi helyre, mintha párhuzamosan
vagy egyik és másik irányból ferdén hagyják az autókat.
Az Epres területét több irányból is meg tudják közelíteni, tehát
azt kérjük, hogy ne csak az iskola előtt lévő behajtót, hanem a
többi kijáratot is vegyék igénybe.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Végül pedig szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályának munkáját, akikkel végigcsi-
náltuk ezt a majdnem egy évet a felméréstől a megvalósulásig.
Aki egy kicsit is ismeri a magyar bürokrácia útvesztőit, annak
talán nem kell ecsetelnem, hány hatóság, szerv, cég engedélye
kellett ahhoz, hogy most itt tartsunk. Köszönöm nekik mind-
annyiunk nevében a munkát, köszönöm a vecsési adófizető pol-
gároknak, hogy befizetett adójukkal lehetővé vált ennek a beru-
házásnak is a megvalósítása, és köszönöm Vecsés Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatta kérésünket!

Frühwirthné Halász Melinda
önkormányzati képviselő 

Kitüntetések állami ünnepünk alkalmából

A köztisztviselői területen adományozható Köszönő Oklevél
kitüntetés átadására minden évben a Köztisztviselők Napja
alkalmából kerül sor. A kitüntetés adományozható azon szemé-
lyeknek, akik legalább 20 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a
város intézményeiben, bármely tevékenységi területen, és
magas színvonalú munkásságukkal hozzájárulnak, hozzájárul-
tak a város hírnevének öregbítéséhez.

A Képviselő-testület „Köszönő Oklevél” kitüntetést adományo-
zott Budai Nándorné részére, aki 1992. március 1-jén kezdett el
dolgozni a Vecsési Polgármesteri Hivatal Adó Osztályán, mint
ügyintéző. Az elmúlt 23 év alatt munkáját mindig lelkiismerete-
sen, nagy szakmai hozzáértéssel és szorgalommal végezte. 

A Képviselő-testület „Köszönő Oklevél” kitüntetést adományo-
zott Janics Lászlóné részére, aki 1992. szeptember 1-jén kezdett
el dolgozni a Vecsési Polgármesteri Hivatal Gazdasági Ellátó
Szervezeténél, a GESZ-nél, mint ügyintéző. A GESZ megszűné-
se után, 1994. január 1-jén került át a Vagyongazdálkodási osz-
tályra. Az elmúlt évek tanúsága szerint munkáját lelkiismerete-
sen, magas színvonalon, precízen végezte.

Vecsésen már alig van utca, amit nem borít szilárd útburkolat.
Egy ilyen ritkaság még az Előd utca vasút felőli oldala.

fotó: Kolonics Csaba
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. rende-
lete alapján meghirdeti ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási
intézmények (egyetem, főiskola) nappali tagozatán tanuló,
hátrányos helyzetű hallgatóinak támogatására.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat alapján történik. Évente
négy hallgató részesülhet az ösztöndíjban. Elnyerésére évente
új pályázatot kell benyújtani.
Összege: egy tanulmányi évre (10 hónapra) 10.000.-Ft/fő/hó.

A kiírás alapján az pályázhat, aki:
állami vagy egyházi fenntartású egyetem, főiskola nappali
tagozatos hallgatója
és tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,
legalább két tanulmányi félévet abszolvált,
tanulmányi kötelezettségének eleget tesz, és az előző tanévet
sikeresen – legalább
3,51 tanulmányi átlaggal – befejezte,
állandó vecsési lakos.

Az ösztöndíjra pályázó hallgató köteles tanulmányi eredmé-
nyét a tanév megkezdése előtt leckekönyve bemutatásával,
hallgatói jogviszonyának fennállását – szemeszterenként – az
intézmény által kibocsátott okmánnyal igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 8. A
pályázatot az Oktatási Bizottság elnökének címezve (Dr.
Lugosi Mária) személyesen, vagy postai úton kell leadni egy
példányban  (Vecsési Polgármesteri Hivatal, 2220 Vecsés,
Szent István tér 1. em. 7.)
A pályázatot egyfordulós pályázat alapján az Oktatási
Bizottság bírálja el a benyújtási határnapon követő első
bizottsági ülésen, és határozattal dönt az ösztöndíj odaítélésé-
ről. A pályázat nyerteseinek kihirdetésére az Önkormányzat
hivatalos lapjában (Vecsési Tájékoztatóban) is sor kerül.
A tanulmányok megszakítása és halasztása az ösztöndíj meg-
vonásával jár. Ez esetben a hallgató a jogcím nélkül felvett
összeget köteles az Önkormányzatnak 15 napon belül vissza-
fizetni.

A mellékletekkel együtt a következő iratokat is csatolni kell:
írásos kérelem
iskolalátogatási igazolás
leckekönyv fénymásolata, tanulmányi eredmény igazolása,
lakcímkártya fénymásolata

Vecsés, 2015. szeptember 

Emlékév
A 1009/2015. (I. 20.) számú határozatával a kormány a 2015.
évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer-
munkások emlékévévé tette.
Ez bennünket, Vecsésen élőket is, közvetlenül érint. Az 1944-
es esztendő utolsó napjaiban bevonuló oroszok szinte azonnal
elkezdték a munkára fogható civil lakosság összeszedését.
A szovjet katonai parancsnokság hírhedt 0060-as parancsát
nálunk is könyörtelenül végrehajtották. A legújabb kutatások
szerint a munkára hurcolt civilek száma meghaladta a 300 főt.
A parancsnak megfelelően döntő részében a német (a német
nevű) lakosságot érintette.

Vecsésen 1990-ben volt első megemlékezés erről szentmise
keretében az Ó-Plébánia templomában. Azóta is tesszük ezt
évente. A misét követően 1991-től találkozóra is sor kerül. Az
első években a Gazdakör volt a helyszín, majd a Falusi iskola. 
Így lesz ez ebben az esztendőben is. 
Vecsés Város Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata közös megemlékezést szervez. 

- frühwirth -

Meghívó 
Vecsés Városa 2015. október 4-én emlékezik az 1945-ben
„Malenkij robot”-ra elhurcolt vecsésiekre.

Tisztelettel hívjuk Önt és kedves Családját a Szent kereszt
templom 15 órakor kezdődő szentmiséjére. A szentmisét az
elhurcoltak és hadifoglyok emlékére bemutatja Mayer Mihály
nyugalmazott pécsi püspök.
A mise után megemlékezés lesz a Hősök ligetében készülő
emlékműnél.
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Iskola aulájában a vendéglátók és a Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Iskola közös műsorával folyta-
tódik a megemlékezés.

Vecsés Város Önkormányzata
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

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.



Városunk életében mindig is fontos szerepet töltött be a hagyo-
mányok megőrzése és azok ápolása. Mindig törekedtünk arra,
hogy a számunkra oly sokat jelentő vecsési tradíciókat és érté-
keket megmutassuk mindenkinek, határon innen és
túl. Fesztivált magukénak érző emberek áldozatos és odaadó
munkája meghozta gyümölcsét, mivel Fesztiválunk mára egy
nemzetközi és országos szinten is ismert Fesztivállá nőtte ki
magát. Önkormányzatunk ez évben már XV. alkalommal ren-
dezi meg a Vecsési Káposztafesztet.

A Vecsésre érkező közönség testközelből is megismerkedhet a
káposztatermesztés hagyományával, a káposztás ételek utánoz-
hatatlan ízharmóniájával, valamint azzal a káposztához is fűző-
dő népművészeti örökséggel, amely generációról-generációra
szállva élő hagyománya városunknak.
A jubileumi rendezvényünkön keretében megismerhetik a
Vecsést híressé tett, ebben az évben a Magyar Értéktárba került
Káposztát, az ehhez fűződő tevékenységeket, a svábok kulturá-
lis és egyéb hagyományait. Az is látogasson el rendezvényünk-
re, akit érdekelnek a gasztronómiai különlegességek, szeretné
megtekinteni a kézművesek termékeit. Kulturális programok-
ban is bőséges választékot kínálunk. Minden korosztályra gon-
doltak a szervezők. 
Szeretettel várjuk szeptember 26-27-én a Vecsési Káposztafeszt
programjaira.

Főzőversenyre kizárólag káposztás ételekkel lehet. Baráti tár-
saságok jelentkezését várjuk. Főzőversenyre vasárnapi napon
lehet nevezni, a zsűri elnöke SÁGI SZILÁRD.

Kiállítás keretében Frühwirth Mihály a Kulturverein elnöke
várja az érdeklődőket sátrába. A KÁPOSZTA, KÁPOSZTA-
FESZTEK EURÓPÁBAN CÍMŰ összeállításában megismerhe-
tik, hogyan ünneplik más országokban a káposztát.

Savanyúság versenyen több kategóriában: Savanyított
káposzta, Sós-vizes uborka, Káposztával töltött paprika, Vágott
vegyes savanyú. A versenyre szánt termékeket szeptember 
24-éig 18 óráig Dobozi Ferencné Teri Vecsés Fő u. 55. szám alá
kérjük leadni.

Keressük az ország legnagyobb káposztáját! Hozza el vasár-
nap legnagyobb káposztáját és nevezzen a helyszínen a köz-
ponti információnál. Az első három helyezett nyereményben
részesül. Jelentkezés vasárnap 13 óráig.

Legszebb népviselet versenyre érdemes trachtba öltözni. 
A legszebb ruhákat értékes nyereményekkel jutalmazza a
zsűri.

Káposztafeszt kupa – Fociverseny
Helyszín: Falusi iskola tornaterme. Szombat 9 óra. A részvétel
meghívásos alapon történik.

Felvonulás Az Óplébánia Templomban a 10.30 kor kezdődő
Szentmisét követően 11 órakor indul a felvonulás a helyi és
környékbeli csoportok látványos menete.

Gyermekprogramok széles skálája gyerekeknek, felnőttek-
nek. Népi játszótér, készségfejlesztő, eszközös és ügyességi
játékok. A Róder Imre Városi Könyvtár, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és a Gammel József Képzőművészeti
Kör kézműves foglalkozásokat tart.

Egészségügyi sátor betegségmegelőző ingyenes szűrések.

Újdonság ebben az évben az Alapítvány étkezési jegyeket
bocsát ki 1000,- Forint címletben, amelyet a fesztivál területén,
5 helyen forgalmaz. 
A jegy káposztás ételeket árusító sátrakban váltható be.

Fontos, hogy a korábbi évekhez hasonlóan szombat és vasár-
napi napon idén is számítani lehet számos forgalomkorlátozás-
ra, elterelésre a városban. A 400-as főút rendezvény által érin-
tett szakaszán (Anna utca és Város utca közötti szakasz szom-
bat reggel 4 órától hétfő hajnal 2 óráig a gépjárműforgalmat tel-
jes egészében elterelik! Kérjük a lakosságot, aki teheti, ezen a
napon az említett szakaszt kerülje, illetve lehetőség szerint a
rendezvényre ne gépjárművel érkezzen!
A rendezvény ideje alatt parkolásra kizárólag a Lanyi (Tó utca
Ecseri út kereszteződése) területén lesz lehetőség.

Sörsátor Káposztás ételekkel, hűtött italokkal várunk minden
kedves vendéget. Programok a sörsátorban:
Szeptember 25. péntek: 20 órától Karaoke
Szeptember 26. szombat: 21 órától Bárány Attila és STUKA
Szeptember 27. vasárnap: 21 órától Brunner zenekar

Szeretettel várjuk rendezvényünkre, a programokhoz jó szóra-
kozást kívánunk!

szervezők
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X V.  J u b i l e u m i  Ve c s é s i  K á p o s z t a fe s z t
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Kisgyermeknek és a szülőnek mérföldkő, amikor elkezdi iskolai tanulmányait. Évtizedes hagyomány, hogy szeptemberben közöljük
az iskolák által elküldött elsős osztályok névsorát az osztályfőnökeikkel együtt. Jó tanulást és sok sikert!
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola

1.a  - Kordás Imola osztályfőnök
Barna László, Boga Vivien, Bogdándy Balázs, Bogdándy
Dávid, Csajkás Olivér, Deme Sára, Diós Petra, Farkas Boróka
Réka, Farkas Mátyás, Gér Nikolett, Grüner Henrietta, Gyursó
Patrik, Hrdina István Viktor, Hrdina János Péter, Jankovich
Marcell, Karakó Máté Gábor, Keleti Krisztián, Kovács Dávid,
Lőrinci Sándor Dávid, Madura Zsanett, Mányi Adél Csenge,
Molnár Gergő, Nagy Márton, Orosz Tímea, Országh Kevin,
Patai Dzsesszika, Piukovics Eszter, Rados Marcell Kende,
Szász Imre Szabolcs

1.b - Faragó Renáta osztályfőnök
Apró Bence, Bagi Melissza Jázmin, Bakondi Bálint, Barátosi
Sándor, Barna Zsaklin, Barna Zsanett, Botos Letícia, Dávid
Rebeka Dorina, Forgó Ivett, Góman Dániel Ruben, Hepp
Boglárka Adrienn, Jablonkai Noémi, Jakab László, Jankovich
Miklós Ádám, Juhász Boglárka, Juhász Erik Roland, Képíró
Ferenc Márk, Kiss Attila, Kovács Szabolcs István, Kovács
Tamás, Lachó Alexandra, Páll Bence, Petrovics Kira, Rákos
Bálint, Roik Roland, Szépe Gábor, Tarcsafalvi Máté,
Weindinger Fanni Panna

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

1.a Oroszné Lakos Ágnes
Bakai Anita, Bálint Szabolcs, Barna Tifani, Bódis Barnabás
András, Böle Fóra, Czingler Maja, Csapai Zsombor Péter,
Csorba Tibor Alex, Derecskei Kristóf Zoltán, Dudás Benedek,
Győri Ágoston, Harmath Hunor, Jasó Janka, Jurás Petra
Barbara, Kókai Bálint, Lakatos Andrea Lora, Makula Péter
Mihály, Oravecz Dániel, Orosz Melissza, Puzsér Gabriella
Luca, Roik Roxána, Strabarecz Tímea Barbara, Szalai Endre
István, Tóth Bence Ferenc, Véger Dóra, Zentai Réka

1.b Kürti Orsolya
Balázs Ádám Barnabás, Bárány Réka Judit, Barth Fanni
Rebeka, Bíró Leon, Csernus Roland, Fábián Dániel, Fias Máté,
Gödöny Máté István, Halász Anna Dóra, Jancsek Norbert, Kiss
Ádám, Lakatos Hajnalka, Mazalin Dániel, Mezei Karina, Nagy
Boglárka Eliza, Nagy Noel, Nemesmagasi Emília, Orczi-Tóth
Botond, Pénzes Marcell, Pollák Dorka, Stefkovics Nándor,
Szabó Mihály, Tóth Ákos Tamás, Tóth Szilárd, Ur Anna Réka,
Véger Szilárd, Vörös Boglárka, Weiszhab Áron, Zsigri Klaudia

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi 
és Kétnyelvű Általános Iskola 

Nyelvoktató osztály
1.a osztályfőnök: Stiller Nikolett
Bajusz Bálint, Balogh Tímea, Boros Nélia Dóra, Deák Bence,
Dobos Szebasztián, Erdélyi Boglárka, Fazekas Máté, Frühwirth
Gábor, Hajdú István, Józsa Tímea, Konkoly Denissza, Makula
Gizella, Mankovics Dorina Virág, Miklós Mátyás, Nagy-
Brunner Szilárd, Papp Erik Kornél, Polyovka Dávid, Riedler
Edward, Simó Ádám, Simon Kristóf, Szabó Kristóf, Szécsi
Dávid, Szoukup Dóra Anna, Szöllősi László Levente, Tárnoki
Bianka Lili, Tauzer Emese, Temesvári Noémi, Tóth Eszter,
Varga Márk, Varga Tímea, Zeke Bálint

Kéttanítási nyelvű osztály
1.b osztályfőnök: Drahos Dániel
Ablonczi Anna Sára, Abonyi Hanna Mária, Bagi Dániel,
Fazekas Liza Panna, Gombos Kata, Haramia Csenge, Iván-
Szilvási Andrea,  Juhász Kristóf, Kohr Alíz, Kovács Botond,
Kun Henrietta, Kun Levente, Kurucz Milán, Lányi Lili Anita,
Lemli Barnabás, Ludvig Ferenc, Ongai Anna, Perjés Gábor
Benedek, Rab Angelika Beatrix, Rózsahegyi Lukács Sámuel,
Rudolf Sára Eszter, Strohmayer Dániel, Suszter Csenge, Szabó
Diána, Szeghalmi Kata, Szeghalmi Kitti, Szentesi Lili, Tar
Klaudia Zsuzsanna, Tóth Márton Barnabás, Vona Márton Gábor

Petőfi Sándor Római Katolikus 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 

1.a iskolaotthonos osztály
Osztályfőnök: Fekete- Part Gabriella és Szél Sándorné
Benyovszki Botond Balázs, Bóta-Depinyi Luca, Czégel Laura
Kitti, Demeter Barnabás, Dornyák Péter Balázs, Falusi Ádám,
Fekete Boglárka, Gényi Patrícia Bodza, Gorzó Bálint Barnabás,
Gulyás Dániel Péter, Hajbel Bence, Hajdú Dániel, Hursán Luca
Réka, Kiss Zoltán, Knul Csenge, Kocsi Sándor Attila, Kovács
Dániel, Kovács Maja, Mayer Kinga, Molnár Dominik, Nagy
Ákos, Nagy Nándor, Németh Boglárka, Nyíri-Szabó Fülöp,
Nyíri-Szabó Hanna, Nyíri-Szabó Lázár, Pintér Sólyom Attila,
Reitter Gergely, Simon Csenge, Szabó Huba József, Székhelyi
Regina, Tordai Gréta

1.b osztály - Osztályfőnök: Bendiákné Szabó Tünde
Napközis nevelő: Horváthné Bálint Éva
Arató Zsófia, Csányi Sára, Cserna Bálint, Denke Barnabás, Gőz
Barnabás, Gyuricska Bence, Horváth Hanna, Kávai László,
Koncsek Johanna, Kovács Linda, Krancziczki Réka Etelka,
Matók Bence Marcell, Nagy Bendegúz, Nagy Léna, Nagy
Zsófia Petra, Ogrin Johanna, Oláh Tamara, Papp Csenge
Izabella, Rácz Roxána Erzsébet, Rasztovits Jázmin, Réti Dániel
Tamás, Szabó Hanna Barbara, Szabó Péter, Szlahó Anna,
Szlahó Gréta, Szlávik Flóra, Tonk Máté, Varga Enikő Boglárka,
Vicze Lili Maja

9. nyelvi osztály - Osztályfőnök: Takács Anna
Árvai Dorina Noémi, Barta Roland Botond, Csiszár Attila,
Danó Dzsenifer Vivien, Dienes Alexandra, Ecsedi Alexandra,
Enyedi Noémi, Falvai Zoltán Ferenc, Gényi Dávid, Hajdú
NoémiAndrea, Hepp Viktória Nikolett, Jenei Marcell István,
Juhász Anita Marianna, Karacs Alfonz, Kauremszki Annamária,
Kiss Cintia Rozália, Lendvay Melinda, Pető Laura, Seres
Bianka, Szász Bence, Szőke Szabolcs, Takaró Patrik, Torma
Viktória, Wolf Tímea

9. osztály - Osztályfőnök: Márton Annamária
Albert Daniella Zója, Bákor Dóra Gabriella, Balla Dominika
Andrea, Béky Dominik, Bíró Máté Gábor, Bokor Zsófia, Burai
Adrienn, Durgham Abdul Kerim, Fábián Antónia, Halla Péter
Pál, Horn Gabriella, Krakóczki Gábor, Mihalik Fanni, Oláh
Regina, Oláh Zoltán, Pap András Kristóf, Rácz Dominika, Rácz
Viktória, Réti Ádám, Savanyú Ivett Anna, Seprényi Anita,
Varga Vivien

VT összeállítás

D e  n e h é z  a z  i s ko l a t á s k a …
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1998-ban, Gyergyószárhegy Tanácsa
Falunappá nyilvánította augusztus 15-
ét, azaz Nagy-boldogasszony napját.
Nekünk, magyaroknak különösen jeles
ez a nap. Szent István királyunk ezen a
napon ajánlotta fel országát Szűz
Máriának. Innen az elnevezés, Regnum
Marianum, azaz Mária országa. Szűz
Máriát Magyarország védőszentjeként
tiszteljük. A legrégibb Mária ünnepünk.
Gyergyószárhegy Tanácsa ezt a napot
minden esztendőben többnapos rendez-
vénnyel ünnepli. Az eseményre meghívást kapott Vecsés Önkor-
mányzata is, amelynek 5 fős küldöttséggel eleget tettünk. A két
nap során számtalan program volt, ahol idősektől a fiatalokig
mindenki talált magának megfelelőt.
A hivatalos rendezvényeken a meghívott küldöttségek mind-
egyike részt vett. Szombaton 12 órakor kezdődött a szentmise -
szabadtéren -, amelyen nemcsak a küldöttségek, de a település
apraja, nagyja jelen volt. Nagy ünnep ez, jó volt hallgatni és
együtt énekelni az egyházi énekeket. A szentmise után díszebé-
det adott Gyergyószárhegy Tanácsa. Gábor László polgármester
úr méltatta az eseményt, majd Nagybajom polgármestere - szin-
tén testvértelepülése Szárhegynek - elismerően szólt a testvérte-
lepülési kapcsolatok kialakításának kezdetéről, és oklevelet
nyújtott át Kolcsár Géza egykori polgármesternek. Az igazi
meglepetés este következett be. Azt ugyan tudtuk, hogy a prog-
ramban szerepel Csaba királyfi című rockopera megtekintése,
de a nézőkre gyakorolt hatását szinte nem lehet szavakban kife-
jezni. Maga az előadás Csíksomlyón, azon a helyen került
bemutatásra, ahol a csíksomlyói búcsú. Aki részese volt már
személyesen a búcsúnak, vagy csak tv-ben látta, annak fogalma
lehet a nézők számáról. Így írom, több százezren tekintették
meg a feledhetetlen élményt nyújtó előadást. A történet ismert,
a háttér a Hármas-halom oltár már magában is felemelő. Maga
az előadás némi késéssel indult. 1/2 9 helyett 9 órakor, kicsit
talán vontatottan, de aztán fokozatosan egyre magasabb hevü-
lettel. A vége pedig fantasztikus és egyben felemelő volt.
Hatalmas jelenetek, több száz táncos Erdélyből és
Magyarországról. Csodálatos este volt. Az előadás után irány a
busz. Éjjel kettőre értünk a szállásra.
A másik, vagy ki tudja hányadik élmény Nyergestető megláto-
gatása volt. Vajon hányan hallottak róla, tudják-e mi fűződik a
kis dombocskához? Gondolom, sokan nem hallottak róla, de ez
nem az illetők hibája. Sokkal inkább a magyar történelem taní-
tás bűne. Sőt, csak azé. Történelmi tanulmányainkból ismert,
hogy időszámításunk előtt 480-ban Xerxés perzsa uralkodó
célul tűzte ki, hogy elfoglalja Hellasz területét. Az akkori világ
legnagyobb és legerősebb hadseregével (200.000 fő) kelt útra,
hogy tervét végrehajtsa. A csaták lefolyását nem részletezem,
csak a lényeget. Leonidász spártai király 300 katonájával a ther-
mopülai szorosban várta az ellenséget, amely többszöri támadás
után sem tudta megtörni a spártaiak ellenállását. Ám egy áruló
megmutatta azt az ösvényt a perzsáknak, amelyen a spártaiak
hátába tudtak kerülni. Leonidász látta, hogy nincs menekvés.
Katonáival hősiesen ellenállt, de a túlerő, az árulás következté-
ben, győzött. Mind a 300-an életüket adták hazájukért.
Ismert a szöveg: „Itt nyugszunk vándor. Vidd hírül a spártaiak-
nak! Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza!” Eddig a törté-
net, amely majd 2 és fél évezreddel ezelőtt játszódott le.
Nekünk, magyaroknak, székelyeknek szintén megvan a mi

Thermopülánk, neve Nyergestető, és
Erdélyben található. A segesvári csata-
vesztést követően (1849. július 31.) Gál
Sándor tábornok összeszedte a maradék
székely katonát, és Kászon irányába
vonult. Évszázadok óta az Ojtozi-szoros
felöl jött az ellenség. Gál Sándor jól szá-
molt. Elfoglalt egy kiemelkedő dombot,
ágyúit Csíkkozmás és Kászonújfalú felé
irányította, és várta az ellenséget, amely
rövidesen megérkezett. Kartáccsal
lövette az ellent, amely többször meg-

próbálta a maroknyi sereget megsemmisíteni. Minden támadá-
suk sikertelen volt mindaddig, ameddig egy kászonújfalui oláh
meg nem mutatta azt az utat, amelyen feljutva a kis sereg hátá-
ba került az ellenség. A katonák, talán hallottak a spártaiakról,
önfeláldozóan harcoltak, és életüket adták hazájukért. Ezen a
helyen, ahol elestek, kopjafákból egész erdőt emelt a hálás utó-
kor. Ott temette el őket az ellenség, ahol meghaltak. Az út másik
oldalán pedig egy emlékmű hirdeti hősiességüket. A küldöttség
koszorút helyezett el az emlékmű talapzatánál. Az eseményről
Kányádi Sándor szívbemarkoló verssel emlékezett meg, melyet
itt olvashatnak. 
Nyergestető

Csíkországban, hol az erdők / zöldebbek talán, mint máshol, /
ahol ezüst hangú rigók / énekelnek a nagy fákon, / s hol a fenyők
olyan mélyen / kapaszkodnak a vén földbe, / kitépni vihar sem
tudja / másképpen, csak kettétörve, / van ott a sok nagy hegy
között / egy szelíden, szépen hajló, / mint egy nyereg, kit viselne
/ mesebeli óriás ló. 
Úgy is hívják: Nyergestető; / egyik kengyelvasa: Kászon, / a
másik meg, az innenső, / itt csillogna Csíkkozmáson. / Nemcsak
szép, de híres hely is, / fönn a tetőn a nyeregben / ott zöldellnek
a fenyőfák / egész Csíkban a legszebben, / ott eresztik legmé-
lyebbre / gyökerüket a vén törzsek, / nem mozdulnak a viharban,
/ inkább szálig kettétörnek. 
Évszázados az az erdő, / áll azóta rendületlen, / szabadsághar-
cosok vére / lüktet lenn a gyökerekben, / mert temető ez az erdő,
/ és kopjafa minden szál fa, / itt esett el Gál Sándornak / száz-
nál is több katonája. / Véres harc volt, a patak is / vértől áradt
azon reggel. / Támadt a cár és a császár / hatalmas nagy had-
sereggel. 
De a védők nem rettentek / - alig voltak, ha kétszázan -, / álltak,
mint a fenyők, a harc / rettentő vad viharában.  / Végül csellel,
árulással / délre körülvették őket, / meg nem adta magát székely,
/ mint a szálfák, kettétörtek. / Elámult az ellenség is / ekkora
bátorság láttán, / zászlót hajtva temette el /a hősöket a hegy
hátán. 
Úgy haltak meg a székelyek, mind egy szálig, olyan bátran, /
mint az a görög háromszáz / Termopüle szorosában.  /
Nem tud róluk a nagyvilág, / hőstettükről nem beszélnek, / hírük
nem őrzi legenda, / dicsőítő harci ének, / csak a sírjukon nőtt
fenyők, / fönn a tetőn, a nyeregben,  / s azért zöldell az az erdő
/ egész Csíkban a legszebben. (1965)

M a g ya r o k- s zé ke l ye k  t h e r m o p ü l a i  c s at á j a

Íme így ismételte magát a történelem ie. 480 mintájára 1849.
augusztus elsején. A sok kopjafa láttán felvetődött a küldöttség
tagjai között: Vecsés is állíthatna kopjafát a hősök vérétől ázta-
tott Nyergestetőn.

Írás és fotó: Gál István
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Gazdaság – Vecsési Ipartestület hírei

A Vecsési Ipartestület már évek óta foglalkozik helyi, térségi
szinten felnőttképzéssel. 2009-ben intézményi akkreditációt
szereztünk, azóta folyamatosan szervezünk különböző OKJ-s
tanfolyamokat a helyi igényekhez alkalmazkodva.
Jogszabályi változások miatt akkreditációnkat megújítva 2015
szeptemberétől az alábbi képzési programokra kaptunk engedélyt. 
Villanyszerelő (OKJ: 34 522 04)
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)
Pénzügyi számviteli ügyintéző (OKJ: 54 344 01)
Számítógépes adatrögzítő (OKJ: 31 346 02)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) 
(OKJ: 32 582 02)

A Vecsési Ipartestület OKJ-s targoncavezetői tanfolyamot indít.
(OKJ: 32 582 02)
A tanfolyam elvégzésének feltétele alapfokú iskolai végzettség
(8 általános), illetve egészségügyi alkalmasság. 
Tervezett kezdési időpont szeptember vége. 
A képzés költsége: 117.000,- Ft. (az ár tartalmazza a tanfolyam
díját, az OKJ-s vizsgadíjat, illetve a hatósági vizsgadíjat 3 gép-
csoportra.)

Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni. 
További felvilágosítás: személyesen ügyfélszolgálati irodánk-
ban a Telepi út 58. szám alatt (ügyfélfogadási idő: hétfő-csütör-
tök: 9-15,30 között, péntek 9-14 óra között a 06/29/350-163-as
telefonszámon vagy a vecses@tisztesipar.hu email címen.
Várjuk jelentkezését!

Komár Ágnes

Kultúra - Róder Imre Városi Könyvtár híre

VILÁGJÁRÓK címmel előadássorozat indul a Róder Imre
Városi Könyvtárban szeptembertől. Különböző előadók beszél-
nek majd kalandjaikról, utazásaikról. Képes, videós beszámoló-
kat is láthatunk majd a világ minden tájáról. Az előadásokra a
belépés ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Balogh Barbara

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Vecsésen lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szere-
pel, hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06 (28) 507-126) 
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes. 2015. szeptember 10-29.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

Népegészségügyi Főosztály
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: FELBOLYDULT JÖVŐ

Lombok alagútján üvegcserép-fény hull,
felbolydult a jövő árnyék-barlang útja.
Megvédeni földjét égre feszül újra
magyar szív és elme visszacsapó íja.

Keletről, Nyugatról rajtunk ment át mindig
hódítani vágyók erőszakos hada,
nincs ez másként most sem, ez a hadak útja,
ha kirabolt tömeg számláját benyújtja.

A keresztény bűne igen nagy volt egykor,
mikor nem békével, karddal ment Keletre.
Büntetlen nem marad a bűnösök tette:
miért nem az szenved, aki elkövette?

Mert soha nincs vége az átkozott harcnak,
áthatolhatatlan a menny kerítése:
a kiűzött ember, hogyha visszatérne,
regisztrál a halál, mielőtt belépne.

Schubert Kati:PETTYES LABDA

Röppen a labda,
száll a magasba,
dobja a Sára,
kapja a párja.

Perdül a légben,
kézből a kézbe,
szállnak a pettyek,
repdes az égen.

Ott száll a labda,
fenn a magasban,
dobja a Sára,
boldog a párja.

Kelemen Bata Mária: AZ ŐSZ

Megérkezett az Ősz, búcsút int a nyár.
Útra  kelt már a sok költöző madár.
Szeptember van, a nappalok melegek,
de egyre hűvösebbek az éjjelek.

Fák levelei lassan átváltoznak,
erdők, dombok, új  színekben pompáznak.
Szeretem nézni némán, elmerengve,
hogy mily szép: ezt a természet festette.

Jön az október, esővel, széllel,
kergetőzik a hulló falevéllel.
Folyton esik, minden vizes, csupa sár,
erejét vesztette már a napsugár.

Novemberre csupaszok lesznek a fák,
nem dalol rajtuk sajnos a kismadár.
Reggelenként sokszor deres a határ,
Erzsébet napon a hó is eshet tán!

A fák ilyenkor nyugovóra térnek,
békésen szunyókálnak egész télen.
Egyedül a fenyő zöld télen, nyáron,
büszkén álldogálva havas tájon.

Benke Mária: NYÁRVÉGE

Lassan a nyárnak vége,
halványul az ég kékje.
Hajnalban párás a levegő,
ködpára húzódik a legelőn…
Andalgunk a patak partján,
örvendünk a rét alján…
Megcsodáljuk e holdbéli tájat,
minden csendes, minden várhat.
Az évszakok gyorsan változnak,
sokféle színt, érzést hoznak.
Mintha felgyorsult volna az élet,
régebben nem erről szólt az ének…
Most volt tavasz s már jön az ősz,
a hőség után sötét, hűvös és bősz.
Múlik az életünk, elgondolkodunk,
aprócska örömök –van rá gondunk.
Megfigyelni a természet csodáit,
a növények, felhők alakváltozásait…
Állandóan várunk valamit:
élvezzük inkább, mit a perc tanít!

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Sallay Gyula: AZ ÚJ EVOLÚCIÓ

Beszorultam az élet és halál közé,
tipródva megyek a mezsgyén.

A nagy kérdés hajlatában kérdem,
reggelem volt, hogyan lesz estém?
Évmilliók óta vonszoljuk magunkat
a kihalás szélén állva,
majd újabb eséllyel indulunk
a túlélési láncba.
A jövő ködfátylát tépjük
tragikus komédiákba.
Töpörödött életünk röpke,
hisz gyakran tesz sírba a bába.
Csalunk, csalnak és becsapjuk önmagunkat,
az élet bármely percében hazudni tudunk újat.
Élünk gáz és kavicshalmazok között,
melyekről az élet, ha volt is, elköltözött,
bár az is lehet, hogy nem értjük
az élet szó tartalmát, szavát,
hiszen a teremtőről sem tudjuk 
milyen, mit tett és mit miért csinált:
de élünk, és az anyag is,
hisz  őrzi  gondolat a tett minden szavát,
egy darab bakelit lemezen hallod a sors szimfóniát.
Mi csak itt élhetünk,
testünkön törékeny burok,
a sors örökre kizárta, hogy innen messzire futok.
Lehet hogy a marketing láncból
elnyertük a következő tendert,
nekünk kell megcsinálni a gépekből az embert.

Gammel József: 
MŰVÉSZETI ÍRÁSAIM 
/folytatás/

Minden arcnak fajilag is megvan a maga jel-
legzetes vonása,karaktere,igen ám -csakhogy
a művészetben mindenkor csak az egyszerű és
könnyen megérthető, már megszokott téma, a
népi közösség ábrázolása a legcélszerűbb. …
A népi  művészet forrásánál rajzolódik ki a mi
hazafiságunk, törhetetlen magyarságunk és
mindazon tulajdonságok, melyek e 
művészeti munkákon keresztül valahogyan
megsejtetik azt az embert, akit, ha nem is
ismerünk,de egész bizonyosan  tudjuk, hogy
testvérileg hozzánk tartozik.

Zselinszky Mária: Telepi út
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A Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i
Igényfelmérés
Tisztelt Ügyfelünk!
Az új rádiófrekvenciás rendszer kiépítése során tapasztaltuk, hogy nagyon sok kommunális hulladékgyűjtő edény repedt, törött,
„megviselődött” az évek során, amelyeket nem lehet chippel ellátni. A törött, repedt edények az ürítésekkor tovább rongálódhat-
nak, amelyekért a cégünk nem tud felelősséget vállalni. A másik probléma az, hogy sokan nem szabványos edényt használnak
(hordó, egyéb tároló), ami által kollégáink nem tudják az ürítést szabályosan elvégezni. Az újonnan bevezetett rendszer feltétele a
szabványos, jó állapotú edények használata. Ezért társaságunk november 30-áig igényfelmérést tart. 
Az igényfelmérés célja, hogy tiszta képet kapjunk, a településen lévő törött, elhasználódott lakossági kommunális gyűjtőedény szá-
máról, valamint segíteni szeretnénk a lakosságot olcsóbb edényzet hozzájutásához. Az igényfelmérést az Önök érdekében tesszük,
hiszen az mindenkinek a saját tulajdona, azonban a szolgáltatás igénybe vételéhez az ingatlantulajdonosnak szükséges biztosítani
ép gyűjtő edényzetet.
Ezért minden olyan ügyfelünk, aki 5 évnél idősebb sérült gyűjtőedénnyel rendelkezik, kérjük, töltse ki „Igényfelmérő adatlapun-
kat” és juttassa el ügyfélszolgálatunkra.
Az alábbi magyarázó ábra segítségével tájékozódhat az Ön által használt hulladékgyűjtő edényzet életkoráról.
Ez a jelzés az edény fedél részén vagy az oldal falán helyezkedik el. Az edények élettartama változó, ez függ attól, hogy Ön fedett
helyen tárolja-e vagy sem az edényzetet?

Amennyiben a későbbiekben elöregedés miatti edénytörés történik, úgy a reklamációt nem tudjuk elfogadni!

Tápai Mónika

Akcióban a Vecsési Hulladékkommandó
Augusztus 28-án este és éjjel a rendőrséggel, a közterület-fel-
ügyelettel és a polgárőrséggel közös akcióban vettünk részt.
Ez volt az első igazán nagy és közös önálló munkánk a ható-
ságokkal. A kommandó tagjai olyan vecsési lakosok, akik
nemcsak szemléletükkel, hanem tetteikkel önként is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy városunk ne váljon szemétkupaccá. Tíz
állandó taggal és hat szimpatizáns segítővel vettünk részt a
műveletekben.
Az eligazítás a rendőrség udvarán történt, melynek során néma
főhajtással tisztelegtünk a tragikus hirtelenséggel elhunyt Almássy
Tamás társunknak, barátunknak, aki a Hulladékkommandó és a
Kispatak Egyesület alapító tagja is volt egyben. Az akciót az ő
emlékének ajánlottuk.

Az első részben a rendőrség a közúti járművek közlekedésbiz-
tonsági ellenőrzését végezte, csapatunk egyik fele a rakomá-
nyokat vizsgálta meg. Ezúttal szerencsére nem találtunk olyat,
amiből illegális szemét tudott volna keletkezni. A csapat másik
fele a mezőőrökkel, illetve a polgárőrökkel járőrözött három
gépjárművel. Tettenérésre ezúttal nem került sor.

A közúti ellenőrzések és a járőrözés után éjszakai megfigyelést
végeztünk két helyszínen. Az Almáskertnél gyanús autót lát-
tunk, amiről szemetet próbáltak kihelyezni, de a megfigyelőket
észlelvén meggondolták magukat.
Az akcióban részt vevő vecsési hulladékkommandósok:
Krojher Gabriella (képünkön) - Vecsési Hulladékkommandó
Operatív vezető, Gyenis Károly, Gyenis Károlyné, Hepka
György, Molnár Péter, Sinyi Zoltán, Széplakiné Baranyi Ildikó,
Závodszky Andrea, Zsuppán Gábor.
Segítők: Bákor Dóra, Gáva Gergő, Gyenis Márton, Katona
Csaba, Schneider Péter, Sinyi Márk, Teleki Szebasztián.
Köszönjük szépen a részvételt.
A tervezett akciók mellett, a tagjaink a megszokott útvonalain-
kat folyamatosan ellenőrzik, hogy van-e illegális szemét kihe-
lyezve. Az egyes útvonalak online térképen megtekinthetők.
Célunk, hogy Vecsés minél nagyobb területe lefedetté váljon
napi „őrjárattal”. Emellett együttműködünk a Vecsési Települési
Polgárőr Egyesülettel, akik a járőrözésük alkalmával, ha illegá-
lisan lerakott szemetet találnak, jelentik nekünk. Emellett az
esti/éjjeli járőrözéseikhez tagjaink csatlakozhatnak.

folytatás a 13. oldalon

Február

Gyártási év: 2015

IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP

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

240 literes

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

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

Az edényzet körülbelüli életkora:

................................................................................
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A Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i
Megkezdődött a komposztálóedények kiosztása

2015. szeptember 1-jével kezdte meg a Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft. a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú „Vecsési
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat
keretén belül elnyert 1630 db 400 literes komposztáló edények
kiosztását a vecsési lakosok körében.

A 2015. szeptember 1-jével kezdődött kiosztás ingyenes azok
számára, akik megfelelnek az előzetes feltételek kritériumai-
nak, azaz az igénylést benyújtó magánszemély lakóhelye, vagy
ingatlana Vecsés város közigazgatási területén található. Az
igénylést a pályázathoz tartozó igénylő lapon lehet benyújtani a
közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján. Igényelni folyamato-
san lehet a készlet erejéig, azonban az igénylőnek rendezett hul-
ladékgyűjtési szerződéssel kell rendelkeznie. A kiosztás ütem-
terv szerint történik. Az edény újrahasznosított, anyagában szí-
nezett polipropilénből készült, amely vegyi- és biológiai beha-
tásoknak jól ellenáll; sőt a hagyományos komposztálóknál
alkalmazott keverési alaplépés is mellőzhető. A házi komposz-
táló edényt az igénylőnek úgy kell használnia, hogy azt az elkö-
vetkezendő 5 éven belül a közszolgáltató az önkormányzat és az
EU-s pályázatok ellenőrei bármikor ellenőrizheti; hiszen EU-s
forrásból valósul meg. Az edényzet átvételekor a közszolgálta-
tó „Komposztálási útmutatót” biztosít minden igénylő számára. 
Amennyiben a felhasználási idő lejártát megelőzően az edény
megsemmisül vagy kikerül a felhasználó birtokából, azt fel-
használó köteles bejelenteni, illetve saját költségén pótolni.
A közszolgáltató kérése, hogy a komposztáló edény átvételéhez a
kiértesítésen szereplő időpontban érkezzenek, munkanapo-
kon 8 és 15 óra között. Minden átvevő az „Átadási-átvételi nyi-
latkozat” aláírásával ismeri el az edény átvételét és az általános
szerződési feltételekben leírtakat. Amennyiben az igénylő szemé-
lyesen nem tudja átvenni a komposztálót, úgy egyszeri megbízás-
ra szóló meghatalmazással meghatalmazott útján is átveheti. 
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a komposztáló edény
átvételekor munkatársaik ellenőrzik az adatokat, így kérik,
hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát minden átvevő
vigyen magával. Ennek hiányában nem tudnak biztosítani
komposztáló edényt.

A komposztáló edény átvehető a szolgáltató telephelyén:
2220 Vecsés, Damjanich u. 34. 
A pályázat megvalósításával és a beszerzendő hulladékgazdálkodá-
si eszközökkel kapcsolatban Tuba Zoltán, a Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az alábbiakat nyilatkozta:
- Az elmúlt évek hulladékgazdálkodási szabályainak és korsze-
rűsítésének köszönhetően jelentős változás tapasztalható
abban, ahogy a lakosság a hulladékokat egyre átgondoltabban
kezeli. Igyekeznek a még meglévő gyűjtőszigeteket megfelelő
módon használni, egyre többen csatlakoznak be az idén elkez-
dődött házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe.
Nagy öröm számunkra, hogy a zöldhulladékok otthoni haszno-
sítására is egyre nyitottabb a lakosság. 
A pályázat célja nemcsak a komposztáló edények, hulladékgyűj-
tő célgépek, valamint a korábban már bemutatott ágaprító gép
és bálázó gép beszerzése, hanem olyan céleszközök beszerzésére
is irányul, amely a városi hulladékgyűjtést korszerűbbé, környe-
zettudatosabbá teszi. Így valósult meg az az informatikai fejlesz-
tési elem is, amely által a meglévő hulladékgyűjtő gépjárműve-
inket rádiófrekvenciás adó-vevő egységgel szereltettük fel, mely
technológiával hatékonyabbá válik a hulladék begyűjtése, a jár-
művek járatoptimalizálása és gazdaságos működtetése. A gép-
járművekre szerelt adó-vevő egység, akár emberi beavatkozás
nélkül, automatikusan kommunikál egymással, valamint általa
nyomon követhetővé válik a gyűjtőedények ürítésének helye, idő-
pontja, annak körülménye, így a későbbi esetleges problémák,
panaszok kivizsgálásakor is alapot nyújthat a megoldásához,
valamint a hulladék begyűjtés is tervezhetőbbé válik. 
A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. további célja, hogy mind
a lakossági, mind az intézményi tájékoztatás teljes körű és haté-
kony legyen. Éppen ezért a 2015. szeptember 26-27-én megren-
dezésre kerülő Káposztafeszten a közszolgáltató sátránál tájéko-
zódhatnak a megvalósuló projektről, a városi hulladékgazdálko-
dást érintő fejlesztésekről és a jövőbeni feladatokról, tervekről.

További információ:
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán. 
2220 Vecsés, Damjanich u. 32. Telefon/fax: +36 29/350-563
info@v-varosgondnok.hu
www.v-varosgondnok.hu

Akcióban a Vecsési Hulladékkommandó
folytatás a 12. oldalról

Ezúton is szeretnénk kérni a vecsésieket, hogy csatlakozzanak a
hulladékkommandóhoz. 
Jelentkezni lehet a hulladekkommandovecses@gmail.com
email címen. A Káposztafeszten a Városgondnok melletti sátor-
ban leszünk megtalálhatók. Minden segítségnek örülünk, annak
is ha a fenti email címre illegális szemét lerakatot jelentenek,
jelölve a lerakat pontos helyét, jellegét (zsákok, sitt, stb.), vala-
mint ha van rá mód, akkor csatolt fényképet is várunk a levélben.
Aki a napi „őrjárat”-hoz szeretne csatlakozni, írja meg e-mail-
ben, mely utcákban jár naponta, mely kereszteződéstől-keresz-
teződésig, és felvesszük a térképre azt a szakaszt. Amennyiben
valaki a saját útvonalán talál illegális hulladékot, a fenti módon
jelezze a kommandó e-mail címére.

Írás és fotó: Vecsési Hulladékkommandó - Hepka György
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A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület és a Vecsési
Borbarátok Egyesülete a korábbi murcifesztek tapasztalatait
igyekezték most is hasznosítani. Volt zenés ébresztő a városré-
szekben, délelőtt bolhapiac az udvaron, ahol szülők és gyer-
mekek adhatták-vehették portékájukat. Közben csodálattal lát-
hatták a régi korok borászati eszközeit, és kóstolhatták a finom
mustot. Mindemellett meg kellett állapítani, hogy ez a rendez-
vény az időjárás kegyeltje: ismét parádés, szinte kánikulai idő

fogadta a vendégeket, akik már délután szép számmal kezdtek
gyülekezni, és koraestére már az udvar is megtelt szórakozni
vágyó vendégekkel és az összes sörpadot fel kellett állítani.

Ezúttal a névadó mustot Sárosi István, az egyesület kiváló borásza
készítette, amit nem volt olyan vendég, aki meg nem kóstolta.
A korábbi murcifesztiválok receptje persze most is adott volt:
kiváló borok az egyesület tagjainak felajánlásából, kiváló zene
az egyesület zenekarainak és vendégeinek jóvoltából, és mellet-
te finom falatok, amelyből idén is a lángos volt a sláger.

A kitűnő program megköveteli, hogy az utókornak is megörö-
kítsük a fellépők névsorát: Die Neun Brannauer Musikanten
(Kilenc Baranyai Zenész), a zsámbéki Lochberg Tánccsoport,
és persze a VHZ Fúvószenekara, valamint a zenekar Bavorák
Szaxofon Quintetje. Este a tánchoz a Brunner Zenekar húzta a
talpalávalót. Már hagyománynak számít az is, hogy most is alig
akart hazamenni a jókedvű társaság. Ja kérem, a jó bor, a jó
zene, a finom falatok…
A két egyesület folytatta abbéli szokását is, hogy a gyűjtés és az
adományok most is a kerítés rendbetételét célozták, ahová egy
emléktáblát szándékoznak elhelyezni, ami az egykori
Községházára emlékeztetne. Ez a mostani alkalommal 270 ezer
forint volt. A két egyesület továbbra is vár támogatást, számla-
számuk: 11742283 20030243. Kérik, írják rá: Községháza.

Szalontai  fotók: Gábor Béla

III.  Vecsési Murcifesztivál

Hívogató - Gondozási Központ

Szolgáltatásaink:
Időskorúak nappali ellátása:
Teljes körű napközbeni ellátás: ami tartalmazza a napi 3x étkezést,
Képzett szakemberek által irányított klubélet. 
szabad idős programokban való részvételt: ezen belül közös
társasjátékozás, dominózás, hímzés és egyéb kézműves foglal-
kozások.
személyre szabott gondozást: ezen belül rendszeres vérnyomás
és testsúlymérés.
Házi gondozás:
ennek keretében napi akár 4 órában szakképzett ápoló otthoná-
ban látja el gondozásra szorulókat. Ami lehet, fürdetés, sebkö-
tözés, 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, első-
sorban krízis helyzetek elhárítására.

Az ellátások térítési díja az ellátott jövedelmétől függ. 
Érdeklődjenek a Gondozási Központ elérhetőségén:
2220, Vecsés Jókai M.u.8  Tel-fax:29/350-267 
e-mail.gondozasi.k@hotmail.com

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

– vezetőség –

Nagy sikert arattak a baranyai zenészek

Sárosi István  ismét remekelt a murcijával

A boszorkánykonyha, ahol annyi finomság született

Estére már az udvar is megtelt a vendégekkel
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A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már. Soha
el nem múló szeretettel emlékezünk
Almássy Tamásra, a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. egy-
kori dolgozójára, akit az idézet jól
jellemez. Tamást barátai, kollégái
egy mindig mosolygó, csupa szív,
lelkiismeretes, a közösségért tenni
akaró embernek ismerték. Hiányozni
fog kedvessége és közvetlensége,

olyan embertől kell elköszönnünk, akinek mindig mindenkihez
volt egy jó szava, mosolya, támogató gondolata.
Almássy Tamás 1964-ben született Nyíregyházán. Iskoláit
Nyíregyházán kezdte meg, majd fizikusként végzett az ELTE-n,
később közgazdász diplomát szerzett a Corvinus Egyetemen.
Egyetemi évei alatt meghatározóvá vált számára a környezetvé-
delem.  1991-ben barátjával megalapította az ALTO Alpin Kft.-
t, amelynek főtevékenysége a hátizsákok, hálózsákok és túrafel-
szerelések gyártása volt. Termékeiket több sikeres magyar
Everest expedíción használták, és a mai napig használják. 22
évig dolgozott az ALTO-nál, majd kisebb kitérő után 2014-ben
helyezkedett el a vecsési közszolgáltatónál, de örömét mindig a
környezetvédelem iránti elkötelezettségben lelte. 
Számos folyóiratban, települési lapban publikált, részt vett nyári
egyetemeken, tanított és példát mutatott a fiatalabb generáció
számára, elektronikus írásait folyamatosan közölte, amellyel
számos követőre és segítőre akadt. A vecsési közéletben aktívan
részt vett, a nevéhez fűződik a településen több faültetés, mint
ahogy a most megalakult vecsési Hulladékkommandó létrejötte
is.  Alapító tagja volt két vecsési egyesületnek, a Kispatak
Természetvédő Egyesületnek és a Moccantó Egyesületnek.

Barátaival együtt hozta létre a Kispatak tanösvényt, és számtalan
programot szervezett, melyek a helyi közösség erősítését szol-
gálták. Tagja volt a budapesti Talentum Körnek és a
Közösségfejlesztők Egyesületének is.
Nagy túrázó volt, imádta a természetet. Igyekezett úgy élni,
hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után,
ahová csak tudott, mindig kerékpárral vagy gyalog ment, pró-
bálta a gépi közlekedést kizárni az életéből, amennyire lehetett,
ezáltal is csökkentve az Ő „lábnyomát.”

Életének utolsó hónapjaiban - éppen, amikor egy kedves isme-
rősének segített - baleset érte. A megpróbáltatásokat nagy türe-
lemmel viselte, igyekezett felgyógyulni, és mielőbb újból fel-
venni a munkát. Betegágyából folyamatosan hírt adott magáról.
Elkeseredett volt, hogy gyógyulása nem olyan mértékben ala-
kult, ahogy ő szerette volna. Az augusztusi hosszú hétvége előtt
hazatérhetett otthonába, könyökmankó segítette mozgásában,
és már azon gondolkodott, hogy a városi komposztáló program-
ban miként tudna segíteni, amely szintén az Ő nevéhez fűződik.
Elhivatott volt a szakmájában és a civil munkájában egyaránt.
Gyermekeit is a természet szeretetére és az emberekre való oda-
figyelésre tanította. Családja mindig mellette állt, és folyamato-
san együtt küzdöttek azért, hogy Tamás újból felépüljön.
Együtt érzünk a családjával, szeretteivel és barátaival, és igyek-
szünk lehető legjobban támogatni őket ezekben a nehéz időkben.
Életének 51. évében váratlanul érte a halál. Utolsó útjára család-
ja és barátai kísérik el.

Emlékét szívünkben megőrizzük!
Nyugodj békében Tamás!

a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. kollektívája

A VÍZ ÉLET, GONDOZZUK KÖZÖSEN! 
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, bőséges hóvihar – az éghajlat változás hatásai
egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és kezeljük a szélsősé-
ges időjárás hatásait. Egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének visz-
szatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak vízhiányát. A megvaló-
sításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia kialakítására van
szükség. Magyarország összes felszíni és felszínalatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gaz-
dálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. december 22-éig készül el. 
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a Vízgyűjtő-gazdál-
kodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatko-
zó fejezeteit. Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók megismerked-
hetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok megoldásával. A területi
fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egyszerre. Gondos és előrelá-
tó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket és kamatozathat-
juk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A természeti erőforrások, különö-
sen a vízkészlet a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a
jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
(Magyarország Alaptörvénye) 
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új Vízgyűjtő- gazdálkodási
Tervekkel és véleményezzék azokat! 

Somlyódy Balázs főigazgató – Országos Vízügyi Főigazgatóság

In memoriam Almássy Tamás (1964-2015)
„Mint ahogyan lomb váltja a lombot, olyan csak az ember. Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mást sarjaszt újból,
mikor eljön a szép tavasz újra: így van az emberi nemzet is, egy nő, más meg alá hull.” (Homérosz)

Búcsúvers
Augusztusi számunkban búcsúztunk el Hrachovina
Lajos előadóművésztől. Egy verset kaptunk Sallay
Gyula költőtől, amelyben elköszön barátjától, akivel
a legutóbbi görög groteszkben még együtt játszottak. 

Sallay Gyula: ELMENT A HANG

Elment a hang,
ám fülembe rejtve
most elvezet a csendbe.
Elment. Magával vitte 
a dallamot, a zenét,
mely lelkünk csöndjében 
benne élt.
Emléke már az
ünnepekre maradt,
felidézzük, Ő hogyan
szólt, vagy szavalt.
Egykor Auliszban ültem Vele,
vártuk, hogy a gályát a szél vízre tegye.
Menelaosszal rávettük Őt,
áldozatot tegyen Apollón előtt.
Megtette, de a pillanatot leste,
most elment, hogy Iphigeneiát megkeresse.
Színésztársaid nevében is 
búcsúzom Tőled, Odüsszeusz.
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A rekkenő hőség miatt az ünnepségre a Kulturális Központ
Színháztermében került sor. Az érkezőket a fesztiváldíjas
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara
fogadta kellemes térzenével. Falvai Anett, az ünnepség műsor-
vezetője köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselőt, a város vezetését, továbbá Tófalvi
Mónikát, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és Pintér
Ferencet, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, valamint
a történelmi egyházak képviselőit.

Ünnepi műsor
A Fúvószenekar kíséretével a jelenlévők közösen énekelték el
a Nemzeti Himnuszunkat. 
A hatszoros Aranypáva-díjas Balla Péter Népdalkör 13 éve ala-
kult. Művészeti vezetője Szeghalmi Ágnes. Ez alkalommal egy
Galga-menti és egy I. világháborús népdalcsokrot hallhattunk
tőlük. Citerán közreműködött Pesti János.

Ünnepi beszéd
Állami ünnepünkön Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
mondott ünnepi beszédet! A beszédet a következőkben teljes
terjedelemben ismertetjük.

„Mondd, mennyit érsz? / És én mennyit érek? / Ha megveszel,
érted élek? / Ha eladsz, másé leszek? / Ha taposol, cipőd
leszek? / Ha éhes vagy, enni viszek? / Mondd, mennyit érsz? / És
én mennyit érek? Léstyán Mária: Mennyit ér egy ember?

Tisztelt Ünneplő állampolgárok, tisztelt Vecsésiek!

Bródy János és Szörényi Levente gyönyörű rockoperájában
István király ezt a kérdést teszi fel: „Mondd, mennyit ér az
ember, ha bűntelen, de gyenge? Mondd mennyit ér az ember, ha
készül véres győzelemre?” A második dalban ez a kérdés így
hangzik: „Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge?
Mondd, mennyit ér, ha kárhozott a győzelemre?”
Valójában nem tudjuk, hogy István királyunk elbizonytalano-
dott-e, amikor leverte ellenségeit, legyőzte Koppányt, amikor
szívós küzdelem árán uralma alatt fokozatosan egyesítette a
Kárpát-medence egész területét, amikor megvédte országát II.
Konrád német-római császár támadásaival és hűbéri alávetési
kísérletével szemben.  
Mi a XXI. századi magyarok nem láthatunk bele Szent
Királyunk lelkébe, belső küzdelmeibe, nyugtalan álmaiba, har-
caiba, de a kérdés itt van a városi meghívónkon, és ha ezzel az
idézettel hívogattak bennünket, hogy méltón ünnepeljük meg
Szent Istvánt királyt. 
Mennyit ér az ember? Mennyire fontos, értékes az ember?
Mennyit ér egy király?  Mennyire fontos, jelentős, mennyire
értékes?  A meghívón levő kérdés nem hagyott nyugodni.

Belefészkelte magát az agyamba, a szívembe, a lelkembe. Arra
ösztönzött, hogy megpróbáljak válaszolni rá. A saját gondolataim
természetesen nem teljesek, és nem egy történész szájából hang-
zanak el. Csak a magam gondolatai arról, hogy mitől értékes egy
uralkodó. Értékelésemet, látásomat nagyban befolyásolja lelkész
voltom. Ebben a beszédben csak 3 pontot fogalmaztam meg.

1. Történelmi jelentőség. A történelmi jelentőség természete-
sen, abban az értelemben fontos, hogy melyik uralkodó hagy
maga után olyan értéket, ami épít, ami a fennmaradást, a nép
érdekeit, életét szolgálja. Van történelmi jelentősége annak a sze-
mélynek is, aki tönkretesz, áruló, népe és mások életét megkese-
ríti. Van történelmi jelentősége annak is, aki eladja országát,
olyan háborút, belharcot szít, ami az ország pusztulásával jár. 
Nagyon hálás vagyok azért, hogy az ünnepi beszédre való
készülés kapcsán annyi mindent olvashattam el Szent Istvánról,
tanulmányozhattam, felfedezhettem, hogy Géza fia István
hogyan vitte végbe, amit apja elkezdett, hogy mennyi mindent
tett azért, hogy ma itt állhassunk, és ünnepelhessük, hogy
vagyunk magyarok, hogy van Magyarország.  István király
szervezőkészsége, bölcs törvényhozása, békés nemzetközi kap-
csolatok kiépítése, sikeres hadvezetése nélkül nem állhatnánk
itt, és nem ünnepelhetnénk. Várispánságok, 45 megye, pénzve-
rés, 10 püspökség, több bencés monostor, törvénykönyv létre-
hozása mind azt a célt szolgálta, hogy létrejöjjön egy egységes
önálló és erős magyar királyság, amelyik nem hűbérese egyik
nagyhatalomnak sem. 

2.  Amennyire megérti, hogy ő egy nagy átfogó rend része.
Szent István ezt írja fiának, Imre hercegnek: „Mivel megértem
s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s
nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt
égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény
élteti s tartja fenn. S mivel látom, hogy mindazt, amit Isten
kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudni-
illik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságo-
kat, főpapságokat s más méltóságokat részben isteni parancsok
és rendeletek kormányozzák.”
Szent István intelmeinek bevezetéséből azt olvasom ki, hogy a
király megértette, hogy ahogyan Isten megteremtette az eget és
a földet, úgy Isten kormányozza a király és parancsok révén az
országokat is. Az a király tud jól kormányozni, amelyik tudja,
hogy van fölötte Isten, aki a hatalmat neki adta, és aki elég alá-
zatos ahhoz, hogy megérti, hogy ő is egy nagy rend része, ami-
ben feladata, munkája van. A király a kormányzáshoz való böl-
csességet is Istentől kéri.   9. intelmében különös módon is buz-
dítja fiát az imádságra. Írja: „valahányszor Isten templomához
járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad
is király lévén, mindig mondjad: „Küldd el, uram, a bölcsessé-
get a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem
munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden
időben.”
István tudta az uralkodáshoz való böl-
csesség nincs magától. Isten adja. Azt is
hitte, hogy ezt a tudást, minden cseleke-
detét Isten kéri majd számon.  Tudta a
hatalmat Isten bármikor vissza is veheti,
ha úgy látja jónak. A hatalommal való
visszaélésnek, pedig következményei
vannak. Tudta, hogy másképp senki
nem lehet jó király, csak ha elismeri
Isten legfőbb hatalmát. 

Állami ünnepünk – augusztus 20.

fotók: Katona Csaba
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Az ünnepi beszéd folytatása
„3. Engedelmes  
István király intelmeiben fiát arra buzdítja, hogy legyen Isten
iránt és apja iránt engedelmes. Figyelmezteti fiát a parancssze-
gők és engedetlenek bibliai példájával a következményekre, a
bukás elkerülhetetlen voltára. „Illik pedig, hogy odaadó figye-
lemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni böl-
csesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól: „Hallgasd,
fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak el ne
hagyd oktatását, így sokasulnak meg néked a te életednek esz-
tendei.” Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit
atyai gyöngédséggel parancsolok, megveted - távol legyen! -,
nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek.” 
István király azt is látta, hogy csak úgy marad fenn egy ország,
ha nemzedékek tisztelik egymást, ha a fiú nem lerombolja és
tönkreteszi apja művét, hanem folytatja azt. István király után
trónra kerülő és törvényalkotó királyok nem törölték el István
rendelkezéseit, hanem azokra építettek, kiegészítették azokat.
Nem hiába szól a parancsolat és az ígéret egyszerre a Bibliában,
„Tiszteld apádat, és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a
földön, amelyet Istened az Úr ad neked.”  

Mennyit ér az ember?
Ezt a kérdést magunkra nézve sem kerülhetjük ki. Az idézett kis
versben éppen felénk irányul a kérdés. „Mondd, mennyit érsz?
És én mennyit érek?” Nem az a kérdés a mai napon, hogy meny-
nyire vagyunk társadalmilag hasznosak, hogy mennyit érünk az
egészségbiztosítónak, hogy mit mondd egy kémikus, egy bioló-
gus rólunk, és még csak az sem, hogy hogyan becsülnek meg az
embertársaink, hogy mit gondol rólunk a családunk, hanem az,
hogy mit gondol rólunk Isten. Ő előtte állva, magunkba nézhe-
tünk, csak bűnbánattal hajthatjuk le a fejünket, mert arra gondol-
hatunk, mennyi mindent rontottunk el, tettünk tökre, mennyire
nem becsültük elődeink munkáját, mennyire nem tiszteltük az
előző generációkat.  Mégis Isten nemcsak bűnbánatra indító
Isten, hanem megbocsátó Isten, aki azt mondja, akárki vagy,
legyél, egyszerű ember, csavargó, vagy polgármester, gazdag
vagy szegény, lelkész vagy hitetlen, a legértékesebb vagy szá-
momra, hiszen a legértékesebbet adtam érted, a fiamat. 
Az ünnep, épp ez az ünnep, amikor István királyunkat ünnepel-
jük, arra való, hogy szembenézzek magammal. Mennyit érek?
Mit hagyok az következő nemzedékre? Hogyan fognak majd
rám gondolni az utódaim? István király ünnepe arra indít ben-
nünket, hogy felülvizsgáljuk, hogy méltó vagyunk-e az ő nevé-
re. István király példája, szavai arra indítanak, hogy úgy éljük
az életünket, hogy méltók legyünk az ő nevéhez, és egyszer
majd emelt fővel állhassunk oda Istenünk elé, mert megőriztük
azt, amit kaptunk, és jól sáfárkodtunk javainkkal.”

Ünnepi műsor

A 15 éves múlttal rendelkező Rosmarein Tánccsoport előadásá-
ban egy dunántúli ugróst, kalocsai táncokat  és a Radeczky Marsch-
ot láthattuk. A tánccsoport vezetője: Doróné Zemmel Katalin.

Kitüntetések átadása
A Köztisztviselők számára adományozható kitüntetéseket
hagyományosan állami ünnepünkön adják át. Ezúttal Budai
Nándorné és Janics Lászlóné, a Polgármesteri Hivatal két dol-
gozója kapott elismerést. (Részletesen a 2. oldalon.)

Ünnepi műsor
A Madách Színház rendkívül
népszerű, fiatal musicalszínésze,
Csengeri Attila hatalmas sikert
aratott műsorával.

Az új kenyér megáldása és megszegése

A történelmi egyházak képviseletében Dr. Huszka Mihály kato-
likus plébános, Heinemann Ildikó evangélikus és Dömötör
Norbert református lelkész áldotta meg az új kenyeret! 

Az új kenyér megszegését hagyományosan a Polgármester úr,
a Jegyző asszony és Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság
elnöke végezte el.
A szokásnak megfelelően minden jelenlévő megízlelhette a
Bojtos ÁBC által, új búzából készített kenyeret. 
Az ünnepség a Szózat dallamaival zárult.

VT összeállítás                                         fotók: Nagy Mátyás

Állami ünnepünk – augusztus 20.
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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

Fülbelövés

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

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

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

Ajtószegőléc, szegő és saroklécek, pipaléc, stafni…
Elektromos rágcsáló riasztók és mérgek (pl. vakond,
egér) Ablak tömítő gumi és szivacs, takaró ponyvák.

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



Gellértet is úgy tiszteljük, hogy a magyarok, a mi szentünk.
Tudjuk, hogy nem hazánk földjén látta meg a napvilágot.
Itáliában, Velencében született 980 körül. De életének legfonto-
sabb eseményei magyar földön történtek, és itt halt vértanúha-
lált is. Öt éves volt, amikor szülei átvitték a Velencével szembe-
ni Szent György szigetre.(Édesapját Sagredo Gellértnek hív-
ták.) A fiút György névre keresztelték, azért, mert György nap-
ján született. Mivel nagyon súlyos beteg volt, - kétséges volt,
hogy életben marad-e -, ezért szülei fogadalmat tettek? Ha a fiú
a sziget bencés szerzetesei imájára meggyógyul, Istennek szen-
telik életét és a monostorban hagyják, hogy tanulhasson. A gyer-
mek meggyógyult. A kolostorban szépen haladt a tanulmányok
megszerzésében. György 15 éves lehetett, amikor édesapja
szentföldi zarándoklatra indult. Már elérte társaival a palesztin
partokat, amikor arab rablók támadták meg őket. Ugyan hősie-
sen védekeztek, de az édesapa holtan maradt a csatatéren. Az ifjú
György ekkor apja iránti tiszteletből felvette a Gellért nevet.
25 éves korában rendtársai megválasztották perjelükké (elöljáró-
jukká), majd Bolognába ment tanulmányait tökéletesíteni, és a
kolostor apátjának halála után őt választották meg apátnak. Mint
korábban apját, őt is sürgette a vágy, hogy eljusson Szentföldre.
1015 körül szállt hajóra, de hamarosan tengeri vihar miatt Isztria
partjaira sodródtak, és a Parenzo (Porecs) melletti bencés monos-
torban találnak menedéket. Itt találkozott Razina (más néven
Gaudentius) pannonhalmi apáttal, aki arra igyekezett őt megnyer-
ni, hogy legyen segítségére a magyarországi kolostor alapítás és
térítő munkájában. Gellért nem tudott ellenállni az apát kérésének,
és úgy gondolta, hogy a magyarországi segítés után már könnyeb-
ben eljut a Szentföldre. Így 1015. május 3-án Pécsre érkeztek Mór
püspökhöz.. A pécsi püspökkel és Asztrik pécsváradi apáttal
Székesfehérvárra utazott István királyhoz. A király látva kiváló
képességeit, erényeit, meghívta, hogy fiának, Imrének nevelője
legyen. Imre herceg 8 éves volt ekkor, és Gellért hét évig tanítot-
ta, nevelte Imrét az esztergomi királyi palotában.
Ezután remeteként élt a Bakonyban. Az imádság mellett tudo-
mányos munkával is foglalkozott, kommentárokat írt a szentírá-
si szövegekhez. Nem sokáig élhetett a remeteségben, mert
István király hívatta, hogy rábízza a Maros menti egyházmegye
szervezését. Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy az
egyházmegyét felosztotta 7 főesperességre, élükre magyarul
tudó papokat nevezett ki. Káptalani iskolát szervezett, hogy biz-
tosítva legyen a papi utánpótlás, s templomokat emelt. István
1038-ban bekövetkezett halála fordulatot jelentett Gellért élet-
ében, nehéz küzdelmek következtek a király utódaival. 
Az új király Péter ugyan velencei volt akárcsak Gellért, de a
magyarságot nem tudta megnyerni, idegenpártolása miatt elűz-
ték a trónról. Az utódtól, Aba Sámueltől 1043-ban zsarnoksága
miatt Gellért megtagadta a koronát.
1046-ban Gellért püspöktársaival a lengyel száműzetésből haza-
térő Endre és Levente hercegek fogadására igyekszik. Útközben
Diósdon szálltak meg, és Gellértnek a Szent Szabina templomban
misézés közben látomása volt a közelgő vértanúságról. Az ún.
pesti révhez közeledve Vata pogány lázadói kőzáporral törtek
rájuk. Gellértet kiráncigálták szekeréből, egy kordéhoz hozzáköt-
ve a Kelenhegy szikláiról a mélybe taszították 1046, szept. 24-én.
Holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony templomban (mai
Belvárosi Főplébánia templom) temették el, majd később átszál-
lították egyházmegyéjébe, Csanádra.
Szentté avatása Szent László király idejében történt. Ünnepe:
szeptember 24.

Nagy István Elek

Evangélikus hírek
Templom épül

Vecsési Evangélikus Gyülekezetünk Templombővítésbe kezd
az idén. Már régóta álmunk, hogy kis templomunkat szociális
helyiségekkel kibővítjük, mivel nagy gondot okoz télen, hogy
közösségi helyiségünkben se mellékhelyiség, se konyha nin-
csen. Elképzelésünk szerint egy új istentiszteleti résszel bővül-
ne lelki otthonunk, és a jelenleg meglévő épületrészünkből ala-
kítanánk ki gyülekezeti termeinket és a szociális helyiségeket.
Gyülekezetünk erre a célra az Emberi Erőforrás
Minisztériumhoz kap segítséget, ugyanakkor ez az összeg csak
a negyede annak, amiből tervünk megvalósítható. Ez a kicsi
gyülekezet összesen 92 éves, de már 3-szor épített templomot
Vecsésen. Az első csak 12 évig állt fenn, a II. Világháborúban a
németek felrobbantották. Ezután Svájcból kaptunk katonai
barakk alapanyagot ahhoz, hogy szükségmegoldásként felhúz-
zunk egy kis fatemplomot. Majd 1971-ben építettük fel mosta-
ni templomunkat.  Most újabb nagy feladatunk az, hogy előre
gondolkodjunk 50-60 évre, és a korunknak, a mai kor ember-
ének igényeihez alakítsuk át, bővítsük lelki házunkat. A Vecsési
Evangélikus Gyülekezet része az üllői és a gyáli evangélikus
közösség is. Gyülekezeti helyiségünk egyik városban sincsen,
mégis reméljük, hogy valamilyen módon láthatóak vagyunk a
városok életében. Úgy, ahogy ezt Jézus Krisztus Urunk mond-
ja: „Ti vagytok a világ világossága!”
Gyülekezetünk azért, hogy tervei megvalósíthassa, kéri min-
denkinek a segítségét! Olyan alkalmakat szervezünk, ahol ez a
segítés megvalósulhat. Ott leszünk egy kis sátorral a szeptem-
ber 26-27-én, a Vecsési KáposztaFeszten, ahol palacsintát
sütünk, szórólapot, felvilágosítást adunk.  Október 17-én pedig
a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban rendezünk
Evangélikus Templomért Jótékonysági Kulturális Napot.
Szeretettel várunk mindenkit. A programokra az esti előadás
kivételével a belépés ingyenes, adományokat a templomépítés
javára fogadunk el.
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Gondolatok… Szent Gellért

Program: 
OKTÓBER 17. Bálint Ágnes Kulturális Központ Vecsés

13.00-13.30 Köszöntés és áhítat 
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész 
13.30-14.00 Előadás gyerekeknek Csirió címmel
14:00-19:00 gyerekfoglalkozások a kistermekben. 
14.00-15.00 Vecsernye kórus, Károly Edit énekel, 
Vecsési Hagyományőrző Zenekar
15.00-16:00 Kerekasztal-beszélgetés: 
Templom vagy bevásárlóközpont? 
16:00-17:00 D. Kiss Ildikó és barátai ír és 
angol keresztény dalokat énekelnek. 
17.00-18:00 Táncház moldvai és somogyi néptánc tanulás,
tánc. Zenél: Petre Attila, Bella Péter és Tóth Zsombor
18.00-19:00 M.Is.K.A. együttes, 
pörgős pop-punk zene fiataloknak 
19:00-21:00 Nagyszínház-terem: Őrült nők ketrece- musical
két részben a Nagykőrösi Körszínház előadásában. A támogató
jegy ára: 2500 Ft – a bevétel a templom bővítését szolgálja.

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
+3620 7700442
e-mail: ildiko.heinemann@lutheran.hu  
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Vecsésről bejáró egyetemi adjunktusként 
Az angol nyelv kiváló ismerője és tudományos kutatója

Sokan mondják manapság, hogy kevés a
tehetséges a mai fiatalok között. Az
Árpád utcában élő és a férjével, Ambrózy
Gáborral kisbabát váró Dr. Kiricsi Ágnes
(PhD) egyetemi adjunktus éppen azt pél-
dázza, hogy szorgalommal, tehetséggel a
mai fiatalok is érhetnek el tudományos
sikereket. 

Kiricsi József és Bőti Erzsébet gyermekeként Budapesten,
1974. május 28-án született. Születése óta Vecsésen él, és büsz-
ke a városára. Az általános iskolát a Petőfi téren végezte, majd
1993-ban Budapesten a Karinthy Frigyes Gimnázium ötéves,
angol-magyar kéttannyelvű osztályában érettségizett. Sikeresen
felvételizett az ELTE BTK angol hebraisztika szakára, ahol
1998-ban az angol szakot végezte el. Több szemesztert elvég-
zett a hebraisztikán is, de a középkori angol irodalom, az óan-
gol és középangol nyelv jobban lekötötte. A doktori képzés is az
angol nyelv felé terelgette. Hobbiként rövid ideig a skandina-
visztika tanszéken az izlandi nyelvet is tanulta. 1998-ban az
ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában középkori angol
irodalommal kezdett foglalkozni. Ebből írta a disszertációját
angol nyelven, amely szemantikai, kultúrtörténeti és irodalmi
témaköröket fogott át. Az angol szavak jelentésének változását
vizsgálta az angol írásbeliség kezdeteitől 1500-ig. 2006-ban
szerezte meg a tudományos doktori fokozatot (PhD) summa
cum laude minősítéssel. 
1998-2000 között óraadó volt a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, BTK Angol Tanszékén Piliscsabán, és a Károli
Gáspár Református Egyetem, BTK Angol Nyelvű Irodalmak és
Kultúrák Tanszékén. 2000-2008 között meghívták tanársegéd-
nek a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol 2008 óta
adjunktusként tanítja az egyetemistákat. Egyetemi évei alatt fél
évig egykori alma materében, a vecsési Petőfi téri általános
iskolában is tanított angolt. Az egyetemen írásfejlesztés, haladó
szövegírási gyakorlatok, középkori angol irodalom, korai angol
irodalom a kezdetektől a 17. századig, bevezetés az angol iro-
dalomba, ó- és középangol szövegolvasási órák, szaknyelvi
órák (biológia, fizika, földrajz, kémia, fenntartható fejlődés
szaknyelve), az angol irodalom műfajaiban, egyéb korai angol

irodalom témakörökben speciális stúdiumokat tart, illetve tan-
tárgyakat tanít. Kutatási területei közé tartoznak a középkori
angol irodalom, óangol és a középangol nyelv, nem utolsó sor-
ban a légköroptikai jelenségek leírása és kutatása, ami tulajdon-
képpen a hobbija is. A légkörben levő jégkristályokon, a víz-
cseppeken, s egyéb részecskéken megtörő, elhajló, szóródó
fény különféle színes jelenségeket képes rajzolni az égre.
Ilyenek például a halójelenségek, a szivárványok, koszorúk, és
még sok, szinte alig ismert optikai jelenség. Ezeket szívesen
fotózza, illetve több publikációja is megjelent a témában. A finn
csillagászati szövetség halójelenségeket bemutató honlapjának
éveken át a szerkesztője volt. Különösen érdekli, hogy a közép-
kori forrásokban miként írják le ezeket a természeti jelenségeket,
hiszen akkor még nem volt rájuk tudományos magyarázat. 
2005-ben a középkor fiatal kutatóinak kiírt pályázaton The Lynne
Grundy Memorial Trust díjat nyert. 2001-ben fél éven át a
Helsinki Egyetem angol tanszékének Research Unit for Variation
and Change in English kutatócsoportjában készült a disszertáció
írására. 2002-ben elnyerte az ESSE (Európai Anglisztika
Társaság) nyári kutatómunkára kiírt ösztöndíját, amit az Oxfordi
Egyetemen, a St. Edmund Hall–ban hasznosan töltött el. 2003-
2004 között a Centre for International Mobility ösztöndíj kereté-
ben ismét a Helsinki Egyetem Angol Tanszékének kutatócsoport-
jában dolgozott a disszertációján. Azóta többször visszatért
Finnországba kutatni, előadni. Legutóbb 2011-ben, amikor egy
posztgraduális ösztöndíj keretében a légköroptikai témakörben
tartott előadásokat. Mindezek mellett szakdolgozati témákat
vezet és bírál, főleg a középkori angol irodalom és kultúra témá-
jában. Rendszeres tagja a doktori bizottságoknak, doktoranduszo-
kat szigorlatoztató testületeknek. Gyakran vesz részt hazai és kül-
földi tudományos konferenciákon. Rendszeresen publikál angol
nyelven. 2013-ban előadó volt a Kutatók Éjszakáján légköropti-
ka témakörben. Több éven keresztül a TiFoLa nemzetközi tanár-
képző program magyar koordinátora volt, amelynek keretében
Angliába, Ausztriába, Dániába és Törökországba vitte a magyar
tanárjelölteket gyakorlótanításra. 
- Számos témában publikálok angol nyelven, tudományos kon-
ferenciákon tartok előadásokat, de most minden figyelmünket
az első kisfiúnk, Balázs várása köti le. Minden elért sikerünkre
ő teheti majd fel a koronát – mondta Dr. Kiricsi Ágnes (PsD)
vecsésen élő egyetemi adjunktus.

Írás és fotó: Orosz Károly 

Megkezdődött a tanév a református óvodában
Augusztus 29-én a vecsési Czövek Olivér Református Óvoda
képviseletében Bartháné Tábori Mária óvodavezető és Karasi
Éva óvónő Sárospatakon vettek részt az Országos Református
Tanévnyitó ünnepségen. Ezen az ünnepi alkalmon Csomós
József, tiszáninneni református püspök hirdette Isten Szent
Igéjét. A püspök ünnepi igehirdetésében a mustármag példázata
alapján hangsúlyozta: ahogy az Isten országa, úgy a jövő is ben-
nünk születik (Mk. 4;30;35) . S ezért a jövőért sokat tehetnek a
keresztyén nevelés által a magyar református óvodák és a csa-
ládok is. Ez az alkalom a huszadik közös református tanévnyi-
tó volt, amelyről a Duna Televízió is felvételt készített, és a hon-
lapján az összefoglaló meg is tekinthető. 
A vecsési református óvodában is megkezdődött a 2015/2016.
nevelési év, amelynek ünnepélyes megnyitója október 4-én lesz
a vasárnapi istentisztelet keretében. A nagy túljelentkezés ellené-
re minden gyermek ügyét sikerült a családokkal együttműködve
rendezni. Minden gyermekért és családokért Istennek adunk
hálát, mindenekelőtt azokért, akik a Czövek Olivér Református
Óvoda létszámát és lelki, anyagi hátterét biztosítják. 

A református óvoda a nyári
szünidő alatt is szépült. Festési,
karbantartási munkálatok zajlot-
tak kívül és belül egyaránt.
Az óvoda gyermeklétszáma
továbbra is 80 fő, akikről
Dömötör Norbert Nt. református
lelkész és a presbitérium irányítá-
sával 14 felnőtt gondoskodik. Az
óvodában dolgozó felnőttek heti
rendszerességgel hallhatják Isten
igéjét délutáni áhítat keretében,
melyet a református lelkipásztor
tart az intézményben. A tantestü-
let kéri a vecsési gyülekezetek
tagjait és városunk keresztyén/keresztény lakosságát, hogy akik
tehetik, hordozzák imádságban Vecsés város egyetlen keresztyén
óvodáját, az oda járó és Isten akarata szerint fejlődő gyermekeket.

VT Info
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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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Dr. Varga Győző, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház ügyveze-
tő igazgatója az urológia területén használt Aging Male, azaz
öregedő férfi néven ismert jelenséggel kapcsolatos információ-
kat osztotta meg velünk. Az urológus szakorvos fő szakterületei
az ambuláns urológia, a férfi szexuális zavarok, és természete-
sen az Aging Male jelenség.
Az Aging Male, vagyis öregedő férfi kifejezést az urológia
magának vindikálta: nem kifejezetten betegség ez, inkább a ter-
mészetes elhasználódás velejárója. Életkori sajátosságokkal
megjelennek a tünetek, amelyek elsősorban a működés zavara-
iban észlelhetők.

Melyek ezek az észlelhető működési zavarok?
Egyrészt a szexuális funkció átalakulása, módosulása érzékel-
hető ilyenkor. De nemcsak a funkció módosul, hanem mentális
és szomatikus változás is végbemegy, mehet ilyenkor a férfiak-
ban. És persze a férfihormon, vagyis a tesztoszteron szint csök-
kenése, vagy hiánya is állhat a tünetek hátterében. Ellentétben a
nőkkel, ahol ez a változás radikális, és tünetei igen kellemetle-
nek, a férfiaknál nincs ilyen éles határ, és nem ennyire kézzel-
fogható, látványos a változás. A férfi nemi hormon szintje har-
mincéves kortól fokozatosan csökken, de természetesen válto-
zó, hogy ez kinél-kinél mikor érzékelhető. A tesztoszteronszint
csökkenést mentális tünet is kísérheti, így például az indítéksze-
génység, de lehetnek szomatikus megjelenési formái is a tüne-
teknek, mint a zsírgyarapodás, az izomszövet csökkenése, a
csonttartószerkezet szilárdságának csökkenése, a szőrzet kopá-
sa, vagy a libidó csökkenése. Ez utóbbi viszont nem minden
esetben függ össze a teljesítőképesség csökkenésével is.
Milyen tünetek lehetnek még, ha csökken a tesztoszteron szint?
Nagyobb arányban fordulhatnak elő szívgyógyászati, kardio-
vaszkuláris megbetegedések. Kimutatták a vizsgálatok, hogy az
érrendszeri problémák könnyebben következnek be a tesztosz-
teron hiánya miatt. Ezért azt szoktam javasolni annak, akinek
csak tehetem, hogy nagyon vigyázzon az érrendszerére.

Mit lehet tudni az Aging Male jelenség kezeléséről?
Maga az idősödő férfi jelenség többszakmás probléma. Benne
van a lehetőség a szakmában, hogy hatékonyan kezelje az ezzel
kapcsolatban felmerülő gondokat, ám például még nem is olyan
régen azt mondták, hogy a tesztoszteronpótlás prosztatarákot
okozhat, mára kiderült, hogy nem így van. Hiszen minden
egyes olyan betegünket, akiknek a csökkent tesztoszteron szint-
jét szeretnénk normalizálni, előtte elküldjük PSA tesztre. Ez a
teszt kimutatja, hogy valaki hajlamos-e a prosztatarákra, illetve,
hogy van-e ilyen kezdődő betegsége.  Ha igen, akkor természe-
tesen nem kaphat tesztoszteront. Ha nincs semmi jele a beteg-
ségnek, akkor kap férfihormont, és rengeteg dolgot rendbe is
tesz ezzel a szervezetében. Igaz, a laboratóriumi mérés nem
olyan egyszerű, és drága is a vizsgálat, de szerintem megéri az
a néhány ezer forint a delikvenseknek, hogy tisztában legyenek
a PSA szintjükkel.
A potencia csökkenése összeköthető a tesztoszteron szint csök-
kenésével?
Nem annyira tesztoszteron kérdés a potencia. Negyven, negy-
venöt év fölött tartós merevedési probléma léphet föl, ami elő-
jele lehet a szív-, érrendszeri problémáknak, amelyeket általá-
ban 2-3 évvel megelőz. Az aktívan használt érrendszer legvéko-
nyabb erei itt találhatók a férfi nemi szervben. Ha ebben beáll a
zavar, akkor később a nagyobb, szélesebb erekben is zavar lép-
het föl. De az is előfordul, hogy a tizedik, tizenötödik percben
gyengül a merevedés. Azt csak mellékesen megjegyzem, hogy

a korai magömlésben szenvedő férfiak valószínűleg sohasem
jönnek rá, hogy ilyen problémájuk van, hiszen náluk eleve nincs
meg a merevedés tíz-tizenöt percig. Azoknál a férfiaknál,
akiknél bekövetkezik a merevedés gyengülése, próbálják
palástolni a problémát, azzal, hogy fáradt vagyok, rossz
napom van, de ezt általában pszichés trauma követheti. A nők
aggódni kezdhetnek, hogy már nem talál elég vonzónak a
párom, van valakije, stb. A férfiak pedig a palástolás mellett el
kezdik kerülni az intim helyzeteket, nehogy kérdőre lehessen
vonni őket. Ha csak egyszer-kétszer fordul ez elő, akkor az
nem akkora gond, azon mind a két fél túllép. Akkor azonban
már mindenképpen érdemes felkeresni az orvost, ha két hóna-
pon keresztül többször is jelentkezik ez a tünet. Ott már érde-
mes szakorvossal konzultálni.

Felkeresik a férfiak ilyen problémával?
Eleve nehezen mennek el a férfiak orvoshoz, és az is köztudo-
mású, hogy a férfiak büszkesége nem nagyon engedi meg, hogy
a teljesítményükre, vagy annak hiányára panaszkodjanak.
Ráadásul ennek orvoslására ma már sokan beszerzik az ilyen-
olyan tisztaságú, kétes eredetű szereket az internetről. De
nagyon kevesen tudják, vagy inkább nem hiszik, hogy sok
veszélye lehet egy ilyen bevizsgálatlan tabletta beszedésének.
Van, akinek egy alkalomra elegendő lenne a tabletta töredék
része, hiszen az adag beállítását komoly vizsgálatnak kell meg-
előzni. Azt is meg kell említeni, akinek szívkoszorúér problé-
mái vannak, annak csak szigorú felügyelet mellett lehetne szed-
ni ezeket a gyógyszereket, ugyanis a szívkoszorúérre kapott
gyógyszer hatásait ez a szer fokozza. Persze nem kizáró ok a két
szer együttes hatása, de csakis szigorú orvosi felügyelet mellett.
Így én mindenképpen azt javaslom, hogy aki arra adja a fejét,
hogy gyógyszerrel kíván segíteni a merevedési problémáján, az
előtte keresse fel a szakorvost, mert egyébként többet árthat
magának, mint használ! (X)

Dr. Jármi Hilda
forrás: www.amerce.hu

Aging Male: Férfiak szépkorban 

Köszönjük!
Szeptember 2-án utaztam az unokámmal Kőbánya Kispestről
busszal az Erzsébet téri buszon, a 17.20 órai járattal. Az uno-
kám a buszon felejtette a kis válltáskáját, benne az összes ira-
tával. Ellenőrzőjében plusz 100 000 forinttal. Hazaérve vette
észre. Papájával elmentek a busz után autóval. A sofőr vissza-
adta neki. Semmi nem hiányzott belőle! 
Ezúton szeretném neki megköszönni! Nem ismerem sajnos,
csak arra emlékszem, egy idősebb korú férfi volt. Gondolom,
vannak ennek a járatnak állandó utasai. Hátha valaki ráismer,
és eljut hozzá a köszönetem! 
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, ha esetleg egy utas adta le a
táskát, neki is köszönöm! 
Jó dolog tudni, hogy vannak még becsületes emberek! 
Köszönöm szépen! 

Üdvözlettel: Kelemen Bata Mária 
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Vecsésről került a sport élvonalába
10 éven át volt a magyar teke válogatott szövetségi kapitánya

Sokan ismerik Vecsésen az Árpád utca 5.
sz. alatt élő Kiricsi József nyugdíjas
gépésztechnikust, de kevesen tudják,
hogy több mint 10 éven át a magyar teke-
válogatott szövetségi kapitánya volt. Id.
Kiricsi József műszerész és Roszik Mária
háztartásbeli gyermekeként Budapesten
született 1937. december 18-án. Apja egy-

kor szintén a tekeválogatott edzője, szövetségi kapitánya volt.
1945 tavaszán Budapestről egy gyarló kézikocsival jöttek
Vecsésre, mert a háború végén gránáttalálat érte a kőbányai
lakásukat. Az Árpád utcában telepedtek le. A felsőtelepi általá-
nos iskola és a váci Lőwy Sándor Gépipari Technikum után a
kötelező esztergályos és marós egyéves szakmai gyakorlatot
1956-1957-ben a Forgácsoló Szerszámok Gyárában,
Angyalföldön töltötte le. A sorkatonai szolgálat után ott dolgo-
zott tovább, és minőségellenőr, vagyis meós volt. 1970-es évek
elejétől a nyugdíjazásáig a BKV-nál dolgozott a villamos-jár-
műjavító gyáregységben. Megnősült, felesége, Bőti Erzsébet a
vecsési egészségügyben dolgozott 2011-ben bekövetkezett
haláláig. Egy gyermekük született, Ágnes (1974), aki ma tudo-
mányos doktori fokozattal a Károli Gáspár Református
Egyetem adjunktusa. 
Kiricsi József, a Láng SK csapatában kezdte a tekézést, majd
Csepelen megnyerte a Budapest Bajnokságot, és a BKV Előre
játékosa lett. Egy kis kitérőt jelentettek a Kőbányai Porcelán SK
és a Budapesti Erőmű SE-nél eltöltött évek, ahonnan ismét a
BKV Előre SC-hez tért vissza, amelynek játékosa és az edzője
lett. Közben egyéniben az Országos Magyar Bajnokságon ezüs-
térmet, csapatával pedig kétszer magyar bajnokságot, három-
szor ezüstérmet, és számos bronzérmet szerzett. Levelező tago-
zaton elvégezte a Testnevelési Főiskola edzői szakát, és sikeres
sportpályafutása eredményeként a válogatottságig vitte. Az
1980-as években hagyta abba az aktív sportolást. 
Csaknem húsz évvel az aktív tekézés után meghívták a
Budapesti Erőmű csapatába edzőnek, és felkerültek a csapattal
az NB I-be. Később ismét a BKV Előre edzője, majd a Magyar
Tekeszövetség felkérésére az ifjúsági és felnőtt férfi teke válo-
gatott edzője és szövetségi kapitánya lett. Macedóniában
(Skopje) a csapat világbajnokságon a BKV Előre csapatával
ezüstérmes lett. Válogatott edzői időszaka alatt elérte a legna-
gyobb sikert: 16 év után először, 2004-ben a magyar csapattal
megnyerte a világbajnokságot az erdélyi Brassó városában.
Ezután 2005-ben Újvidéken (Novi Sad) a felnőtt VB-n ezüstér-
mes lett a csapat. Az ifjúságiakkal is voltak sikerei, egyéniben
arany-, ezüst- és bronzérmek a szlovéniai (Koper) ifi VB-n,
majd Németországban (Augsburg) a serdülő VB-n, aztán ismét
Szlovéniában (Celje) az Európa Kupán, és Csehországban
(Nachod) az ifi VB-n. 2007-ben, 70 éves korában magas sport-
minisztériumi kitüntetést kapott az elért eredményekért 2009-
ben hagyta abba az edzősködést. Azóta a kisebb parknak is beil-
lő kertjében tölti szívesen az idejét, és örül leánya családjának
és sikereinek.

Orosz Károly

Hasznosítható területtel bővül a város

Egyik két évvel ezelőtti lapszámunkban már beszámoltunk a
vecsési tó, a Lanyi történetéről, akkori állapotáról. Nos, hogy
miért térünk vissza ehhez a sokunk emlékezetében régmúlt nya-
rak gyermeki boldogságát idéző témához, arra az a mérföldkő
adja a jelzést, mely egy több százéves korszak lezárásáról, és
egy új történet elindulásáról tanúskodik. 
A régi tó, amit a hetvenes-nyolcvanas évekre hatósági tehetet-
lenség mellett szeméttel, építési törmelékkel töltöttek fel, már
akkoriban visszafordíthatatlan folyamatok áldozata lett. Az ezt
megelőző időkben - és most egy pillanatra emlékezzünk meg
róluk is - néhány az ügyért tenni akaró, rendíthetetlen „fantasz-
ta” váltig állította, hogy a kikotort medrű Lanyi csónakázó- és
horgásztóként Vecsés igazi kincse lehetne. Már-már rögeszmés-
nek tűnő javaslataik süket fülekre találtak az akkori illetékesek-
nél, így „harcukat” elvesztették, immár Ők maguk sincsenek
közöttünk. Meg nem valósult „álmaik” örökösei azóta is mi
vagyunk. Akiket ez a hivatalos közömbösség egykoron meg-
döbbentett, és most is elszomorít, jól tudták, tudják, hogy itt
valami végérvényesen befejeződött. Bár emlékezni, nosztalgiá-
val szomorkodni ugyan lehet az eltűnt vízi vadvilág, a pecázó,
fürdőző gyermekek emléke felett, nekünk e helyzet valóságá-
val, a jelen megváltoztathatatlan tényeivel kell számolnunk. A
tájrendezés során idén, az utolsó, még vízzel és náddal borított,
„hősiesen kitartó”emléknyomok is megadóan eltűntek, kissé
patetikusan azt is mondhatnánk: íme, bevégeztetett.
S, ha mindez mostanra így alakult, bölcs belenyugvással bejár-
va a környéket - feledve régi ábrándokat - láthatjuk, hogy a
VETÜSZ-Városgondnok Kft. gondos kezelésében lévő terület,
mára már a jövőben egy kiválóan hasznosítható szabad térség-
gé vált, növelve Vecsés város közcélú fejlődésének további
lehetőségeit.

A szerző 1973 nyarán készített felvételét idén ugyanazon a
helyen állva ismételte meg.

Képek és szöveg: Fekete József

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

0630-6002139, 0629-737644
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1990 - 2015. 25 év szabadon
A rendszerváltástól napjainkig III.

Az előzőekben magáról a rendszerváltásról és annak politikai
jelentőségéről írtam, majd számba vettem munkánk eredménye-
it. Természetesen a lista nem terjedhet ki minden dologra.
Elsősorban a nagyobb, fontosabb beruházások kerültek megem-
lítésre. Persze lehet sorrendet felállítani, de az teljesen felesle-
ges. Nem is törekedtem erre. Aki nyitott szemmel jár-kel telepü-
lésünkön, az látja a változásokat. Az idősebb generációnak van
összehasonlítási alapja, hiszen annak idején pártutasításra került
egy-egy beruházás megvalósításra. Valahol, fent a pártközpon-
tokban elhatároztak valamit, és az került megvalósításra. A rend-
szerváltással ennek vége-szakadt. A dolgok helyben dőlnek el,
választott képviselők döntenek egy-egy beruházásról. Az előző
részben számba-vettem azokat a megvalósított beruházásokat,
amelyekkel településünk gazdagodott. Nem hanyagolható el a
magánerős beruházások hányada sem, de erről is írtam. 
Nagy vonalakban 2011-ig került bemutatásra az anyag. Azóta
eltelt négy év, és településünk tovább szépült, gazdagodott. Csak
néhány. Új, korszerű bölcsőde épült, parkolók kerültek kialakí-
tásra, Kertek-alján az állomás mindkét oldalán. Játszóterekkel,
szabadidős tevékenységre alkalmas létesítményekkel gazdago-
dott településünk. A régi, elavult halottasház helyére egy korsze-
rű épület került felépítésre, folytatódott az útépítés, és kezdetét
vette a járdaépítési program. Felépült Vecséshez méltó kultúrház
a városközponttal, emlékművek, emléktáblák kerültek felállítás-
ra, elhelyezésre, bizonyítván azt, hogy Vecsés nem felejt. Az
önkormányzat állandó jelleggel gondot fordít intézményeinek
korszerűsítésére, gondoskodik szociális téren a rászorultakról.
Kulturális téren elég két dolgot megemlíteni. Nagy sikerrel vitték
színre a millennium alkalmából Kacsoh Pongrác: János vitéz című
alkotását, majd az újratelepítési évfordulóra megszületett a Fal
nem épül ember nélkül című rockopera. Az önkormányzat anyagi
lehetőségeihez mérten támogatja a különböző helytörténeti kiad-
ványokat, ápolja testvértelepülési kapcsolatait. A felsoroltak
között vannak látványos, és kevésbé látványos dolgok, de minden,
ami megszületik érték, s általuk gazdagodik településünk.

Találóan írja Szénási Sándor: A mi városunk című versében:

Koronás a város főterén,
hol egykor kék medencébe hullt a víz.
Szent István lábainál a felszökő
emlékek fénye nekem a legszebb dísz.

Most szánt az idő, forgatja a földet,
értékek vesznek el, s újak születnek,
sáros utcáink lassan eltűnnek,
sokasodnak a csillogó üzletek.

Velünk együtt megszülettél, kisváros:
bár sorsunk az elmúlás, te gazdagodsz
életünk által, és a Koronás kút
vízében szaporodnak a dallamok.

Befejezésül. Legyünk büszkék eredményeinkre! Ne a szomszé-
dot nézzük, figyeljük! (A szomszéd rétje mindig zöldebb.)
Nekünk a mi dolgainkat kell megoldani, a szomszédnak mást.
Hosszú utat tettünk meg, mely nehéz és fáradságos volt. Volt,
van és lesz még feladat, amit meg kell oldani, de közösen sike-
rülni fog. Úgy legyen!

Gál István

Az alábbi címmel hamarosan tánctanfolyam indul a kulturá-
lis központban. Erről a különlegességről érdeklődtünk a tan-
folyam vezetőjétől.

Argentin tangó és az „ölelés művészete”

Az argentin tangóval Frédéric Fonteyne „Tango Libre - Szabad
a Tánc” filmében találkoztam először
(https://www.youtube.com/watch?v=s1PRtZr5R3c), melyben
igen furcsa körülmények között fellép Mariano Frumboli
(Chico), az argentin „Tango nuevo” egyik nagy sztárja.
Az argentin tangót az „ölelések táncának” is nevezik, mely
műfaj eredetileg a múlt század elején Argentínában és
Uruguayban alakult ki. A tangót eredetileg férfiak táncolták, és
miután nincsenek benne előre megszabott lépésminták, ezért az
argentin tangó egy rendkívül improvizatív jellegű táncnak
mondható.
A táncoló tangós párban megkülönböztetünk egy vezető és egy
követő partnert, akik különféle (távoli vagy közeli) tartásban
kapcsolódnak egymással össze. Miután az argentin tangónak
nincs alaplépése, ezért a vezető minden lépésnél rögtönöz,
miközben a követő feladata, hogy kitalálja a vezető „kérésére”
a legmegfelelőbb „választ”. A kérdések és a válaszok olyan har-
monikus és kreatív párbeszédet alkotnak a pár tagjai között,
mely egyedülálló a tánc minden pillanatában.
Manapság, amikor szociális kapcsolatainkban az emberi érintés
egyre inkább kihalófélben van, holott pszichológiai megfonto-
lások alapján napi 15 (tizenöt) ölelésre lenne szükségünk ahhoz,
hogy valóban egészségesek és kiegyensúlyozottak lehessünk,
addig az argentin tangót – minden bizonnyal - az „ölelés művé-
szetének” nevezhetjük.

„Paradox módon, az argentin tangó nem az egyre magasabb
szint eléréséről, hanem arról szól, hogy mennyire ismerjük saját
személyiségünket. Tangós fejlődésünk lényege ezért éppen
abban áll, hogy egyre jobban megismerjük önmagunkat.”

PráczkiPéter
praczki.peter@upcmail.hu

Vecsésen kiadó-eladó 
családi  házat ,  

vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 
Hívását előre is köszönöm.
Tel. :  06-20 3974 055

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

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor 
0620 946 7302
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Szeptember eleje van, elkez-
dődött az iskolákban a diá-
koknak, tanároknak a tanév.
Interjú alanynak egy arany-
diplomás középiskolai tanárt
kerestem fel, aki bájos fele-
ségével – ő szintén tanár –
fogadott az otthonukban.
Ötvös József a fővárosban
született szülei egy szem
gyermekeként 1939. január
25-én. A Lövölde téren 
laktak, általános iskolába a
Rottenbiller utcában, gim-
náziumba a jó nevű Köl-
cseybe járt. 

Szülei mindketten az Országos Pedagógiai Intézetben dolgoztak.
Gyermekükkel nem volt gondjuk, mert szorgalmas, jó tanuló és
főként minden sport iránt érdeklődő volt, ezért végezte iskoláit
és jeleskedett a különféle sportokban úgy, mint tenisz, kosár- és
kézilabda. Minden, ami testmozgás volt, nagyon vonzotta. Így
természetes volt, hogy a középiskola elvégzése után a
Testnevelési Főiskolára jelentkezett, ahová felvételt nyert. 1964-
ben kapta kézhez a középiskolai testnevelés tanári diplomáját.
Akkoriban már nem kihelyezéses módszerrel kaptak állást a
végzett tanárok, hanem lehetőségeikhez képest választhattak. Ő
Vecsés mellett döntött. Gondolta, megpályáz egy állást, egy évre
próbaképpen. Annyira megkedvelte városunkat, az embereket,
hogy itt ragadt, és negyvenegy évig tanította a diákokat, egész-
séges életmódra nevelte, különféle sportokban edzette őket.
Az első tizenhat évben a Martinovics téri Általános Iskolában
tevékenykedett egy csodálatosan jó közösségben. Meséli, hogy
a tantestület egy emberként segítette egymást, a gyermekek szü-
lei is munkájukkal támogatták az iskolában a sportéletet.
Nagyon jól érezte magát abban a közegben. Kialakította a
különféle sportolni vágyó gyerekekből a kézilabda csapatát, és
sorra értek el szép eredményeket, ami büszkeséggel töltötte el,
mert jó munkája gyümölcse érett be folyamatosan.
Szorgalmas munkája eredményeként – no meg a szülei segítsé-
gével – két év után már autója volt, azzal járt Vecsésre, nagyon
kedvelte már akkor is a szép autókat, ez a szenvedélye a mai
napig megmaradt.
Akkoriban két szerelme volt, a tanítás és a sport, majd megis-
merkedett 1966-ben a feleségével, Magdival, aki biológia-
kémia szakos tanár volt, udvarolt neki, szerelem lett belőle, és
1967-ben házasság. A felesége Pestlőrincen lakott kertes csalá-
di házban, így oda költöztek a szüleihez, és együtt jártak
Vecsésre tanítani. Felesége a falusi központi iskolában tanított
több mint 30 évig.
1969-ben vettek egy telket, és építkezni kezdtek, majd 1970-
ben megszületett kislányuk. Azután beköltöztek a házukba, ami
félig-meddig volt csak kész, de már lakható volt, s apránként
épült, alakult az otthonuk. Nevelték a kislányukat, tanítottak, és
töretlenül boldogan élnek immáron 48 éve együtt, sok derűvel,
humorral. Öröm volt náluk „vendégeskedni”, mert olyan bájjal
élcelődve mesélnek az életükről, hogy az szívet melengetően
irigylésre méltó.
Tanár úr megszámlálhatatlan sok dologban jeleskedett, megpró-
bálom leírni a teljesség igénye nélkül. A kézilabda csapattal jár-
ták a megyét, a járást, szép sikereket értek el, nevelte az ifi után-
pótlás csapatokat, több mint 20 évig edzőként. Keze alól sok
fiatal sportoló került komolyabb csapatokhoz.

Boldogan mesél a tanítási évekről, arról az örömről, hogy min-
denhol találkozik volt tanítványaival, sokan közülük a tanári
pályát választották, és ma már kollégái. Hosszú éveken át a
járási testnevelési munkaközösségi szakmai továbbképzését
vezette munkája mellett, a monori körzet tartozott hozzá. 
Később negyven iskola szakfelügyelője lett, akkor már kibővült
a monori körzet a gödöllői területtel. Kb. száz testnevelő tanár
munkáját ellenőrizte, koordinálta, ami 1990-ben átszervezések
következtében megszűnt. Munkájához tartozott a továbbképzés,
edzéslátogatás és számtalan más feladat. Ifjú korából megszám-
lálhatatlan sok kitüntetés jelzi sportolói múltját, később a diák-
jai eredménye tette őt boldoggá. Tanári tevékenységét miniszte-
ri dicsérettel jutalmazták. 
Hihetetlenül mozgékony ember volt egész életében, ezért elvég-
zett egy sportlövő tanfolyamot, majd megszervezte kispuskával
a lövészetoktatást, később motorcsónakra vizsgázott és ver-
senyző lett, majd a kresz– oktatást, így segítette a közlekedési
rendőrök munkáját, hogy biztonságos legyen az iskola környé-
ke a diákjaik számára, ez már a Petőfi téri iskolában volt...
Mindketten a tanításban teljesedtek ki, felesége is imádta a
hivatását.
Amióta nyugdíjba vonultak, elfoglalják magukat szép otthonuk-
ban, unokájuknak örülnek, kertészkednek, sokat kirándulnak az
országban, megértés-szeretet és főként humor jellemzi az élet-
üket. Ők tényleg olyan emberek, akiknek az élete követendő
példa mindenki számára. Szeretik az életet, vigyáznak az egész-
ségükre és egymásra is. Magdi tanárnő mivel biológia a fő szak-
területe, létrehozott a kertjükben egy biogazdálkodást, ahol
nagy örömmel termeszt mindenféle háztartásban felhasználható
zöldséget, gyógy- és fűszernövényt is.
Tanár úr nevetve mondja, hogy ideiglenesen jött Vecsésre, és
immáron ötven éve itt él, és nagyon szereti. 2014-ben a
Testnevelési Egyetemen megkapta az ötven év után járó
aranydiplomát.

Érdeklődöm, hogy nem hiányzik-e a tanítás, amire szelíd
mosollyal szinte egyszerre válaszolnak, hogy ma már nem, mert
az ember egy egész életen át neveli-oktatja a diákokat, s az évek
múlásával kicsit el is fárad. Örömmel emlékeznek a tanítási
évtizedekre, jó látni a sok felnőtt diákot, akik mind mosolyog-
va üdvözlik úton-útfélen őket.
Mindkettőjüknek kívánunk még sok egészségben, együtt eltöl-
tött boldog évet, hogy élvezzék otthonukban a szép kertet, gyer-
mekük, unokájuk és az emberek szeretetét…

Írás és fotó: Benke Mária

Tanár úr, aki ideiglenesen jött Vecsésre, de már ötven éve itt él



Nagypolitika – kis helyi politika
Helyi önkormányzati újságban nem helyi dolgokról írni mindig
kockázattal jár. Azoknak, akiknek nem tetszik a mondanivaló,
azok rögtön feljajdulnak, és mindenféle címkét ráragasztanak
az emberre. Persze, nem szeretném, ha megvonnák tőlük a szót,
sőt arra biztatok mindenkit, hogy mondja el véleményét.
Különösen akkor, ha olyan, mindnyájunkat érintő kérdésről van
szó, mint a bevándorlás. Alighanem ez mindenkit kell, hogy
véleményre késztessen, mert – még nem tudjuk, de zsigerünk-
ben érezzük -, hogy most történelmi idő van, és, ha elmulasz-
tunk valamit az beláthatatlan és visszafordíthatatlan következ-
ményekkel járhat. Sőt, ami még bonyolultabbá teheti a problé-
mát, ha meg is tesszük, amit a leghelyesebbnek gondolunk, az
akkor is meddő lehet, ha a kontinensen a problémával nem min-
denki foglalkozik kellő felelősséggel. Márpedig erről van szó.
Európa –szándékosan vagy magatehetetlenségében – késésben
van, ami már-már végzetes, apokaliptikus jövőt vizionál.
Nagy kérdés, hogy miért éppen most indult meg ez a tömeg?
A migránsok becslése széles skálán, több milliós nagyságban
mozognak. A legkisebbet sem bírja el Európa, különösen, ha azt
sugallja, hogy mindenkit befogad, a határok védtelenek, és a schen-
geni határon belül mindenki szabadon mozoghat. A lényeg az, hogy
ennyi nem fér el – ha menekült sem! - Európa ezeréves kulturális
határai között!  Ha szorítunk helyet, az többé nem lesz Európa!
Korábban Berluscuoni olasz elnök mondta, hogy ők fizetnek
Kadhafinak, hogy féken tartsa a migráns tömeget. A kérdés ma
így is felvethető: helyes-e, ha egy diktátort elmozdítunk a hely-
éről? Helyes! Ha senki sem tudja utána a rendet szavatolni, az
helyes-e? Nem helyes! Az USA demokrácia exportja sikertelen
volt, amibe sajnos Európát is belevitte. Sőt, a helyzet még rosz-
szabb, mert Szíria elnökét is el akarták távolítani, amellyel egy
több éve tartó véres polgárháború vette kezdetét. És azért, mert
az USA - erre is rábeszélte Európát - felfegyverezte a szír ellen-
zéket, amely ma Iszlám Állam néven véres terrorakciók töme-
gét hajtja végre a térségben, és váltakozó sikerrel küzd a legális
Asszad-hatalommal szemben, de ma csak a kontinens issza a
konfliktusok keserű levét. És még ennél is rosszabb a helyzet,
mert az iraki és az afgán válság elhúzódása az ottani néptöme-
gekben is elindította a népvándorlás hajlamát.  És tovább fokoz-
va: Észak-Afrika belsejéből most már szabadon áramolhat a
migráns tömeg vagy háború elől menekülve vagy a jobb élet
reményében Líbián át Olaszországba. Annyit biztosan leszögez-
hetünk, hogy Észak-Afrika és Közel- és Közép Kelet bizonyta-
lanná válásával indulhatott meg ez a tömeg. Az is kimondható,
hogy a problémát helyben kellene orvosolni. Nevezetesen azt,
hogy a gazdaságilag elmaradott és/vagy túlnépesedett tömegek-
nek helyben kellene megélhetést biztosítani, hogy ott tartható
legyen a népesség. Addig a helyi konfliktusok veszélye és a
jobb élet reménye útnak indíthatja a tömegeket.
Menekültek-e az onnan elindulók? Nézzük a bennünket legin-
kább érintő, javában szárazföldön érkező migránsokat. Szíria
van a legközelebb, háromezer kilométert mennek a magyar
határig és öt országon jönnek keresztül. Az afgánok és pakisz-
tániak esetében plusz háromezer km és plusz 2-3 ország.
Mindkét esetben nagyon közel van a gazdag és biztos menedé-
ket nyújtó Arab-félsziget, amelynek nyelve, kultúrája is azonos.
Miért nem oda mennek? Az úton lévő országok is biztosak, de
közel van hozzá Bulgária és Románia is, amelyek szintén biz-
tonságos országok. Ha menekülök, igyekezek a legközelebbi
biztonságot nyújtó helyre – gondolom én. 
A magyar határig 18 ezer euróba kerül egy ember útja, ez az
embercsempészek bére. Ez 5 és fél millió forint fejenként. Egy
négytagú – ennél csak nagyobb van – családnak kiszámítható a

költsége. Ha Németországba mennek, akkor ez még több.
Honnan van ennyi pénzük? Ha romhalmazból jöttek, mit adtak el?
Ki venné meg? Ha olyan egzisztenciájuk volt, amiből ennyi pén-
zük van, akkor mi indokolja útra kelésüket? Belgrádban a meg-
adott bankban milyen számláról töltik fel a kártyájukat? Az ezer
kérdés után még egy. Csak halkan: így viselkedik egy szerencsét-
len, életében veszélyeztetett ember, hogy elégedetlen mindennel,
azonnali szállítást kér „Édenbe”? És ha nem kapja meg, akkor –
még a gyerek is – azt mutatja, hogyan vágjuk le a fejedet?
Európa vezetése – talán a népessége nem! – alkalmatlan a prob-
léma megoldására. Naponta hoznak értelmetlen vagy az előző-
vel teljesen ellentétes döntéseket. Azt feltételezhetjük, hogy
nem ostoba emberekről van szó, így azonban nehezebb rejtély:
miért teszik, amit tesznek, és miért nem teszik, amit tenni kelle-
ne? Ez a bűnös tehetetlenség arra „jó”, hogy egyre kevesebb idő
maradjon a kontinens megmentésére, s biztatásul szolgáljon a
migránsoknak. Nem tudjuk, hogy még mennyi ideig és mennyi-
en fognak jönni, így a kvóta rendszer erőltetése értelmetlen.
Néhány ország esetében látható, hogy vagy visszaköszönnek a
gyarmatok (Franciaország), vagy már olyan nagyságú más kul-
túrájú népesség él (Németország), hogy azok politikát formáló
erők lettek, és nem szeretnének velük szembe menni. És közben
végletesen átformálják országukat, megszűnik európai mivol-
tuk. Ez már rövidtávon az ő gondjuk, de minket is utolér.
Véleményem szerint felesleges a menekült-bevándorló kérdés.
Ha elfogadnánk azt, ami biztosan nem igaz, hogy mindegyikük
menekült, és előtérbe nyomulna a humanitáriusnak tűnő segít-
ségnyújtás, a szolidaritás gondolata, akkor is van ennél erősebb
eszmény. A nemzetemmel szembeni felelősség, sőt kötelesség
erkölcsi eszménye. Vagyis az, hogy érvényteleníthetem – a mi
esetünkben – ezer év minden küzdelmét, azt, ami megtartotta
ezt az országot, annyi vér és könny között? Kötelességem-e
megőrizni azt és továbbadni gyermekeimnek, unokáimnak?
Magyarország polgárainak 85 %-a támogatja a kormány lépés-
eit, erőfeszítéseit a határok megmentésében. Tegnap vezették be
a hármas szigorítást. Nem tudni mi fog történni, mert ha hason-
ló szigorítás nem lesz főként a görög, de az olasz partoknál is,
akkor továbbra is ömleni fog az áradat, neki mehetnek a határ-
nak, elindulnak a horvátok vagy a románok irányába, és, aki
eddig még azt hitte, hogy őt nem érinti ez a népvándorlás, az
rövidesen belátja, hogy tévedett.
Aki bagatellizálni szeretné a kérdést, annak jó tisztában lenni,
amit az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a jelentésében leírt.
Eszerint 230 millió ember van mozgásban a Földön. Ennyi már
elhagyta a szülőföldjét, és ma már csak az a kérdés, hogy merre
veszik az irányt. 

Szalontai János
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EB csapatbronz két vecsésivel!
Dobrovitz József egyéniben 4.!

Augusztus 18-22. között zajlott a németországi Aachenben a
négyes fogatok Európa-bajnoksága. A nevezési lista szerint
soha nem látott erősségű mezőny gyűlt össze a viadalra.
A németek házigazda jogán hat versenyzőt indíthattak. A
magyarok hármasában ott volt a két Dobrovitz és Lázár Zoltán.
Egyéniben 36 induló volt, és 12 nemzet küzdött az érmekért. 

Díjhajtás
A hollandok taroltak. Az első négy között hárman is ott voltak,
Chardon (37,81) nyert Timmerman (39,88) előtt, a 3. egy
viszonylag ismeretlen spanyol, Garcia (44,07) lett. A mieink
közül Lázár Zoltán 5., Dobrovitz József a 6. helyen zárt, század-
ra egyforma ponttal: 47,90. Dobrovitz Jr. (55,10) a 16. lett. A
csapat és egyéni riválisok közül a belgák 7. és 8., a németek 9-
11. helyeket gyűjtötték be. 
Ez azt is jelentette, hogy díjhajtás után csapatban a hollandok
(77,69) vezettek nagy fölénnyel a magyarok (95,80), a belgák
(97,69) és a németek (100,58) előtt.  A háromtagú csapatoknál
a két legjobb eredményt elérő versenyző pontszámát adják
össze. Díjhajtásban Dobrovitz és Lázár teljesítménye számított.

Akadályhajtás
A lebonyolítás érdekessége volt, hogy második napon nem a
maratonhajtás következett, hanem az akadályhajtás. Dobrovitz
szenzációsan teljesített. Hibátlant ment alapidőn belül, így 0
pontot kapott, amivel a számban 2. lett, a belga Brasseur
mögött. A holland Chardon (0,42) csekély időtúllépéssel volt a
3. Dobrovitz Jr. (6,65) a 10.-nek futott be egy verővel és időtúl-
lépéssel. Lázár (10,32) a 16. lett két verővel és időtúllépéssel.
Két szám után Chardon (38,23) vezetett Dobrovitz (47,90) és a
holland de Ronde (48,20) előtt. Lázár (58,22) a 10., Dobrovitz Jr.
(61,75) a 11. pozíciót foglalta el. Érdekesség, hogy a későbbi
győztes, a német Brauchle díjhajtásban csak a 9. lett (49,55), de
akadályban (3,00) megkezdte a felzárkózást a 6. helyre (52,55)
lopakodott fel. A hátránya Chardonnal szemben 14,32 volt.
Csapatban a hollandok (3,49) nyertek és két szám után több
mint 20 ponttal (81,18) álltak előttünk (6,65 – 102,45). Minket
a belgák (9,00 – 97,69) és a németek (6,99 – 100,58) követtek.
Nálunk a két Dobrovitz hajtása számított a pontversenybe. 
A többi nemzet csapata jelentősen lemaradt.

Maratonhajtás
Dobrovitz helyzete érdekes volt, hiszen hátránya 9 pont volt, ami
maratonban – ahol bármi megtörténhet – nem tűnt behozhatat-

lannak. Ugyanakkor fordítva is megtörténhetett bármi.
Maratonban fordult a kocka, ez főként egyénire igaz, de csapat-
ra is. A német Brauchle olyan fölénnyel (109,61) tudta megnyer-
ni a számot, ami elég volt a szoros összetett győzelemhez is. A
német Sandmann (114,45) a 2., Ronde (122,73) a 3. helyezett
lett. Ez a hollandnak elég lett az összetett bronzhoz, mert ugyan
Dobrovitz nagyon jól ment (124,78) és 6. lett, de Ronde össze-
tettben 1,75 ponttal meg tudta előzni őt a bronzért vívott csatá-
ban. Chardon a 4. helyével (124,14) lecsúszott az összetett első
helyről, s ezüstérmes lett. Dobrovitz Jr. (126,80) 8. helyezése is
kitűnő teljesítmény, amivel összetettben megszerezte a 10.
helyezést. Lázár Zoltán nem remekelt ebben a hajtásban 
(25. – 143,54), ami a nagyon szerény 19. helyezést eredményezte.

Négyes fogat EB, egyéni összetett végeredmény:
1. Brauchle (német) - 162,16
2. Chardon (holland) – 162,37
3. de Ronde (holland) – 170,93
4. Dobrovitz József – 172,68
10. Dobrovitz Jr – 188,55
19. Lázár Zoltán – 201,76

Csapatban a németek (224,06) ragyogóan szerepeltek, jelentő-
sen megverték a hollandokat (246,87), ami kevés volt az össze-
tett győzelemhez, de az összetett ezüstéremhez elég volt. A bel-
gáké (248,29) lett a számban a 3. hely, de miénk (251,58)
maradt az összetett bronzérem! Igaz, csak 95 század ponttal, de
nálunk maradt az előny. Itt is a két Dobrovitz teljesítménye volt
a jobb, az övékét számolták a csapat eredménybe. Tehát
Dobrovitz három, Dobrovitz Jr. két és Lázár egy eredményt vitt
a „közösbe”. Gratulálunk! Nagy öröm ez az országnak, de
nekünk, vecsésieknek, különösen nagy.

Négyes fogat EB, csapat összetett végeredmény:
1. Hollandia        328,05 pont
2. Németország   331,63
3. Magyarország 354,03

Szalontai János fotók: Medvegy Erzsébet

Fogathajtás - Négyes fogat Európa Bajnokság
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Taroltak a magyarok – egyéni és csapat arany 
Dobrovitz Jr. csapat arany és egyéni 4. helyezés

Magyarország rendezte szeptember 10-13-a között a kettes
fogatok világbajnokságát. Fábiánsebestyén volt a házigazdája
a nagy eseménynek, ahol 16 nemzet 65 versenyzője indult el. A
rendező jogán 9 magyar kapott lehetőséget, közöttük három
vecsési: Dobrovitz Jr., Osztertág Kristóf és Osztertág Márk. A
nevezettek között volt még a két Lázár, valamint a nagy tapasz-
talattal rendelkező Hódi Károly, és a kitűnően kvalifikáló
Galambos Nándor, Kákonyi Róbert és Simon József. A csapatot
a két Lázár és Dobrovitz Jr. alkotta.

Díjhajtás
Az első kilenc között 3-3 olasz, magyar és német volt. Lázár
Vilmos (43,36) a 2., Lázár Zoltán (44,66) a 4. és Dobrovitz Jr.
(49,97) a 6. helyen zárt. A két Osztertág-testvérből Kristóf a 14.,
Márk a 16. lett a számban. A hajtást az olasz Fumagalli (42,18)
nyerte, 3. helyen a szintén olasz színekben induló magyar szár-
mazású Dibák József (44,12) futott be. Hódi reményt keltően
ment (19.), a többi magyar a mezőny végén végzett.
Ez a szubjektív ága a versenynek. A pontozók szeme – és aka-
rata – a döntő. Az öt bíróból négy úgy látja, hogy 3-4 között a
helye, s ekként pontoz, de az ötödik 18. helyre tagsálja a pro-
dukciót. Most is így történt Dobrovitz Jr. esetében, 5. és 18. hely
között volt a szórás. Sajnos, ilyenek miatt akár végzetes hát-
rányt is szenvedhet egy versenyző. 
Csapatban az olaszok (86,3) vezettek a mieink (88,0) előtt. 
A németek (105,1) a harmadikok.
A két legjobb eredményt a Lázár testvérek produkálták.

Maratonhajtás
Ez a fogathajtásnak az az ága, ami a legjobban befolyásolhatja
a végeredményt, de itt már minimális a szerepe a bíróknak. A
magyarok most – úgy tűnik – eldöntöttek mindent a harmadik
napi akadályhajtás előtt. Ez még akkor is igaz, ha a versenyzők
nagy számban jól hajtottak, és az első 25(!) között alig volt 10
pont a különbség. Lázár Vilmos (113,76) nyert Dobrovitz Jr.
(114,59) előtt. Lázár Zoltán (118,49) a 10., míg Osztertág
Kristóf (136,41) a 48. lett. Ennél érzékenyebb veszteség volt
Osztertág Márk kiesése, ami az összetettből való kiesést is
jelentette. Az egyéni kártyával induló többi magyarból
Galambos (122,42 – 19.), Kákonyi (122,65 – 20.), Simon Jr.
(127,03 – 32.) jól helytállt, amit a pontok is mutatnak. Sajnos,
Hódi is kiesett maratonban. 

Két szám után nagyon szépen mutatott a mezőny. 1. Lázár
Vilmos (157,12), 2. Lázár Zoltán (163,15) és 4. Dobrovitz Jr.
(164,56). Közéjük ékelődött az olasz Fumagalli (3. - 164, 43).

A német Warneck (5. – 165,10) és az olasz-magyar Dibák (6. –
165,97) lehet még éremesélyes, mert egy verőhibán belül marad-
tak. Talán Lázár Vilmos lehet nyugodtabb, mert ő megy utoljára,
és akkor már látni fogja, hogy mit tegyen. Mindenesetre ő test-
vére előtt is két verőhiba előnnyel áll, de mindenestre óriási teher
lesz rajta. Persze ez a többi magyarra is vonatkozik.
Csapatban már-már eldőlni látszik a verseny, és a magyarok
javára! A maratont megnyertük (228,4) a svájciak (232,6) és a
németek (237,4) előtt. Az egyéni helyezésekből már követke-
zik, hogy jelentős előnnyel (316,4) vezetünk az olaszok (330,4)
és a németek (342,5) előtt. Ha az olaszokból ketten is hibátlant
mennek, és 0 pontot hoznak, mi még 4 verőt is megengedhe-
tünk, mégis vébét nyerünk!
Akadályhajtás
Nos, az első négy helyezett magyar volt, de három országból.
Első a román színekben induló erdélyi Bartha lett (0,33 - időtúl-
lépés), ami szenzációsnak mondható, de sokat nem javított
összetettbeli (40.) pozícióján. Másodiknak az olasz-magyar
Dibák József futott be (0,89 – időtúllépés), aminek a végén nem
örültünk, mert ezzel megelőzte Dobrovitzot. Harmadik Lázár
Vilmos volt (3,00 – egy verőhiba), amivel megtartotta az 1.
helyezését és világbajnok lett! A negyedik hely Lázár Zoltáné
volt (3,10 – verőhiba és időtúllépés), ami ezüstérmet jelentette
számára. Dobrovitz Jr. 4,70-es ideje (egy verő és időtúllépés) a
4. helyezést eredményezte. A magyarok közül Simon Jr. jó aka-
dályhajtással előrelépett a 23. helyre.
Összetettben Osztertág Kristóf (30.), Kákonyi (32.) és
Galambos (36.) a mezőny közepén végeztek.

Kettes fogat VB, egyéni összetett végeredmény:
1. Lázár Vilmos magyar - 160,12
2. Lázár Zoltán magyar – 166,25
3. Dibák József olasz – 166,86
4. Jr. Dobrovitz József – 169,26

Csapatban a jelentős előnyre még rápakoltak a magyar fiúk. 
A számot ugyan az erdélyi magyar fiúk nyerték Romániának
(4,8), és ezzel feljöttek az 5. helyre. A mieink másodikként (6,1)
még növelték előnyüket a riválisokkal szemben. A hajtásban 3.
Ausztria lett (9,4), amellyel övék az összetett 4. helyezés. 
Az olaszok 9,9, a németek 14,9 pontot szereztek.

Kettes fogat VB, csapat összetett végeredmény:
1. Magyarország - 322,5
2. Olaszország    - 340,3
3. Németország   - 357,4

Szalontai János fotók: Medvegy Erzsébet

Fogathajtás - Kettes fogathajtó Világbajnokság
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Parádés kezdés

Pilisi LK – Vecsési FC 1-2 (1-0)
Gól: Novák M. (59’,73’)
Vincze Gábor: „Gratulálok a fiúknak a három ponthoz, és leg-
főképpen ahhoz, hogy a múlt heti siker okozta mámorból egy
jókora pofonnak köszönhetően 0-1-ről talpra tudtak állni, és
igazi csapatként megfordították az eredményt.”

Vecsési FC – Üllő SE 7-0 (4-0)
Gól: Bukovec J.(14’,45’), Molnár I.(38’), Tárkányi G.(40’,59’),
Sándor N.(74’), Molnár D.(88’)
Vincze Gábor: „A nagy meleg ellenére játékosaim becsülettel tették
a dolgukat, és már az első félidőben lezárták a három pont sorsát.”

Törökbálinti TC - Vecsés FC 0-3 (0-2)
Gól: Tárkányi G.(26’), Novák M.(38’), Molnár D.(69’)
Vincze Gábor: „Több játékosnak adtam lehetőséget, nem a szo-
kott felállásban kezdett a csapat, de mindenkivel elégedett vol-
tam. Jó érzés, hogy hozzáállásban mindenki a maximumot
nyújtotta!”

VFC – Dabas Gyón 2-2 (1-1)
Gólszerzők: Novák A.(18’), Bruckner A.(80’) 

Czibolya Zoltán elnök: - A csapat eddigi teljesítményével elége-
dett vagyok. Támadóbb lett a játékunk, ami a rúgott gólok szá-
mában is meglátszik. Igaz, ez most Dabas ellen nem jött be, sok
helyzetünk kimaradt. Most jön a java, remélem, hogy sérültje-
ink rendbe jönnek, és hozzák az elvárást. Az már most is látszik,
hogy több kiváló együttes van, aki komoly terveket szövöget,
de mi is ott akarunk lenni a végelszámolásnál.

Tabella
1. Vecsés FC   5      4   1   0     18-3      13
A 2. helyre Nagykőrös jött fel megelőzve Dabas-Gyón együtte-
sét. Mindkettőjüknek szintén 13 pontja van, vagyis sűrű az
élmezőny. Gödöllő (10) a 4. és utánuk három 9 pontos csapat
van: CSO-KI, Taksony, Biatorbágy sorrendben. Nekünk, két
nagyon nehéz meccs következik: először Biatorbágyra
megyünk, majd Nagykőröst fogadjuk. Nagyjából ezek után lehet
majd látni, hogy milyen erőviszonyok vannak az osztályban.

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

Következő hazai mérkőzések:
Szeptember 26. 16.00: VFC – Nagykőrös
Október 10. 15.00: VFC – Tura
Október 24. 13.30: VFC – Maglód

VT info

Nemzetközi és hazai sikerek a nyáron!

Ökölvívóink nem pihentek a nyári szünetben, egyik versenyről
a másikra utaztunk, hogy értékes mérkőzéseket vívjunk, és érté-
kes győzelmeket szerezzünk.

Bornemissza - Dobó Katica Emlékverseny - Eger, 
2015. június 4-6.
2 arany- és 1 ezüstéremmel a tarsolyunkban jöttünk haza pat-
inás egri versenyről.
Aranyérem: Szűcs Szabina, Lőczy Gergő. 
Ezüstérem: Uhrin Csenge.
A csapat tagjai voltak még: Lőczi Roland, Bücs Károly, Bogárdi
Barbara

Budapest Bajnokság - 2015. június 12-14.
Igazi aranyeső volt az idei Budapest Bajnokság, hiszen 8 arany
és 1 bronzérem volt a vecsési csapat eredménye.
Aranyérmesek: Váry Lili, Szűcs Szabina, Pap Zsófia, Uhrin
Csenge, Tarnóczy Tamara, Nádasdi László, Lőczi Roland,
Mátyás Krisztián.
Bronzérem: Pásztor Erik

Halásztelek – verseny EB válogatóval
Június 27-én, Halásztelken rendezték az EB válogatóval egybe-
kötött női országos versenyt, ahol 4 korcsoportban 71 verseny-
ző mérlegelt be. A vecsési csapatból 3 lány lépett ringbe.
Kőhalmi Dóra első hivatalos mérkőzésén győzelemmel debü-
tált, Pap Zsófinak és Uhrin Csengének nem sikerült győzni.

Női korosztályos Európa Bajnokság
Augusztus 16-22-e között ren-
dezték meg Keszthelyen a
Junior és Ifjúsági Női Ökölvívó
EB-t, ahol a Vecsés SE ver-
senyzője Bencze Eszter (edzője
Török István) bronzérmet szer-
zett az ifi 81+kg-os súlycso-
portban.
Szeptember 12. A nemzetközi
Paks Kupán a serdülő Bücs
Károly ezüstérmet szerzett,
miután az első napon román
ellenféllel szemben tudott nyer-
ni, majd a döntőben szoros mér-
kőzésen maradt alul a kaposvá-
ri ökölvívóval szemben.

Szeptember 5. Mátyás Krisztián a szentpétervári junior világ-
bajnokságon lépett ringbe, de szoros meccsen alulmaradt ukrán
ellenfelével szemben, így kiesett a további küzdelmekből.

VT info

Ökölvívás

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion

és személyautó mosóba 
járműtakarítókat, jó kereseti lehetősséggel,

azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375

telefonszámon lehet.

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Elkezdődött a pontvadászat

Interjú Molnár Józseffel, a Vecsés SE ÉL-TEAM férfi kézilab-
da együttesének vezető edzőjével. Hogy alakult a játékos moz-
gás a felnőtt férfi csapatnál?
- A PLER-ből kapott játékosok idén már fixen itt játsszanak.
Akik onnan jöttek – Csontos Máté, Uzonyi Bence – hál isten-
nek itt ragadtak, jól érezték magukat, s úgy gondolták, itt tud-
nak fejlődni és nekünk segíteni. Érkeztek Tatabányáról ketten,
illetve Tomori Győzővel egy kis rutint próbáltunk hozni az
olyan játékszituációk orvoslására, amelyek tavaly előfordultak,
az egy gólos vereségek, döntetlenek elkerülésére. Itt van Sápi
Adorján, aki a Veszprém nevelése, de 3 évig külföldön élt, ezért
neki elég sok lemaradása van, de szépen lassan utoléri magát.
Azonban a legnagyobb előny, hogy mindenki itt van a tavalyi
keretből, megmaradt az egész struktúra.
Egy lyukas posztunk van, a balkezes jobbátlövő. Ezen kellene
változtatni, hisz egy kulcs poszt, de nagyon nehéz ide igazolni.

Túl vagytok egy Magyar Kupa mérkőzésen, ahol döntetlent ját-
szottatok Százhalombattával. A mérkőzés után, hogy érzed, milyen
volt a felkészülés, milyen lesz jövő héten a bajnokság indulása?
Ennyi idő alatt, amit el lehetett végezni, azt a csapat megtette,
sőt, talán még többet is csinált. Az új játékosoknak is sikerült
beilleszkedniük. A hétvégére mi mást mondanék? Csak a győ-
zelmet várom el a csapatomtól. Az ehhez vezető út egyik állo-
mása volt a Százhalombatta elleni kupameccs. Itthon, úgy gon-
dolom 3 - 4 góllal kellett volna nyernünk, de egyelőre még a
helyzetkihasználás, a kapus és védelem közti összhang hiányos
volt. Ezeken kell még javítanunk. De, ha már pénteken száz szá-
zalékra tudtunk volna mindent, akkor az kisebb fajta csoda
lenne. Így azt lehet elmondani, hogy egy jó mérkőzést játszot-
tunk. Azt gondolom, hogy ebben a bajnokságban ismét minden-
kinek szálka leszünk, mindenkinek a torkán tudunk akadni. Az
első 3 forduló meghatározó lesz a csapat életében. Ez lehet egy
nagyon jó kezdet – mert a középcsapatokat kaptuk meg –, de
lehet egy rossz start is. Nagyon sokan vagyunk. S ennek a baj-
nokság során üdvözítő hatása lesz. Viszont ez akkor is nehézsé-
geket fog okozni, mert csak 16 embert lehet nevezni, tehát
nagyon meg kell verekedni mindenkinek azért, hogy bekerüljön
a csapatba. Az sem mindegy, hogy mennyi időt tud eltölteni a
pályán. Eddig hozzá voltak szokva, hogy van idejük belejönni a
játékba, most viszont a minőség felé kell elmenni, mert az fog
játszani, aki kevesebbet hibázik, és többet tesz hozzá a csapat-
hoz. Én azt gondolom, hogy ez a versenyhelyzet jót fog tenni.

Hogy látod idén a bajnokságot, hisz tavaly gyakran előfordult,
hogy 5 - 6 helyezést mindössze 1 - 2 pont különbség választott
el. Idén is ilyen szoros bajnokság várható? 
Mindenképpen, sőt szorosabb lesz tavalyhoz képest. Megint
van egy feljutó NBI. -be, akit ki lehet nevezni nagyjából, az a
Szentendre.  Viszont, az alsó csapatok, akik NBII. -ből jutottak
fel, és azt mondanánk rájuk, hogy gyengébbek, még meg kell
tanulniuk az NBI./B-t, most nem ezt a erőviszonyt képviselik.
Egy olyan Veszprém jön, amely tagjai régen az NBI. -es és
kupagyőztes csapatot erősítették, egy komplett együttes jön,
amelyben óriási rutin van és tudnak még kézilabdázni. Vagy
nézzük meg a Szigetszentmiklóst, amely leigazolta már a fél
NBI./B-t a meglévő jó játékosok mellé. S maradt a Várpalota,
amely nem esett ki. Náluk vannak kisebb nehézségek, hisz töb-
ben eligazoltak tőlük, de azok a játékosok, akik értékek voltak,
szintén ebben a bajnokságban maradtak, más csapathoz igazol-

va. Tehát a Várpalota az, akire egyelőre azt mondhatjuk, hogy
oda-vissza verni kell.  
Magyarul, mindenhol nyerhetsz, mindenhol kikaphatsz, hazai
pályán sem mehetsz biztosra. Akik kevesebbet hibáznak, akik
kicsit agilisabbak lesznek, azok lehetnek a sikeres csapatok.
Nagy kérdés, hogy milyen szinten fognak szeretni, nem szeret-
ni minket a játékvezetők. 

Legújabb!
Vecsés – Balatonfüredi U23       28-24  (11-10)
Értékes győzelem a nyitányon. A jó kezdés, reméljük, jó lendü-
letet is adhat.

A hazai találkozókat az üllői sportcsarnokban játsszuk: 
Szept. 26. 18.00: Vecsés SE Él-Team – Alba Regia KSE
Okt. 10. 18.00: Vecsés SE Él-Team – Veszprémi KSE
Okt. 18.00: Vecsés SE Él-Team – Szigetszentmiklósi KSK

Interjú Csenki Csillával, a Vecsés Kombi Express felnőtt és
junior kézilabda együttes vezető edzőjével. Hogyan alakult a
játékos mozgás nyáron? 
- Két játékos elment, Sirály-Csenki Judit és Bűcs Vivien, aki
NBI/B-be ment játszani. Sikerült három játékost igazolnom: egy
irányítót, egy beállót és egy balszélsőt. Még azért szeretnék a
belső három posztra, de inkább átlövőbe igazolni, de ez nehéz,
mert nem nagyon van olyan játékos a piacon, akit NBII. - be
lehetne csak úgy hozni. Itt a lányok nem pénzért játszanak,
hanem azért, mert szeretik. A magja megmaradt a tavalyi csapat-
nak. Czudor Szandi még 1-2 hónap mire vissza tud állni a csa-
patba sérülése miatt. Szabó Tímeának kimarad az őszi szezon a
keresztszalag szakadása miatt. Ronyecz Viktória is ki fog esni az
egész évadból, így egy nagyon értékes irányítót is elveszítettünk. 

Erőteljes alapja most már a junior csapat a felnőtt együttesnek.
Náluk, hogyan alakult a helyzet a nyáron?
- A juniorhoz felkerültek az OSB-sek, akik tavaly OSB-t ját-
szottak, idén is azt kellene nekik, de mi úgy döntöttünk, hogy
megye juniort fognak. Az ügyesebbek pedig felkerülnek NBII.
juniorba, és megmutathatják, mit tudnak.

Van még egy szűk hónapotok az első bajnoki mérkőzésig, hogy
alakult eddig a felkészülés?
- Alakul a csapat, meg kell ismerniük az újonnan érkezőket, de
nagyon nehéz, mert az edzéslátogatottsággal vannak problémák.

Idén mi a célkitűzés?
- A 4-6. helyet tűzte ki a vezetés célként. Én azt mondom, hogy
nem lesz egyszerű a helyzet, ugyanis a 12 csapat helyett már
csak 10 van az NBII. - es csoportunkban. Az sem egyszerű,
hogy azonnal 3 idegenbeli mérkőzéssel fogunk kezdeni.
Lehet realitása egy erősebb indításnak, főleg azért, mert három
olyan játékost igazoltam, akiknek olyan a habitusa, hozzáállása,
amellyel magával tudja rántani a többit. Azt gondolom, hogy
példaértékűek lehetnek a többiek számára. Most azt látom a
csapaton, hogy elég nagy az elszántság és az akarás.

Az NB. II. Déli csoportja 10 csapatos lesz. Szeptember 19-én
kezdődik a bajnokság. Három idegenbeli meccsel kezdenek a
vecsési leányok. Először hazai pályán – a Falusi iskolában –
október 25-én, vasárnap 18 órakor játszanak Gyömrő ellen.

Molnár Péter

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
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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.
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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. 

Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – szept. 21-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – szept. 28-ával, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – okt. 5-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – okt. 12-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – okt. 19-ével 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.


