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Új útszakasz épül Vecsésen
Mintegy 100 millió forintból épít új utat az Airport City
Logistic Park tulajdonosa, a CPI Property Group. A fejlesztés
célja a logisztikai park bérlőinek egyre növekvő igényeinek
minél professzionálisabb kiszolgálása, továbbá a könnyű meg-
közelíthetőség elősegítése a kerékpáros és a gyalogos forgalom
számára is. Az útszakasz megépítésével az Üllői út –
Gyorsforgalmi út csomópontjának a terhelése is csökken.

A Lőrinci út folytatásaként, a több mint fél kilométeres hosszú-
ságban kiépített szakasz, a Széchenyi utat és az Airport City
Logistic Parkot köti össze. A létesítmény kétszer egy sávos
teherforgalom számára is alkalmas aszfaltozott közútként, köz-
világítással, csapadékvíz-elvezetéssel kerül kialakításra 2016.
október végéig. Ezt követően pedig Vecsés Város részére bir-
tokbaadásra kerül. A szomszédos érintett ingatlanok ideiglenes
megközelítése biztosított lesz az építkezés időszakában is. 

CPI info                                                  Fotó: Katona Csaba

Nem csak jó, de szép munka is!
Városunk egy újabb, sokak elismerését elnyerő résszel gyarapo-
dott. Az Eötvös József utca, akár egy jövőbeli városmag kezdő
részeként, mondhatni szemet gyönyörködtető módon alakult át
a tervezők, az építők minden dicséretet megérdemlő munkája
nyomán. A Piac tértől egészen a Károly utcáig több mint húsz
ingatlan előtt a gépkocsi beállókat a járdán is alkalmazott bur-
koló elemekkel építették ki. A csapadék elvezetését betonlapok-
kal bélelt árkok biztosítják. Piacnapokon az erősen megnöveke-
dett parkolási igényre is született megoldás. A szebb időket
látott egykori mozi épületéig ugyanis fedőlapokkal látták el az
árkokat, így az ott parkoló járművek nem akadályozzák a csü-
törtöki és a szombati napok nyüzsgő forgalmát.

Kép és szöveg: Fekete József

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.

Mikrocenzus 2016: népesség összeírás
A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely
két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi
folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8.
között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer
címen végezzük el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti.
A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakások-
ban lakók részvétele kötelező.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az idő-
szak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre,
ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást lap-
topok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi
közzé.
(Forrás: KSH)

Tájékoztató
Október 3-án elkezdődik a Zrínyi utca – sorompó Toldy Ferenc
utca – szakaszának felújítása. A munkálatok során először a
kivitelező lemarja a jelenlegi útburkolat felső rétegét, majd a
DPMV Zrt. munkatársai valamennyi érintett ingatlannál kicse-
rélik a víz bekötővezetéket. Ezután új útburkolatot kap az
úttest, padkarendezés mellett. Az egyik oldalon új viakolor
járda is készül. A kivitelezés idejére Forgalomtechnikai Terv
készül, és a kivitelező terelőtáblákkal fogja jelezni az ott élők-
nek és az arra közlekedőknek, hogy az adott időszakban merre
lehet közlekedni. A teljes felújítás tervezett befejezési időpont-
ja október vége, ha az időjárás ezt megengedi.
Megértésüket és közreműködésüket a felújítás során előre is
köszönjük.

PÁLYÁZAT - Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Vecsés Város Önkormányzata a 15/2015. (VII.30.) Ök. 
rendelete alapján a 2016/2017-es tanévre meghirdeti 
ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási intézmények (egyetem,
főiskola) nappali tagozatán tanuló, hátrányos helyzetű hallgató-
inak támogatására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10. 
A pályázatot az Oktatási Bizottság elnökének címezve 
(Dr. Lugosi Mária) postai úton kell leadni egy példányban.
Postacím: Vecsési Polgármesteri Hivatal, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. em. 7.)
A pályázat további feltételeiről, minden egyéb tudnivalójáról
az Oktatási Bizottságnál, vagy a Polgármesteri Hivatal fenti
címén érdeklődhet. VT infok
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Útépítés 2016
Tavasszal elsőként a Csaba utca épült
meg, ezután a Város utca felújítása
következett, melyhez 12 millió forint
minisztériumi támogatást is nyertünk.
Innen vonultak át útépítőink az Eötvös,
majd a Sándor utcába. Az Eötvös utca
komplex megújítása igazából a városköz-
pont rehabilitáció következő állomását
jelenti. (Lásd 2. oldal – szerk.)
Szeptember folyamán kezdjük a munká-
latokat a Felsőhalom, a László és a
György utcákban. Az ütemezés szerint
még szeptember végén megkezdődik a
Gyár utca megépítése. Az őszi útépítések
során forgalomtechnikai szempontból
legnagyobb nehézséget az októberi útre-
konstrukciók jelentik majd, hiszen a víz-
bekötések cseréje után megújul a telepü-
lés egyik fő közlekedési verőereként szá-
mon tartott Zrínyi utca (a sorompó és a
Toldy F. utca között) és a Szép utca is.
Utolsó fázisban a Vaspálya utca aszfalto-
zására kerül sor. Az ütemtervet az időjá-
rás és vis maior események természete-
sen befolyásolhatják. Sajnos, példa erre a
Lincoln úti aluljáró elöntése, melynek
javítási munkálatai 1 hónappal visszave-
tették a belterületi utak építésének lendü-
letét, valamint 40 millió forintot emész-
tettek fel a tartalékainkból. Mindenesetre
a városi önkormányzat az előzőekben fel-
sorolt utak építéséhez szükséges fedeze-
tet (180 millió forintot) a költségvetésé-
ben biztosította. A Zrínyi és a Szép utca
helyreállítási költségeit (70 millió forint)
várhatóan a DPMV Zrt. fedezi.
Külön figyelmet érdemel a Lőrinci út foly-
tatásának megépítése, melyet a volt orosz
laktanyát hasznosító multinacionális cég
finanszírozza. (Lásd 2. oldal – szerk.)
Az év végére majd 2 km-rel több korsze-
rű úton közlekedhetünk, melynek beke-
rülési költsége nagyságrendileg 350 mil-
lió forint. 

Járdaépítés
Néhány évvel ezelőtt kezdtük meg a leg-
forgalmasabb közlekedési útjaink mellet-
ti gyalogjárdák felújítását, illetve meg-
építését. Ezt a koncepciót követve az idén
eddig a következő járdaszakaszok épül-
tek meg, illetve kerülnek még felújításra:
Károly utca páratlan oldali járdája, az
Attila és az Álmos utca között,
a Fő úton a Lakótelep buszmegállója és
a gyalogátkelő közötti rövid szakasz,
Kinizsi utca páratlan oldali járdája, a
Dózsa Gy. utca és Erzsébet tér között,
a Dózsa Gy. utca páratlan oldalán a
Gammel és a Damjanich utca között,
az Eötvös utca páros oldalán, a Piactér
és Károly utca közötti szakasz,
még tervezett:
Halmi utca páratlan oldali járdája, a
Kikindai és a Dózsa Gy. utca között,
Telepi út páratlan oldali járdája, Anna
utcától a Fő útig,
Zrínyi utca páratlan oldali járdája,
sorompótól a Toldy F. utcáig,
Kertekalján a Bokor ÁBC előtti tér
rekonstrukciója.
Ha minden megépül, 2,1 km-nyi új járda-
szakasszal büszkélkedhetünk, melynek
bekerülési költsége 33 millió forint.

Közparkok, játszóterek
Mindannyiunk komfortérzetét befolyá-
solja, hogy milyen állapotban találhatóak
játszótereink és közparkjaink. A város-
üzemeltetés évről-évre csak a zöldterüle-
tek karbantartására majd 40 millió forin-
tot használ fel. Ehhez az összeghez az
eseti nagyobb park- illetve játszótér fej-
újítások bekerülési költségét még hozzá
kell számítanunk.
Még ebben az évben teljesen megújul az
Erzsébet tér játszótere (12 millió) és a
park fáit is alaposan meg kell fiatalítani,
mert nagyon sok a kiszáradt, már-már
veszélyes fa. Az intézményvezető asszony
kérésére az innen felszedett, még használ-
ható játékok átkerülnek a Bálint Ágnes

Óvoda udvarába. A Katica Lakópark ját-
szótere is kisebb renováláson esik át,
ennek befejezése a következő év tavaszára
várható. A patak partján, két helyen sport-
eszközök kihelyezésére pályáztunk, a
pályázat elbírálása folyamatban van. 
Hamarosan kezdődik a kis Epres sportpark
bővítése, ahol egy multifunkciós, gumírozott
pályát (14 millió) és egy futókört is építünk.
Az utóbbi megvalósítására pályázatot nyúj-
tottunk be, ennek eredménye október végére
várható. Ez idáig a Magyar Labdarúgó
Szövetség támogatásával két műfüves lab-
darúgó pályát létesítettünk városunkban.
Ebben az évben segítségükkel egy gumibo-
rítású ún. rekortán focipályát (20×40) épí-
tünk a lakótelepi játszótéren, melyet körbe-
kerítünk és ellátjuk világítással is, ennek
bekerülési költsége 33 millió forint, amiből
10 millió forint az önrész. A városiak jogos
igénye, hogy bővítsük a sportolási lehetősé-
geket, így a NFM által kiírt most megjelent
sportpark pályázat keretén belül a
Lakótelepen is szeretnénk sporteszközöket
elhelyezni, valamint egy 400 méteres gumi
burkolatú futókört kialakítani. 
A fenti adatokból is jól látható, hogy egy
ekkora településen mekkora ráfordítást
igényel, hogy a beruházásoknak érzékelhe-
tő hatása legyen. 2016-ban a városi költ-
ségvetésben a különböző közterületi fej-
lesztésekre közel 300 millió forintot fordí-
tottunk, míg külső forrásból nagyjából 150
millió forintot sikerült „behoznunk”. A fel-
sorolás a teljesség igénye nélkül készült, a
nagyobb tételekre koncentrált, ezért szá-
mos apróbb tételt nem is tartalmaz. 
Tisztában vagyunk útjaink állapotával és
azzal is, hogy mindenki, aki még földut-
cán jár haza, jogosan várja az útépítők
megjelenését. Mindannyiunk számára jó
hír, hogy az idén is sikerült előrehalad-
nunk, és természetesen azon dolgozunk,
hogy a munkagépek még ezen ciklus
végéig mindenhova elérjenek. Addig is a
városvezetés nevében, kérem türelmüket! 

Szlahó Csaba polgármester

Városi közterületek, parkok, utak, járdák
Ha néhány pillanatra elmerülünk gondolatainkban és megpróbáljuk felidézni Vecsés egy évtizeddel ezelőtti arcu-
latát, bizony elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Ahogy bevillannak az emlékek, egy-
más után csodálkozunk rá: - Jé, ez is megváltozott, amaz pedig megépült! Persze, mi helyiek, akik nap, mint nap
itt járunk, másképpen érzékeljük s értékeljük a változásokat. Együtt élni a fejlődéssel, elviselni a beruházásokkal
járó kellemetlenségeket egészen más, mint időről-időre szembesülni az újdonságokkal és élvezni ezek kellemes
következményeit. Szó, ami szó városunk korábbi képét felelevenítve hiába keresnénk számos felújított intézményt,
utcát, teret, parkot. Nem lelnénk az új kulturális központot, a bölcsődénk, az óvodáink és az iskoláink képe is a 40-50 évvel ezelőtti álla-
potokat tükröznék. Játszótereket, közparkokat alig találnánk és az akkor meglévők is többnyire elavult, leromlott állapotot mutatnának.
A Vecsési Tájékoztató júliusi számában az előkészített, illetve a közvetlenül kidolgozás alatt álló intézményi beruházásokról írtam.
A mostani számban, talán a legkézenfekvőbb és a legtöbbünk életét befolyásoló tényezőről, közparkjaink és a közlekedési infrast-
ruktúránk idei fejlesztéseiről szeretnék tájékoztatást adni.  Mielőtt a részletekbe belemerülnék, mindenképpen szeretném leszögez-
ni, hogy az elmúlt években ezen a területen léptük előre a legnagyobbat. Egy évtizeddel ezelőtt a belterületi úthálózat 60%-a, azaz
52 km-nyi út rendelkezett valamilyen szilárd burkolattal. 2016-ban ez az arány hajszálhíján 90%. Ezen időszak alatt a felújított és
az újonnan megépített úthálózat hossza nagyságrendileg 30 km. 

www.vecsesitajekoztato.hu
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A Bálint Ágnes Kulturális Központban a KISSPISTA SZÍNHÁZ előadásában láthattuk 
CARLO GOLDONI: A HAZUG című komédiáját.
Szereplők voltak: Vas-Zoltán Iván, Pataki Gréti, Füleki Violetta, Fogarasi Katalin,, Meixner Veronika, Gallen Gábor, Vörös
Kristóf, Kresznerits Ádám, ifj. Vághy Péter, Vághy Péter, Nagy Gyula, Szegner Ádám, Varsa Márton, Vághy Viktor, Czellaó Ildikó

S z í N H á z  V o LT  V E C S É S E N !

Fordította: Magyarósi Gizella
Díszlet – jelmez: Kék Maja

Zene: Kresznerits Ádám   
Dramaturg - Rendezte: Varsa Mátyás

Az általam látott előadáson a szomszédos
székben Koltai Róbert, a kitűnő színmű-
vész ült, aki szemmel láthatóan nagyon
jól szórakozott, többször tört ki belőle a
kacagás. Később elmondta, hogy tetszett
az előadás, néhány megoldása (jelmezek,
díszlet és díszletigazítások) kifejezetten
ötletes volt. A fiatalok pedig tehetsége-
sek. - Én is ilyen fiatalon kezdtem –
mondta, majd így folytatta – Később
kiderül, kimarad ezen a pályán.
Azóta baráti társaságból is többen látták, és
egybehangzó véleménycsokrot tudok hoz-
zátenni a látottakhoz. Először is azt, hogy jó
volt vecsésinek lenni, és színvonalas szín-
házat láthattunk saját tehetségeink által. Ez
önmagában óriási dolog, kevés település
mondhatja ezt el magáról. Legyünk büsz-
kék rájuk, és támogassuk, bíztassuk őket
további tartalmas szórakoztatásra. 
A szerepek találtak, így nem láthattunk

szenvedő színészt. Sőt, láthatóan élvez-
ték a szerepeket és a fiatal színészpalán-
ták „kiszolgálását”. A fiatalok korukat
megszégyenítő érettséggel formázták
meg a figurákat, hiteles volt minden moz-
dulatuk, és tiszta volt a szövegmondásuk.
Maga a darab aktuális, mert örökérvényű
emberi hibáról (bűnről) szól. Nyilván
Goldoni mester is ezért írta meg közel
háromszáz évvel ezelőtt. Bár a darabban
női szívek meghódításáról (vagy jó beháza-
sodásról, pénzről?) van szó, amelyért min-
denre képes az emberfia. Magáénak vallani
mindent, amihez semmi köze – ugye meny-
nyire aktuális, mennyire örök emberi gyar-
lóságokról beszél. Örültem a megmutatko-
zó rendezői szándéknak, ami szerint ezt
gyökeresen kellene kiirtani, kiverni az
emberekből, és a tiszta értéket helyén
kezelni, és azt jutalmazni, akié az érdem. 
Magam azt teszem hozzá, hogy ez bizony

nagyon üdvös lenne, de sajnos a világ –
sem kicsiben, sem nagyban - nem ezt az
utat járja. És a darabban látottaknál sokkal
komolyabb kérdésekben, mint háború,
embermilliók élete és sorolhatnánk
tovább, ugyanilyen hazudozás folyik, csak
nem ilyen „fennebb stílusban”, hanem
–néha – egészen alpári, véres módon.
Nos, az ilyen színházi előadások, a fel-
hőtlen szórakozás ellenére is, ilyen borús
gondolatok felszínre hozásában is segít-
hetnek. Ahogyan Shakespeare mondta:
„színház az egész világ”, majd másutt azt
mondatja szereplőjével, hogy a színház
feladata „tükröt tartani a természetnek”.
Köszönetet illik mondani Varsa
Mátyásnak és egyre népesebb csapatának
a tevékenységükért, ezekért a szép esté-
kért – és előlegezzük meg –, a későbbi
igényes szórakoztató előadásokért is.
szalontai            Fotó: Kállai Tóth Anett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 
német nemzetiségi óvodapedagógus, vagy óvodapedagógus munkakör
betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. január 1-jétől 2018.augusztus 31 – éig tartó közalkal-
mazotti jogviszony 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15. 
Pályázati feltételek:
Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus, vagy óvodapedagógus, 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné
d'Elhougne Ilona nyújt, a 06 29 350 554 -os telefonszámon. A munkálta-
tóval kapcsolatban további információt a www.mosolyorszagovi.hu hon-
lapon szerezhet. 

VÁRJUK LELKES ÉS TENNI AKARÓ
VECSÉSIEK JELENTKEZÉSÉT! 

A Kispatak Egyesület és a Hulladékkommandó a
Káposztafeszten megtalálható lesz egy kis előadás
erejéig szombaton, a Hagyományőrző Színpadon
16:30 órai kezdettel: „Egy papír zsebkendő élete "
című kis előadással. Az érdeklődőket nagy szere-
tettel várjuk! 
Szeretnénk felhívni a figyelmet elérhetőségeinkre,
és jelentkezőket várunk, ha tevékenységünk
elnyerte tetszésüket:
honlapunk:
http://hulladekkommando.gportal.hu/gindex.php?pg=36942718

Kispatak egyesület és Hulladékkommandó 
koordinátora : Krojher Gabriella 
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Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
1.a - Zumpf Anikó osztályfőnök
Bagdi Petra, Barsy-Vanczák Ármin, Bereczki Márk Miklós,
Csere Roland, Dein Bíborka Regina, Fehér Kristóf, Gödöny
Gréta Lili, Járai Alexandra, Karai Sára Mária, Karai Luca
Gabriella, Lakatos Izabella, Lengyel Blanka, Makula Péter,
Ozorai Bálint, Puklus Diána, Rákosi Dóra, Torgyik Réka
Laura, Tóth Bertalan, Vécsi Léna Boglárka, Vetró Gergely,
Zsujevics Iván Bence
1.b - Fejérné Gál Tímea osztályfőnök
Ágoston Botond, Albert Simon, Bebők Dániel Károly, Beleslin
Tamara, Czeglédi Kata, Császár–Dajka Donát, Hajdus Attila,
Hunyadi Szonja Andrea, Iván Laura, Karip Gréta, Makula
Andrea, Mátyás Dominik, Molnár Gergő, Nagy Dorina, Oláh
Tamás, Palkovics Gréta, Rafael Mónika Amanda, Rékási
Hanna, Sárközi Valentina, Toma Flóra Edit
1.c - Balla Tünde osztályfőnök
Bigos Ákos, Bori Bianka, Csorba Tibor, Dobos Roland, Fejér
Dominik, Gál Dóra, Gál Lili, Gál Zoé, Gohér Bence, Horváth
Dorka, Horváth Gabriella, Kókai Bálint, Makula Jázmin,
Mazalin Anna Natália, Nagy Szonja Inez, Opóczki Lilla,
Pálinkás Zalán, Simonovics Alex, Tanti Gordon, Vicsápi
Dominik, Zelenyánszki Péter

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
1.a - Osztályfőnök: Fazekas Józsefné
Ackermann Ivola Réka, Babirák Milán, Bátori Noémi, Bilkei-
Gorzó Balázs, Dénes Tamara Sára, Füzesi Fanni, Győrfi Milán,
Jakab László, Jakab Mihály, Katona Boglárka, Keszthelyi
Koppány Álmos, Kótai Hanna Gabriella, Loboda Dzsenifer,
Márta Lilla Nadin, Márton Zoltán, Orosz Tímea, Paróczai
Zoltán, Rab Réka, Rákos Bálint, Szabó Adrienn, Szalai Zsófia,
Zajos Ivett
1.b - Osztályfőnök: Krak Ildikó
Baukó Zora Sára, Botor Dávid, Botos László Junior, Dominek
Levente, Imreh Anna Bíborka, Jancski Boróka, Juhász Bende,
Kókai Dominik Dávid, Kozma Bálint György, Kun Loretta,
Kun Nolan Oliver, Liszkai Lili, Mauks Lilla Zsófia, Mogyorósi
Bianka, Mondok Levente, Nagy Zalán, Péter Mihály, Péter
Orsolya, Rajczi Attila, Stelczer Villő Magdolna, Szász Marcell,
Szücs Dániel, Tokai Lili, Túri Júlia, Vajda Zsombor, Vajó
Zsombor, Várszegi Ádám Márk
1.c - Osztályfőnök: Péterné Csókási Beáta
Albrecht Ádám Ferenc, Balota Ingrid, Barna Zsaklin, Barna
Zsanett, Bartal Bence, Ferencz Menyhért, Gulyás Dániel Péter,
Gulyás Enikő, Huszti Brigitta Anna, Jakab Róbert, Kanalas
Rómeó, Kauremszki Richárd, Kóbori Noémi, Kovács Attila
Viktor, Molnár Milán Miroszláv, Piukovics Efraim, Rados
Marcell Kende, Reich Alfréd, Ruszkai Dániel, Sándor
Dominik, Schneider Martin László, Tóth Henrietta, Vaszi
Ádám Ferenc, Vida Márton

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
1.a - Osztályfőnök: Magos Béláné
Abonyi-Tóth Kristóf, Barta Korina, Barta Kristóf, Bedőcs
Zsófia Róza, Börcsök Csenge Anna, Czégel Bence Noel,
Cserháti Csaba, Gref Kendra Jázmin, Hasse Nóra, Kallas
Alexandra, Kimmel Petra, Kupcsó Heidi, Lakatos László
Bence, Molnár Nikolett, Molnár Petra Andrienn, Nagy Márton,
Ohamje Hishman Ikenna, Peresa Flóra, Peresa Petra, Sipos
Kevin, Szakács András, Szanyi Olívia Szandra, Szász Magor
Zoltán, Szilágyi Janka, Tóth-Nyári Virág, Varga Lili, Varga
Márton
1. b - Osztályfőnök: Békefiné Fenyvesi Gabriella
Balás Elza, Balogh András, Csík Attila András, Csóré
Boglárka, Dénes Panna, Elek Hunor, Fekete Beatrix, Gali
Zsolt, Kozma Karola Johanna, Kupi-Jung Ádám, Már-Nagy
Sebő, Molnár Szandra, Moravecz Dominik Roland, Nagy
Viktória Zsuzsanna, Négyesi Kamilla, Németh Zoltán László,
Ramholcz Zsolt János, Richtárik Patrícia, Sebestyén Léna,
Szabó Eszter, Szabó Judit, Tardi Dominik, Tóth Ákos, Tóth
Ervin Konrád
9.nyelvi osztály - Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Bereczki Sára, Cserei Róbert Szilárd, Dajcsin Rebeka, Dankó
Fruzsina, Dely Dominik, Dienes Nikolett, Garamszegi Anna,
Geiger Laura, Hódosi Janina, Juhász Zoltán Dávid, Kiss
Annamária, Kovács Dániel, Kovács Krisztián Gyula,
Körmendi Barnabás, Mihály Nikoletta, Pásztor Bence Péter,
Schubert Gergő, Tóth Anna, Weidel Márton Ernő
9.a - Osztályfőnök: Kabucz Tünde
Bartha Anetta, Bene Károly, Bodó Nóra, Csákányi Péter
László, Danyi Roxána, Gomez Philip Amadou, Hernádi Zsolt,
Hideg Erik, Kurucz Vivien, Magyar Márk, Molnár Ákos, Pap
Tünde, Pop-Suciu Roland, Raibl Ádám Ferenc, Rajnai Mária
Lili, Stadinger László, Szloboda Boglárka, Sztyehlik Anna
Klaudia, Valla Zsófia Regina, Veres-Kiss Noémi, Veszteg Edit
Szilvia

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola
1.a - Osztályfőnök: Dömötörné Futó Molnár Mónika
Bene János, Boda Nadin Zsófia, Bogyó Máté Zsolt, Fisch Noel,
Frühwirth Áron, Haraszti Rita, Heer Péter Márton, Kaiser Ákos
Pál, Kiss Döme László, Kolosi Tamás Péter, Králik Attila, Kun
Réka Noémi, Makula József, Méhész Noel, Nagy-Brunner
Szabina, Oláh Kristóf Valentin, Pető Noel Attila, Prorok Máté,
Saska Ákos, Sass Dominik, Schmid Dominik Olivér, Sirály
Fanni, Szécsi Márk, Szili Barnabás, Szlanicska Nikolasz Zsolt,
Szunomár Solt, Tordai Péter István
1.b - Osztályfőnök: Gombosné Simon Amanda
Badics Nóra, Bodonyi Boglár, Bodrogi Bence Gábor, Cetin
Ömer, Csendes Zoltán, Daróczi Dóra, Elekes Leó, Földi Petra,
Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad Daniel, Gyenes Krisztián
Milán, Holczer Ádám, Jókai Bence, Károlyi Eszter Döniz,
Kerezsi Dorina, Kment Luca, Lénárt Liza, Martin Dániel, Nagy
Patrik, Réthy Nóra, Somogyi Áron Zsolt, Szabados Leticia
Anna, Szűcs Fanni Laura, Tóth-Berényi Adél, Varasdi Nimród,
Wieszt Henrik Benedek

De nehéz az iskolatáska…
Ha szeptember, akkor iskolakezdés. Különösen nagy nap ez az elsősöknek. Mi, örömmel folytatjuk azt a hagyományt, hogy a VT
szeptemberi számában ismertetjük az elsősök névsorát.

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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Augusztus 27-28-án került megrendezésre a XX. Egri Népzenei
Gála Országos és Aranypáva Nagydíjas Verseny, melyet hagyo-
mányosan a KÓTA, az Egri Kulturális és Művészeti Központ,
valamint a Cantus Agriensis Kulturális Egyesület szervezett. 
A műsorok helyszíne a Bartakovics Béla Közösségi Ház és az
Esterházy téri Szabadtéri Színpad volt. A gálán és a versenyen
közel 40 együttes, citerazenekar és szólista lépett fel, akik az
ország, illetve Szlovákia területéről érkeztek, ízelítőt nyújtva a
hazai és felvidéki népzene legjavából. A meghívott csoportok-
nak alkalma nyílt a tapasztalatcserére, szakmai és baráti együtt-
működés megalapozására is. A programok sorában népzene,
néptánc és szakmai előadások szerepeltek. 
A rendezvényen a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar
Kultúrájának Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre
Vecsés várost képviselte. 
Népdalkörünk vasárnap kora reggel nagy izgalommal indult
útnak, hogy részt vegyen a megmérettetésen. A tét az
Aranypáva Nagydíj elnyerése volt. A megérkezés után felöltöt-
tük lővétei székely népviseletünket, behangoltuk a citerákat, s a
többi csoporthoz hasonlóan, elpróbáltuk műsorunkat. Amíg
sorra kerültünk, gyönyörködve hallgattuk és csodáltuk a színes

ruhákba öltözött versenyzőket. Műsorunkban szilágysági és
ormánsági népdalokat mutattunk be, amelyeket Pavella
Krisztina, népdalkörünk művészeti vezetőjének irányításával
sajátítottunk el. Ezúton is köszönjük odaadó munkáját. Az elő-
adásunk után úgy éreztük, derekasan helytálltunk. A szakmai
zsűri tagjai a magyar népzene jeles kutatói, művészei és ápolói
voltak, akik értékítéletében megbízhattunk. Ezért is volt óriási
az örömünk, amikor az ebédet követő délutáni eredményhirde-
tésen - több kitűnő fellépő mellett - mi is megkaptuk a második
Aranypáva Nagydíjunkat! 
Hazaindulás előtt még betértünk a híres Szépasszonyok
Völgyébe, ahol vidám éneklés és citerázás vette kezdetét. A pin-
céből kihallatszó zeneszó sok vendéget, turistát csalogatott be,
köztük egy Kassáról érkezett fiatal népzenészt, akitől meghívást
kaptunk a Szlovák Népzenei Fesztiválra. Az énekszó a buszon
tovább folytatódott, s jókedvűen, a megérdemelt siker örömével
tértünk haza. 
Köszönjük Vecsés Város Önkormányzatának támogatását,
amellyel hozzájárult a versenyen való részvételünkhöz.  

- labdarózsások -

MEGHÍVÓ - KATALIN NAPI bATYUS bÁLRA
A „Megmaradunk  Vecsés Magyar Kultúrájának Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a XVI. hagyományos Székely- Magyar batyus báljára, 
a Halmi Telepi Általános Iskolába 2016. november 26-án 20 órára.

Belépődíj: 2.500,- Ft
Jegyek elővételben az alábbi elérhetőségeken

Lázár Lehel – 0620 256 3585, Váradiné Bartalis Magdolna – 0630 233 3488, Orbán Éva - 0630 841 7697 vagy a helyszínen válthatók.
A jó hangulatot a SICULUS Zenekar biztosítja.

I s m é t  n a g y d í j a s o k  l e t t ü n k !  
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: AZ ŐSZ FÉNYEI

A Nap elfáradt, ősszel fejét az ég párnájára hajtja,
a hegyek felőli arcának fényét felhő takarja.
Aranyló sugara megfakult, a nyárba belefáradt,
árnyai, színei változók, s a tekintete bágyadt.
Ősszel rozsdásak a falevelek, sárgák és barnák
a szép nyár múlt zöld emlékeit betakarják.
Őszi levélből szőtt palástját a földön szétteríti,
a hűvös őszi szél kedvünket keseríti.
Néha nap esőt is hullat fölénk az ég,
de azért ki - ki süt ránk a nap még…
Szivárványt fest a tájra, ontja aranyát,
csak elhalványulva adja fénye parazsát.
Hűvösödik, a napkorong elbújik a felhők közé,
vágyódva keressük, nézünk a komor felhők mögé.
Még el sem múlt a nyár, máris nagyon várjuk,
a kikelet felé lelkünket szélesre tárjuk.
Az ősz a termés betakarítás, a szüret ideje,
csak kitartson tavaszig, míg kopár a tél hidege.
Jöjj el szép tavasz, süssön ezer ágra a napsugár,
Rád ember, állat, növény, mind nagyon vár…
Másként süt ránk a nap évszakonként,
fénye erőt ad, átmelegít, felelős Életünkért…

Kelemen Bata Mária: ŐSZ IDEJÉN

Búcsút intett mára a forró nyár, 
a kerteken az ősz csoszogva jár. 
Lábuk nyomán a táj átváltozik, 
csodálatos színekben pompázik. 

Az égi vándorok útra keltek,
elnézem a sok elárvult fészket. 
Nem hallok már szép fecskeéneket, 
ki gyógyítja meg fájó lelkemet? 

Lemenő Nap halványan vánszorog,
a kék ég peremére rácsorog.
Visszanéz még, pár percig ácsorog, 
Hajnalcsillag fényesen felragyog. 

Reggel újra felkel az öreg Nap, 
Kissé föllángol, ettől erőt kap. 
Szőlőtőkén édes nyomát hagyja,
nektárját sok vaddarázs kortyolja. 

Gyülekeznek az őszi fellegek, 
egyre hullnak a színes levelek. 
Őszirózsák búcsút intnek fájón, 
már elmúlás lapul meg a tájon! 

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Szénási Sándor István: ŐSZI GONDOLATOK

Mintha belefáradt volna
a nyár a nagy tündöklésbe,
lehajtja bús fejét az ég
hajnali ködök ölébe.

Csendes őszi reggeleken
Nap felé fordítják arcukat
a múló időn tűnődő
ábrándos kedvű házfalak.

Színvarázs köpenyét a lét
reszkető fákra teríti,
temetőkapukat nyitnak
emlékek őszi rózsái.

Mólokban szepeg szomorún
az őszi szél, s jegenyefák
égre néző harsonáin
szólnak, hogy várnak odaát.

Korai még a hívó szó,
akire , mint falevél hull
embertársai szeméből
a szeretet, az boldogul.

Nem viszi idegen földre
gazdagság csábító vágya;
szívébe hal nyári virág,
s az otthon melege várja.

Anyagban és lélekben
ezer öröm rejtőzködik:
szabaddá tette az embert, ki
magára vette bűneit.

A holnapot nem félem már.
Lelkemen szánkózó fények
örömsikolyával jönnek
a megoldandó kérdések.

Varjasi Béla: HALAD AZ IDŐ

Vége felé jár a nyár,
rövidebbek lettek a napok.
A hőség sem tombol már,
most az őszre hangolódhatok.

Aminek szintén megvan a szépsége,
különleges hangulata.
Az érett gyümölcsök bősége,
fénnyel teli felhők vonulata.

Az éj sötétje egyre tovább tart,
bár süt a nap, hiába fárad.
Erdőkben találni sok avart,
a fák levele sorban szárad.

Már csak emlék strand és nyaralás.
Őszidő van, mindenki benne él.
Iskolákban indul a tanulás.
Folytatásként következik a tél.

Sallay Gyula: KELEPCÉBEN

Ezer év az időben
marokba fogható.
A megélt múltban
mindig van mutogatható.
A kérdés mindig az lehet,
ki mutogat mit, kinek?
Az újra kezdett úton,
ismét akadályok állnak.
A meggondolatlan szó,
kelepcéket gyárthat.

A csalódott, megfáradt nemzedék,
az ismeretlen úton törésponthoz ért.
A hogyan tovább a kérdés,
a válasz veszedelmesebb.
Valahol tőlünk messze ismét 
rólunk döntenek.
Mi hittünk akkor, meg ekkor,
és hiszünk ma is.
Meg kéne vizsgálni, 
tán hitünk hamis.
Jól látni nem értettük meg soha:
a nagyok játékában a kicsi mostoha.

Kaiser Ilona 2011-ben a hévízi festőversenyen fődíjat nyert képe
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Arató Mulatságot rendeztünk 2016. szeptember 3-án, szomba-
ton, „MI” egy vecsési fiatalokból összeállt csoport, akik az ara-
táshoz kapcsolódó néphagyományokat szerettük volna újraé-
leszteni. Első lépésként vissza kellett repülnünk az időben, és
kutatnunk kellett, hogy mi is az Arató mulatság, hogyan zajlott
korábban?

„Az arató ünnep, az aratás befejezésének megünneplése, amit
augusztus végén - szeptember elején tartottak. A mezőgazdasá-
gi hagyománykörnek az egész magyar nyelvterületen ismeretes,
látványos közösségi jellegű szokása. Az aratás befejezése után a
részes aratók búzakalászból, mezei virágból aratókoszorút
kötöttek, majd ünnepélyes menetben a földesúr, (tiszttartó vagy
a gazda) elé vitték. A gazda a munkásokat itallal – gyakran étel-
lel is – megvendégelte, majd a helyi plébános segítségével az új
kenyér áldása is megtörtént. A vendégség rendszerint tánccal
fejeződött be.”

Ezt a hagyományt alapul véve állt össze 2016. július elején 20
lelkes fiatal, akik keresték-kutatták a szokást, szülőktől, nagy-
szülőktől segítséget kérve, hogy újra élesszék a „hamu alatt
lapuló tüzet”. Nagy segítségünkre volt az arató tradíció feltérké-
pezésében családjaink szépkorú tagjai mellett, a vecsési népha-
gyományok kutató mestere, Frühwirth Mihály úr is, akinek
szintén szeretnénk megköszönni a segítséget, minden írásos- és
képanyagért.
Az arató hagyomány szerint, csapatunk újra értelmezte a szo-
kást, amit szeptember 3-án, egy verőfényes szombat délután a
következő köntösbe bújtattunk.
Délután 18:00 körül járhatott már az óra, amikor is a „földesúr”
portáján, a Vecsési Tájházban gyülekeztünk „MI”, az aratós
lányok. Étellel-itallal vártuk az aratásból megfáradtan hazatért
legényeket, akik az arató koszorúval érkeztek. A „földesúr és
neje”, akiknek szintén szeretnénk megköszönni, hogy elvállal-
ták a felkérést az arató tánc betanításáért, az eseményen való

szereplésért, valamint a koszorú és a kenyéráldás lebonyolításá-
ban való segítségükért, ők a vecsési néptánctanító házaspár:
Fazekas Rita és Fazekas József.
Az arató felvonulás útvonalán süteménnyel, illetve üdítővel
kínáltuk az összegyűlt nézőket, vendégeket, majd a menet elért
a Szent Kereszt Templomig.
Este 19:00 felé Dr. Huszka Mihály plébános úr kenyéráldását
követően csapatunk előadta a templom előtt az arató táncot,
melyet a kitűnő Brunner Zenekar kísért, és amit nagyon köszö-
nünk, majd felvonulásunk folytatta útját a Mulatság helyszínére.
20:00-at ütött az óra, amikor elkezdődött az Arató Mulatság a Fő
u. 60. szám alatt, amely egészen „kivilágos-virradatig” tartott,
élőzenével, sok tánccal, tombolával és rengeteg vidámsággal.
Szeretnénk megköszönni minden további segítséget, ami az elő-
készületben, a lebonyolításban, a tombola felajánlásban támo-
gatta az Arató Felvonulás és Mulatság létrejöttét és sikerét:
nagyszüleink és szüleink, Apró-család, Apró Zsuzsanna, Babo
Nonstop ABC, Cream Café, Dobrovitz Lovasfarm, Halász
Ádám, Harmónia Szépségszalon Vecsés, Dr. Huszka Mihály,
Egri Dorottya, Faragó Orsolya, Filep Attila, Fischer-család,
Frühwirth Tamás, Fütte Bistro, Hangulat Ajándékkuckó és
Kreatív Hobby, Helen Doron Nyelviskola - Dobrovitz Anna,
Kulturverein - Vecsés, Masszázs Testnek és Léleknek, Molnár
Szandi, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orchidea Sun
Szolárium, Palotai Pál, Strohmayer Ádám, Tófalvi Móni,
Tradicípó Pékség, Vecsési Hagyomány-őrző Zeneegyesület,
Vecsés Hírek, Vecsési Illatszer és Fodrászkellék, Vecsési
Rendőrőrs, Vecsési Tájházért Alapítvány, Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület, Vecsés Város Önkormányzata.
Végül a következő idézettel zárnánk a 2016-os Arató Mulatság
hírmondóját, ahogyan mi láttuk és látjuk: „A hagyomány nem a
hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” - találkozzunk 2017-
ben is...
„Az Aratósok”                                    Fotók: Kolonics Csaba

A r ATó  M u L ATS áG

Gyászhír!
Életének 84. évében meghalt Szűcs Ferenc öntő! 

Szűcs Ferenc 1981-1984
között volt a KIOSZ Vecsési
Alapszervezetének elnöke. 
A megbízatást a szervezet és
az iparosok érdekében vállal-
ta, mindig harcosan, egyene-
sen hangoztatta álláspontját
céljai elérése érdekében. 
Az Adóközösség Adómegálla-
pító Bizottságának tagjaként is
síkra szállt az elvtelen adóki-
vetések ellen. Elismert öntő szakember volt, aki idős korában
is aggódott a kohász szakmáért. Ezt a területet nem lehet meg-
felelő tudás nélkül végezni – vallotta, amit napjaink használ-
hatatlan, javíthatatlan öntvény alkatrészei igazolnak. 
Még nyolcvanon túl is dolgozott, szakmai hitvallása ma is
megszívlelendő: „Igényesnek kell lenni magunkkal, a munká-
val szemben, mert a kiadott munkadarab minősíti a mestert!”
Tisztelettel és fájdalommal búcsúzunk a Vecsési Ipartestület
régi és új tagjai nevében!

Skribek Pál elnök
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225 évvel ezelőtt, 1791. szeptember 21-
én született Bécsben a modern, új
Magyarország egyik megteremtője, gróf
Széchenyi István, akit későbbi politikai
ellenfele, Kossuth Lajos méltatta: „pol-
gári erényben nagy férfiak, minő például
az, kit én, nem gyáva hízelgésből, hanem
meggyőződésből, a magyarok legnagyob-
bikának szoktam nevezni”. Hazájáért tett
érdemei elévülhetetlenek. Volt kitől
tanulnia, hiszen édesapja, gróf Széchenyi
Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum
megalapítója.
Széchenyi István maradandót alkotott.
Élete során először a katonai pályát
választotta, de rangjáról lemondott.
Figyelme a politika felé fordult. Sokat
utazott, és a látottakat, tapasztalatokat
igyekezett hazája számára hasznosítani.
Ránk maradt munkái közül kiemelkedik
a Hitel, Világ, Stádium és a Lovakrúl írt
tanulmánya. Munkássága közül kiemel-
kednek a közlekedés, külpolitika, sport
terén végrehajtott reformok. Nevéhez
fűződik a Duna Vaskapu-menti szabályo-
zása, a Lánchíd megépíttetése, a Vár alat-
ti alagút megtervezése. Kossuthtal össze-
különbözött, de tagja volt az 1848-ban
alakult kormánynak, amelyben a közle-
kedési miniszteri feladatot látta el.
Elméje azonban megbomlott,
Döblingben halt meg 1860. április 8-án. 
Életének Vecséssel kapcsolatos pontja is
van. Naplójából tudjuk, hogy járt
Vecsésen. Íme a részlet. Gr. Széchenyi

István járt Vecsésen vadászaton1840.
november 9-én. Erre így emlékezik
Naplójában: „Kocsival Vecsésre, ahol az
Agáregylet összejövetelt tart. Pazar idő.
Meglovagolom Steamert és néhány más
pónit. Hajtás 8 nyúlra. Elfogva 6. 3 pompás
hajtás.  Az elsőnél elakad a pulzusom, mint
még soha eddig. Recsky és Pálinkás Samu
a falkavezetők. Én egy bronzszínű agárt
ajánlottam fel díjul. 10 - 5 - ig vadásztunk -
csak 6 órára értünk Vecsésre, ahol is
eszünk. Weinckheim Laci iszik az egészsé-
gemre - később én mondok tűrhető beszé-
det. Még haza is megyek. Meglehetősen
alant vagyok. Fáj a májam.”
Egy másik gróf, Andrássy Gyula család-
jának Vecsésen volt birtoka, amelyet
1910-ben parcelláztak, amelyből kiala-
kult az Andrássy-telep. Gr. Andrássy
Gyula az 1867-es kiegyezés után
Magyarország miniszterelnöke.
A harmadik gróf, aki birtoka révén szin-
tén kapcsolatban állt Vecséssel, gróf
Vigyázó Ferenc. Joggal vetődhet fel a
kérdés, hogyan kapcsolódik egymáshoz a
három gróf és Vecsés.
A vecsési vonatkozásokról írtam, de van
valami közös is. A Magyar Tudomány
Napját november 3-án ünnepeljük.
Ennek magyarázata a következő. 1825.
november 3-án Pozsonyban a „legna-
gyobb magyar” egy esztendei jövedelmét
ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság
megalapítására. Ehhez a felajánláshoz
csatlakoztak az Andrássyak is, amikor e

nemes célra felajánlottak 10.000 Ft-ot.
A harmadik gróf érdemei sem csekélyeb-
bek. Vigyázó Ferenc nevéhez fűződik a
Magyar Tudományos Akadémia meg-
mentése a csődtől. A történet a követke-
ző. Az I. világháborút követő békeszerző-
dés lehetetlen helyzetbe hozta a MTA-t,
szinte a megszűnés veszélyeztette. A tra-
gikus sorsú gróf öngyilkosságot követett
el, de végrendeletében megerősítette
atyja akaratát, és vagyonának döntő
részét a Magyar Tudományos
Akadémiára hagyta, megmentve azt a
csődtől. Ez a tudós testület, hála eleink
nagyvonalúságának, a mai napig műkö-
dik. Az MTA tehát az összekötő kapocs a
három grófot illetően.
Felvetődhet a kérdés, vajon az utókor
mennyire hálás a három kiemelkedő sze-
mélyiségnek? A rendszerváltásig
Széchenyi Istvánnak nem viselte közterü-
let a nevét, vagyis utcát sem neveztek el
róla, de a gyilkos Szamuely Tiborról
igen. Vigyázó Ferenc nevét elvették, és
Munkásőr nevet adtak az utcának. Ezen
változtatott az 1990-ben felálló új Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. A rendelet
vezérlő elve az volt, hogy olyan neveket
adjunk az utcáknak, amelyek a politikai
széljárástól függetlenül maradandóak.
Így kapta vissza nevét Vigyázó Ferenc, és
neveztek el utcát a „legnagyobb
magyar”-ról, Széchenyi Istvánról.

Gál István

Hálásak az adományokért Kárpátalján
Ismeretes, hogy az önkormányzat és az Orbán Balázs Erdélyi Kör gyűjtést szervezett a
kárpátaljai magyarok számára. Az első szállítmány átadása megtörtént. 

2016. szeptember 2-án az eredeti terv szerint az összegyűlt adományokat szerencsésen
eljuttattuk Kárpátaljára. Eredetileg úgy volt tervezve, hogy az önkormányzat kisbuszá-
val megyünk, de sajnos ez az utolsó pillanatban módosult, és a saját kisteherautómmal
kellett az kiutazni, hogy az előre egyeztetett időpontba odaérjek. Így nem minden ado-
mány fért el az autóba. Az ukrán határon minden gond nélkül sikerült átjutni. Az utak
nem igazán európai minőségűek, így a szállítmányt nem az eredetileg meghirdetett
helyre vittem, hanem Nagydobronyba, egy bentlakásos gimnáziumban került átadásra.
A gimnázium Ungvár és Munkács között található, színmagyar település, 60 km-es
körzetben nincs más magyar gimnázium. Az iskola fenntartója a református egyház. A magyar kormány segítségével most is épít-
kezés folyik, bővítik a szálláshelyeket és új tantermekre is szükség lesz. A gimnáziumhoz egy óvoda is tartozik. A könyvtárat is
most kezdik berendezni. Iskolakezdés előtti napon érkeztem, nagy volt a sürgés-forgás, sőt a délutáni órákban már érkeztek a
bentlakásos diákok is. Az adományokat, amiket vittem: élelmiszert, könyveket, játékokat, ruhaneműt és a 100.000 Ft-ot, a leg-
megfelelőbb időben és helyre tudtam átadni. 
Ezúton szeretném megköszönni vecsési polgártársaimnak (sokan névtelenül adományoztak, ezért nem mindenkinek tudom név
szerint), hogy támogatták kezdeményezésünket: Kassai Péterné, Vas Lászlóné, Veres Rita, Punné Szvoboda Erna, TÜNDIVAT.
Külön megköszönöm az Erdélyi Kör nevében Vecsés Város Önkormányzatának a 100.000 Ft-os adományát.
A gyűjtés folytatódik, a természetbeni adományokat minden nap a Hargita Panzióban (Telepi út 62. sz.) adhatják át, a szállítás óta
is sokan hoztak további adományokat. Az a kérés, hogy csak kimosott, kivasalt és ne agyonhasznált ruhaneműt hozzanak.
Pénzbeli adományokat a Pátria Takarékszövetkezet (Telepi út) 65100091-11332334 számlaszámra kérjük utalni – Kárpátalja meg-
jelöléssel.
v. Hompoth Zoltán az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke
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A nemzeti ünnepeink sorából államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepe kiemelkedik, nem véletlenül állami ünnep a titulu-
sa ennek a napnak 1991 óta. Pedig ez a nap is megjárta a sok-
színűség kálváriáját. A háború után a rendszerváltozásig az új
alkotmány ünnepeként, egy új és jobb világ születéseként hirdet-
ték nagyságát, a korábbi közel ezer évet akarták érvényteleníte-
ni. Ezen is túl vagyunk, egyéb megjegyzés már ünneprontásnak
számítana, ezért hagyjuk is el. Az új kenyér már más kérdés, de
nem mindegy, hogy köszöntjük vagy megszenteljük a teremtett
világ adományát. Aztán a másik, amit már elhagytunk, az István
pogánysága. Tudjuk, hogy keresztény volt, miként apja – a mél-
tatlanul elhallgatott, zseniális nagyfejedelem - Géza is. Csak az
időpont vitatott, de Bizáncban vették fel a keresztséget, nem
véletlenül lett István királyunk 2000. augusztus 20-a óta a kele-
ti rítusú keresztények szentje is. Ő az egyedüli, aki mindkét
keresztény egyház szentje az 1054-es katolikus egyházszakadás
óta.  Méltán lehetünk büszkék rá, műve a keresztény Magyar-
ország ezer év után is áll, és ma is példát mutat arra az egyre
betegebb Európának, hogy megtalálja a megmaradás útját.

A fesztiváldíjas Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara térzenével fogadta az ünnepségre érkezőket. Tíz
órakor Falvai Anett, az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a
jelenlévőket: Szlahó Csabát, Vecsés város polgármesterét,
Tábori Ferenc alpolgármestert, Mohainé Jakab Anikó jegyző
asszonyt, Tófalvi Mónikát, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökét, Pintér Ferencet, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökét, Dr. Lugosi Máriát, az Oktatási Bizottság
elnökét, valamint a történelmi egyházak képviseletében Dr.
Huszka Mihály római katolikus plébános urat és Dömötör
Norbert református lelkész urat.

Az ünnepség kezdetén a Fúvószenekar kíséretével közösen elé-
nekelték a Nemzeti Himnuszt.                  Fotók: Katona Csaba

Az ünnepi műsor első fellépője a 14 éve alakult Balla Péter
Népdalkör volt, akik hatszor nyerték el az Aranypáva Díjat és
egyszer az Aranypáva Nagydíjat. Művészeti vezetőjük
Szeghalmi Ágnes. Összeállításukban egy szatmári népdalcsok-
rot és a Magyarok szép hazája című dalt hallhattuk. Citerán
kísért: Pesti János.

Dömötör Norbert református lelkész tartott ünnepi beszédet,
amelyet teljes terjedelemben ismertetünk:

„Tisztelt Honfitársaim! Ünneplő Vecsésiek!

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”
(Zsolt 103,2).
Talán messziről indítom ünnepi beszédemet, de hálás vagyok.
Hálás vagyok Krisztusért, Isten szeretetéért, sok jótéteményé-
ért, családomért, a megtisztelő felkérésért, a magyar keresztény
államiság létrejöttéért, népünkért, értetek! Hálás vagyok, mert e
mai nap nyitottabbá tett, hogy ne csak magamban, családom-
ban, esetleg gyülekezetemben gondolkozzam, hanem egy egész
nemzetben, melyhez öröm tartoznom.
A hálás szívet és a hálaadást nagyon fontosnak tartom.
Ugyanakkor úgy vélem, a mai világban elfelejtettünk hálásnak
lenni. Manapság minden arra sarkall, hogy soha ne legyünk
megelégedve semmivel, amink van. Milyen jó, hogy vannak
napok, melyek emlékeztetnek, ne felejtsünk el elégedettnek
lenni és hálát adni, hiszen annyi mindenünk van, annyi mindent
kaptunk.

A mai nap a hála napja. Hálásak lehetünk az ünnep lehetőségé-
ért. Csodálatos, hogy vannak ünnepnapjaink. Ünnepek, amikor
a nagy rohanásban megállhatunk, megpihenhetünk, és hálásnak
lenni tanulhatunk. Mert az ünnep erre adatott, ez a mai nap is.
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, István király
ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja.
István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony
napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották
az úgynevezett törvénynapokat. Később I. László király hozott
döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra,
mert 1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a
fehérvári bazilikában. A történelem során már Nagy Lajos ural-
kodásától kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a
köztudatban.
Nagyszerű, hogy vannak ünnepeink, és személy szerint hálás
vagyok, hogy nemcsak nagy ritkán, hanem minden héten adatik
egy ünnepnap, Krisztus feltámadásának napja, a vasárnap. 
A régiek még tudták ezt. Bárcsak ezzel is tudnánk élni és meg-
szentelni. Ennek fontosságát ismerte fel már István király is,
amikor elrendelte, hogy tíz falvanként egy templom épüljön,
hogy az Úr napját mindenki megszentelhesse, és e napon meg-
nyugodhasson a maga munkájától.
Nyomdokait követve vegyük hát észre, hogy az ünnep micsoda
lehetőség, és ünnepeljünk! Márai Sándor írja: „Ha az ünnep
elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen... Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertar-
tása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros
betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétle-
nül... mennyi örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. 
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.”

á L L A M I  ü N N E P  –  Au G u S Z T u S  2 0 .  V E C S É S



A mai nap a hálaadás napja. Hálásak lehetünk az új kenyérért,
az „életért” (hiszen sok helyen így nevezik a búzát, a gabonát),
köszönetet mondhatunk az Isten gondviseléséért! Az új kenyér
emlékeztet, hogy szükségünk van a mindennapi kenyérre, az
élhető életre, a kiszámítható egzisztenciára és az Úr kegyelmé-
re. A mindennapi kenyér Isten gondviselésébe vetett hitét jelen-
ti, hogy Ő gondoskodik rólunk, és megáldja a szorgos emberi
munkát. Mi Isten gondviselésének eszközei lehetünk.
Keresztyénként hisszük, hogy Jézus Krisztus az élet kenyere,
aki nemcsak testileg és lelkileg táplál, hanem az örök életre is.
Ma ezt is megköszönhetjük.
A mai nap a hála napja. Hálásak lehetünk első királyunkért,
hazánkért, kereszténységünkért, népünkért és egymásért. István
királynak is köszönhetjük, hogy ma keresztényként és magyar-
ként itt állhatunk és ünnepelhetünk. István volt az, aki belátta,
hogy jövőnk biztosítéka a királyság megalapítása és vele együtt
a kereszténység felvétele.
Isten szolgájaként így volt a keresztény magyar állam létreho-
zója. Steinbach József református püspök így ír erről az ünnep-
ről: „ez az ünnep minden más ünnepnél jobban szembesít ben-
nünket vitathatatlan ezeréves keresztyén örökségünkkel. Most
is bátran valljuk, hogy keresztyén értékekre építkező ország
vagyunk, és nekünk ezen az úton adatik jövő. Hisszük, hogy
Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó, és az embernek szüksége
van a megváltásra, hogy ezt az életet is másként élhesse. A
keresztyén hit arra indít, hogy Isten dicsőségére és a másik
ember javára éljünk – elsősorban azok javára, akiket különös-
képpen ránk bízott az Isten”. Egymás, városunk és hazánk javá-
ra. De szeretnénk-e így élni?
Tudunk-e hálásak lenni? A mai nap köszönetet mondhatunk
Istennek az ünnepért, az új kenyérért, első királyunkért, keresz-
ténységünkért, nemzetünkért, családunkért, mindenünkért!
Isten áldása legyen magyar népünkön, ő tegyen bennünket
Krisztus által az ő hálás népévé, aki az Ő dicsőségére él és mun-
kálkodik! Ravasz László, református püspök fohásza legyen
most közös imádságunkká: „Örökkévaló Istenem! Köszönöm

neked, hogy magyarnak teremtettél, és megengedted nekem,
hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében részt
vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is:
szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és lel-
künk pártos. Meghajtjuk fejünket... De ígéreteid igazak és áme-
nek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal, és
tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te
meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha hozzád térünk és Te
leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre!
Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást
és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történel-
mi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban. Legyünk a Te
néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te
néped. Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit
hoz, csak Te magad jöjj.” A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében.
Ámen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az ünnepi műsor második felében mezőségi, magyarpalatkai
akasztóst és csárdást láthattunk Soltészné Kovács Zita és
Soltész János népművészek előadásában. A hölgy a Bálint
Ágnes Óvoda óvodapedagógusa. Gratulálunk szép táncuknak!

Kitüntetések átadása 
„Köszönő Oklevél” kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik közalkalmazotti, köz-
tisztviselői, vagy egyéb jogviszonyban legalább 20 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a
város intézményeiben, bármely tevékenységi területen és magas színvonalú munkásságukkal
hozzájárulnak, hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez.
A köztisztviselői területen adományozható Köszönő Oklevél kitüntetés átadására minden
évben a Köztisztviselők Napja alkalmából kerül sor, és hagyományosan augusztus 20-án, az
ünnepség keretében adják át az elismeréseket.
A kitüntetéseket a Polgármester úr és a Jegyző asszony nyújtotta át.

A Képviselő-testület a 127/2016. (IV.26.) határozat alapján
„Köszönő Oklevél” kitüntetést adományozott Malek
Zoltánné részére, aki1992. március 10-étől dolgozik a
Polgármesteri Hivatalban, mint informatikus, majd rend-
szergazda. A számítástechnika rohamos fejlődésével párhu-
zamosan az egyre gyarapodó géppark és programok telepítése, felügyelete temérdek munkát ad
számára, amit rendkívül lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel végez. Kiválóan felkészült, precíz
személyiség. Szakmai tevékenységében a folyamatos fejlődés iránti igény nélkülözhetetlen. 
A Képviselő-testület a 128/2016. (IV.26.) határozat alapján ugyancsak „Köszönő Oklevél”
kitüntetést adományozott Bencsik Lászlóné részére, aki1992. április 15-étől dolgozik a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, mint ügyintéző. 2011-től kezdődődően a házipénz-
tár kezelését is ellátja. Kedves, mindig segítőkész. Az elmúlt 24 év alatt munkáját rendkívüli
odafigyeléssel, lelkiismeretesen, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel végezte és végzi ma is.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!                                                            Fotók: Katona Csaba
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Az ünnepi ökumenikus ima 
és az új kenyér megáldása 

A történelmi egyházak képviseletében Dr. Huszka Mihály római
katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész
áldotta meg az új kenyeret. Az új kenyér megszegését a
Polgármester úr, a Jegyző asszony és az alpolgármester úr végez-
te el! A Hivatal munkatársai a kockára vágott, megszentelt új
kenyeret körbevitték, és mindenki megkóstolhatta.

Az ünnepség zárásaként elhangzott a Szózat, majd a műsorvezető
felkérte a jelenlévőket, hogy fáradjanak át a Megmaradás
Emlékműhöz, ahol a szoborpark újabb három alkotással bővül, és
ezek fölszentelésére kerül sor.

Bővült a szoborpark 

A Megmaradás Emlékműnél Vitéz Hompoth Zoltán, az Orbán
Balázs Erdélyi Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
hogy közadakozásból elkészült három szobor - Attila nagykirály,
Csaba királyfi, Árpád nagyfejedelem – mellé újabb három szobor-
ral bővült a nemzeti emlékpark. A három Árpád-házi király - Szent
István király, Szent László király és IV. Béla király – szobrát
Márkus Ferenc faszobrász készítette. Az ő és csapatának alkotása
volt 2005-ben a Megmaradás Emlékmű elkészítése is.
Szlahó Csaba polgármester rövid előadásában méltatta az Árpá-
dok munkásságát, a honalapítástól egy masszív európai nagyha-
talom kialakításáig.

Dr. Huszka Mihály római katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész áldotta meg a szobrokat. A szobrok leleple-
zését Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző asszony végezte el, majd koszo-
rúzás következett.
A rövid ünnepség a Székely himnusz közös eléneklésével ért véget.

VT összeállítás                                                                                                                                           Fotók: Nagy Mátyás

A kör vezetése továbbra is várja a támogatást a Megmaradás Parkban felállított három szobor költségeihez. A kör az anyagi
támogatások fogadására a Pátria Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát nyitott, amelynek a száma:
65100091-11382573. A támogatók neve, ahogyan eddig is, most is felkerül a szobor talapzatára.
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

VÍZ-, GáZ-, FŰTÉSSZErELVÉNY SZAKüZLET
CSŐSZEr áruHáZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GáZTErVEZÉS, áTADáS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIóS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TErVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870

Nyitva tartás: 07-17

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 06-30 – 647 0380

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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
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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

Milesi vékony lazúr festékek, Rock munkás kesztyűk.
Kerékpár lámpák, külsők, belsők, pumpák, szelepek.
Ablak gitt. Égők. Elemek. Penész lemosó. Egérfogók.
Mostantól bankkártyával is fizethet nálunk!
Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok ősztől is:

ü PróBáLD KI beszédközpontú, eredményes és jó 
hangulatú óráinkat INGYEN 

ü GYErEK ANGOL 3 éves kortól, anyanyelvi tanárral is

ü Várjuk jelentkezésed személyesen, vagy online!

Studium Nyelviskola
Vecsés, Fő út 226.

Ügyfélszolgálat: H-P:10-12-ig és 14-1830 -ig

Tel: 29/352 967, 20/5 852 852
www.studium-oktatas.com

Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor
GruND INVEST Ingatlaniroda

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

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

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

GENErALI Biztosító
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(Nem véletlenül írtam az eddigi
„Gondolatok...” cím helyett, hogy
„Gondolataim”, mert személyes érzései-
met szeretném lejegyezni, illetve azokból
egy keveset.)

2016. szeptember 5-e van. Teréz anya 19
évvel ezelőtt, 1997-ben, ezen a napon
halt meg. Tulajdonképpen ez a mennyei
születésnapja. S milyen érdekes: tegnap,
4-én több százezer ember jelenlétében
avatta szentté Ferenc pápa Teréz anyát
Rómában. Szerettem volna, nagyon sze-
rettem volna jelen lenni Rómában a
szentté avatáson is, de rajtam kívüli okok
miatt nem utazhattam. Sajnos. Azonban
2003. október 8-án Rómában ott lehettem
a boldoggá avatásán. Csodálatos élmény
volt. /Az akkor vásárolt kis rózsafüzérre
különösen vigyázok./ 
A felejthetetlen élményt, kegyelmet
azonban az jelentette, amikor 1986.
május 27-én a Városmajori templomban
fotózhattam őt közelről, és kezét is meg-
foghattam. Soha nem felejtem a városma-
jori „látványt”. Kékszegélyű fehér szári-
ban volt, kis agyonmosott pulóverben.
Lábán nagyon kopott, elhasznált szandál,
melyből kilátszottak bütykös lábujjai,
kezében az elmaradhatatlan rózsafűzé-
re...,de szeretet sugárzott belőle. Nem is
akármilyen szeretet, hanem az önmagát
feláldozó szeretet, aki a másik emberben,
minden emberben, a legszerencsétleneb-
ben is, Krisztust látta és szolgálta. 
Kisugárzása csodálatos volt. Érezhettük
ott mindnyájan, hogy olyan valaki van
közöttünk, aki Jézussal állandó, szemé-
lyes kapcsolatban áll, aki „Istennel él”,
aki SZENT. 
Ezt hirdette ki Szentatyánk, szeptember 4-
én, tegnap hivatalos dekrétumban Rómában
a Szent Péter téren, hogy „Kalkuttai Boldog
Teréz anyát a szentek sorába iktassák…”,
hogy az egész világon tisztelhetik, kérhetik
segítségét hivatalosan is. 
(Magyarországon háromszor is járt, sze-
rette volna hazánkban is megalapítani a
Szeretet Misszionáriusai Házát. A rend-

szerváltozás előtt azonban ezt nem enge-
délyezték, pedig egy tisztelője felajánlotta
gyönyörű budai villáját erre a célra. Azóta
azonban letelepedtek hazánkban is.)
De ki is volt Teréz anya? Ő maga így nyi-
latkozta: „Vérem és származásom szerint
albán vagyok. Indiai állampolgárságom
van. Katolikus nővér vagyok. Ami hivatá-
somat illeti, az egész világhoz tartozom.
Ami a szívemet illeti, teljesen Jézus
Szívéhez tartozom.”
Agnes Gonxha Bojaxhiu – ez volt eredeti
neve - Skopjéban született 1910. augusz-
tus 26-án. A családban „Rózsabimbó”-
nak becézték. Még fiatal lányként  - 12
évesen – belső hívást kapott, hogy apáca
legyen. Édesapja halála után felvételét
kérte az írországi Lorettói Miasszonyunk
Nővéreihez. A rendben kapta a Teréz
nevet. Indiába küldték, ott tette le örökfo-
gadalmát és a nővérek iskolájában föld-
rajzot és történelmet tanított. Örömmel
foglalkozott a gyermekekkel majd egy
évtizedig. De egy utazása során - 1946.
szept. 10-én - nagyon megrázta egy hal-
doklóval való találkozása. „Belső hívás-
ra” érezte, hogy neki más utat szánt az Úr.
Ettől kezdve a legelhagyatottabbak, a hal-
doklók, a nélkülözők szolgálatára szentel-
te életét.  Krisztust látta Kalkutta nyomor-
negyedein talált haldoklókban, leprások-
ban, a magukra hagyott gyerekekben, a
szenvedélybetegekben. Úgy érezte, ezek
szolgálatát várja tőle Jézus. 
Hosszú küzdelmébe került, mire kiléphe-
tett eddigi rendjéből és megalapíthatta új
rendjét, a Szeretet Misszionáriusai kong-
regációt. Sokan nem értették meg: „Ez a
nővér a lehetetlenre vágyik…” mondták,
és voltak, akik „keresztbe is tettek” célja-
inak, terveinek. 
Rendje nagyon gyorsan elterjedt az egész
világon. Jelenleg 5161 női és 416 férfi
tagja van a kongregációnak, 139 ország-
ban működnek és 758 központban szol-
gálják a szegényeket, betegeket, haldok-
lókat, vagyis - ahogy Ferenc pápa beszél
róluk - a perifériára kerülteket. 
Sokan feltették a kérdést: miért csinálja?
Nyereségvágyból aligha, hiszen semmi
saját vagyona nincs. Hatalomvágyból?
Az ő „hatalma” a szeretet, azzal tudott
sok mindent elérni betegei, rászorultjai
részére.  Nem magyarázkodhatott, mert
fogadalma miatt - amíg erről fel nem
oldották - nem szólhatott arról, hogy ő
„beszél” Jézussal... Felelőtlenségnek lát-
szó terveit, intézkedéseit „megbeszéli
Jézussal”, ezért bízhatott oly nagyon az
isteni gondviselésben. Jézussal való kap-
csolata nélkül valóban meggondolatlan-
nak, ésszerűtlennek, megvalósíthatatlan-

nak látszottak tervei, vállalkozásai, intéz-
kedései. De ő megbeszélt az Úrral min-
dent, és biztos volt abban, hogy az Úr -
lehet, hogy csak az utolsó pillanatban -
segíteni fog, hiszen nem saját magának
kért, hanem azoknak, akikkel Jézus azo-
nosította önmagát.    
A Duna televízió Teréz anya szentté ava-
tása napján, vasárnap filmet vetített:
„Teréz anya a szegények szolgálója”
címmel. A filmből hiányoltam, hogy nem
hangsúlyozta eléggé: mi adott és ad Teréz
anyának és lányainak erőt, hogy ezt az
elképzelhetetlenül nehéz munkát a legna-
gyobb szeretettel, türelemmel, mosolyogva
végezni tudják hosszú éveken keresztül. 
Lengyelországban értettem meg a titok
nyitját, amikor az ottani rendházukban
járhattam: a rendszeres napi imádságban,
szentmisében kapnak erőt munkájukhoz.
Például szabályzatukban benne van,
hogy minden nap a reggeli egy órás
szentségimádás nem maradhat el soha, ez
a legfontosabb, hiszen itt kapják az erőt,
a kegyelmet az egész napra. 
Mi képtelenek vagyunk olyan hatalmas
munkát végezni, úgy élni, mint Teréz
anya. De ő figyelmeztet bennünket, hogy
ha csak egy kis jót teszünk, az olyan,
„mint egy csepp a tengerben, de ha nem
tesszük meg, akkor az a csepp hiányozni
fog örökre.”
„Ha csak kis dolgokat tudunk tenni, nem
baj! De azt tegyük nagy szeretettel!”  
Ferenc pápa mondta a szentté-avatáskor:
Teréz anya egész életével az isteni irgal-
masság szétosztója volt.
Úgy vélem, Teréz anya is hasonló hatás-
sal lesz az emberiségre, mint Szent
Ferenc volt a saját korában.  Nem véletle-
nül imádkozta el Teréz anya minden nap
Szent Ferenc imáját: 
„Uram, tégy engem békéd eszközévé! /
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
/ Ahol sértés, oda megbocsátást, / Ahol
tévedés, oda igazságot, / Ahol kétely, oda
hitet, / Ahol kétségbeesés, oda reményt, /
Ahol szomorúság, oda örömet, / Uram,
add, / Hogy inkább én igyekezzek vigasz-
talni, /  Mint, hogy vigaszt várjak. /
Inkább én törekedjem másokat megérteni,
/ Mint, hogy megértést óhajtsak. / Inkább
szeressek, / Mint hogy szeretetet igényel-
jek. /  Mert önmagunkat elfelejtve, találjuk
meg magunkat. / Ha megbocsátunk, akkor
nyerünk bocsánatot. / Ha meghalunk,
akkor ébredünk az örök életre. Amen.”

Kelt, 2016. szeptember 5-én 
Szent Kalkuttai Teréz anya emléknapján

Írás és fotó: Nagy István Elek
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2016. szeptember 1-jétől ismét önálló vezetője van az Irgalmas Jézus plébániai közösségünknek. Köszönjük az Úrnak, hogy van-
nak olyan szolgáló emberek, akik sok áldozatot készek vállalni a közösségekért. Ilyen a mi diakónusunk, vagyis szerpapunk, Frics
Zoltán is. Megyéspüspök atyánk teljes nyugalommal tudta rábízni plébániánk vezetését.
Sokat nyer ezáltal a közösségünk:
– benne él közösségünkben, és ezért szívügye az itt élő hívő emberek hitélete,
– a plébánia vezetője könnyebben elérhető bárki számára, és több ideje is jut a közösségre,
– az eddigi igeliturgiák és szentmisék mellett még több pap fog jönni templomunkba,
– így tovább fejlődik közösségünk, mint önálló plébánia, és nincs alárendelt viszonyban a város másik plébániájával szemben.
Tisztelendő Zoltán diakónus úrnak (sőt szokás diakónus-atyának is hívni) a kine-
vezését és feladatait részletesen leírja a kinevezési püspöki levél.
Dr. Huszka Mihály atya továbbra is jön hozzánk a szentségeket kiszolgáltatni (ami-
hez áldozópap kell: szentmise, szentgyónás), de nem mint felelős és közösségünk
ügyeiben döntést hozó vezető, hanem mint felkért segítő. A püspök atya kérte fel
őt általános segítőnek (moderátornak). 
Mi a különbség a plébános, a plébániai kormányzó és a plébániai vezető között? 
Egy plébániai közösség vezetője általában egy áldozópap, akire vagy hosszú időre
van rábízva egy közösség (mint plébános), vagy ideiglenesen, illetve mellékfeladat-
ként eddigi feladatai mellett (mint plébániai kormányzó). Egyre több helyen a pap-
hiány miatt akolitusok (szolgálatra felavatott családos emberek) is vezetnek plébá-
niát ugyanazon jogokkal, mint egy plébános (ők tehát a plébánia-vezetők). Egyházi életünk és struktúránk megköveteli, hogy min-
den közösséghez pap is eljusson legalább bizonyos időközönként, aki segíti a plébánia vezetőt, mint megbízott segítő (moderátor).
Egyházközségünk örvendhet annak, hogy felszentelt szerpap lett a plébánia vezető, és nem csak egy kinevezett akolikus.
Sokan kifejezték már, és tegyük még többen: imáinkkal és segítségünkkel támogatjuk plébániánk vezetőjét lelkipásztori munkájá-
ban, és kérjük az ő imáit is közösségünkért és családjainkért.
honlapunk:  www.vecses-irgalmas.vaciegyhazmegye.hu vecsési plébániák: www.vecses.vaciegyhazmegye.hu

Díjátadás a Petőfiben
Minden évben a Petőfis tanévzárón kapja meg egy pedagógus
és egy diák a Szűcsné Cservinka Ildikó, az iskola volt pedagó-
gusa emlékére alapított díjat. Idén június 23-án az ünnepség
keretében az alapító, Dr Fodor Etelka adta át az elismeréseket.
Idén Bánlaki Tiborné tanárnő volt a díjazott a nevelők részéről.
A tanárnő 1993-ban az ELTE Természettudományi Karán szerzett
biológia-földrajz szakos középiskolai diplomát. 2007-ben
Szegeden környezetvédelem szakos diplomát kapott. Családjával
2004-ben költözött Vecsésre, ekkortól kezdett félállásban dolgoz-
ni az iskolában. 2006-tól a 9. osztálytól tantárgy lett a környezet-
védelem. Nevéhez fűződik a film klub megalakítása, az elem-
gyűjtés megszervezése, az állatok, a víz, a madarak és fák napjá-
nak megtartása. Elkészítette az iskola ÖKO-pályázatát, amivel
elnyerte az iskola az ökoiskola címet. 2015-ben pedagógus szak-
vizsgát tett mentorpedagógus szakterületen. Jelenleg az önértéke-
lési csoport vezetője és a 10. nyelvi osztály osztályfőnöke.
A diákság köréből Falvai Katalin 13. osztályos tanuló érdemelte
ki a díjat. Általános iskolát is a Petőfiben végezte el, kitűnő ered-
ménnyel. A gimnáziumi évei alatt is példás magaviseletű, aktív
szerepet vállaló diák. Szereplője vagy műsorvezetője a nemzeti
ünnepségeknek. Német nyelvből már a 10. évfolyam során előre-
hozott középszintű, majd egy évre rá emelt szintű érettségi vizs-
gát tett. Nyelvi versenyeknek is oszlopos tagja. Életmódja példa-
értékű lehet társai számára. Aktív segítő és közösségépítő tevé-
kenysége, lelkiismeretes munkája miatt méltó a díjra.

VT info
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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Imáinkkal támogatjuk plébániánk új vezetőjét

Gólyahír
Áldott állapot után napvi-
lágra érkeztem!
Örömmel tudatjuk, hogy
2016. augusztus 30-án meg-
született Zsótér Dániel és
Zsótérné Bàthori Éva kislá-
nya, Zsótér Zsófia Regina.
Érkezése nagy öröm szüleinek, testvérének, nagyszülőknek,
dédi mamának, rokonoknak és a barátoknak.
Hosszú boldog életet kívánunk!
VT info

Gólyahír
Áldott állapot után napvi-
lágra érkeztem!
Azért, mert szerettek, jöt-
tem a világra, s lettem új
fény, csillag, szülők bol-
dogsága. Szeressetek mindig igaz szeretettel, a kincsetek
vagyok, pici kincs, de Ember!
Megszülettem 2016. 06. 01-jén, Molnár Robinnak hívnak, a
szüleim és a bátyám nagy örömére.
Hosszú boldog életet kívánunk!
VT info

Köszönetnyilvánítás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk
Reubl Józsefné (sz. Csabankó Teréz) temetésén megjelen-
tek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, levél-
ben, vagy személyesen fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család



22  Reklám                                                                                              Vecsési Tájékoztató 2016 szeptember

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

Halló, itt vagyunk!

NETFoNE az új, magyar szolgáltató

Miért lusta és ragaszkodik régi, drága tarifájú 
előfizetéséhez?

Miért szaladgál feltöltő kártyáért, ha lehet 
olcsóbban, kényelmesebben is telefonálni?

Roaming? Családi előfizetés? 0 Ft a barátokkal?

Váltson Netfone előfizetésre

• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Személyes kapcsolattartó
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el

Egyedi  árajánlat
Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként

szeretné csökkenteni telefonköltségeit.
További információkért, időpont egyeztetésért 

hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878   70/ 491-1075
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 

Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor



Vecsési Tájékoztató 2016 szeptember                                                                                              Reklám  23

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr, 

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

havonta belgyógyász és 
gyermekorvos tart 
ingyenes konzultációt 
Vital & Beauty szépségszalon 
Vecsés, Telepi utca 43. 
0620/6101-505
H - Cs: 8-18  P: 8-12 

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr, 

Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

havonta belgyógyász és 
gyermekorvos tart 
ingyenes konzultációt 
Vital & Beauty szépségszalon 
Vecsés, Telepi utca 43. 
0620/6101-505
H - Cs: 8-18  P: 8-12 

Vállalok: Családi házak felújítását, új szerelését!
Hibaelhárítást rövid határidővel!
Villanybojlerek javítását. Kaputelefon szerelést/javítást.
Elektromos kapuk szerelését/javítását.
Társasházak felújítását, új szerelését! Karbantartási munkálatokat!

25 éves szakmai tapasztalattal az Önök rendelkezésére állok!
Hívjanak bizalommal!

Geiger Imre villanyszerelő 

06 20 417 3182 

20 évesek lettünk 2016-ban
Több mint 20 iroda, 20 ezer ügyfél

• Ingatlan közvetítés, bérbeadás
• Energetikai tanúsítvány
• Értékbecslés
Akár 20 napon belül értékesítjük 
az Ön  ingatlanát is!
Legyen Ön is ügyfelünk

Dr. Makkos Ingatlan Vecsési Franchise Irodája
2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2-4.

Telefon: 06 20 382 3768
E-mail: vecses@ingatlandoktor.com

www.ingatlandoktor.com

Biztosítások 18 biztosító ajánlatából: 
- Nyugdíj és gyermekjövő programok                           
- Baleset és egészségbiztosítások  
- Lakásbiztosítások 
- Vállalkozói vagyon és felelősség
- Gépjármű kötelező és casco      
- Utasbiztosítások  

Hitelek Közvetítése 
20 bank ajánlatából:
-  Lakáscélú hitelek
-  Állami támogatással + CSOK
-  Szabadfelhasználású hitelek
-  Személyi kölcsönök    
-  Vállalkozói hitelek
-  Széchenyi kártya   
-  Lakáslízing                                     
Lakástakarékpénztárak 
közvetítése 4 pénztár ajánlatából   

Címünk: 2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2.
Telefon: 06-209-121-878

E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu
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EQUIP-TEST Kft.
Vágóhíd u. 19. H-2220 Vecsés, Hungary

www.equip-test.com  infohu@equip-test.com
Tel: +36/29/550-940  Fax: +36/29/356-480

Cégünk Európa számos országában sikeresen működő, magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő vállalat, egyedi teszt berendezések gyártásával és
forgalmazásával foglalkozik. Budapest mellett, Vecsésen működő központunkba, hosszútávra keresünk új kollégát az alábbi pozíciókba: 
MECHANIKAI SZErELŐ
Feladatok:
• Berendezések összeszerelése tervdokumentációk alapján
• Kisebb előkészítő munkák elvégzése (fúrás, menetvágás, stb.)
• Kész termékek ellenőrzése
Elvárások:
• Műszaki végzettség 
• Szerelés területén szerzett tapasztalat
• Műszaki rajz ismeret
• Mérőeszközök ismerete
• Felhasználó szintű számítógép ismeret
• Megbízható, precíz munkavégzés

rAKTárOS
Feladatok:
• Beérkezett áruk átvétele
• Áruk összekészítése kiszedési lista alapján, áruk kiadása
• Raktári mozgások nyilvántartása IFS számítógépes rendszerben
• Raktár terület rendben tartása
Elvárások:
• Raktárosi gyakorlat, vagy hajlandóság a betanulásra
• Felhasználó szintű számítógép ismeret
• Megbízható, precíz munkavégzés
• Targonca és „B” kategóriás jogosítvány előnyt jelent

SEGÉDMuNKáS
Feladatok:
• Telephelyek külső területeinek rendben tartása (fűnyírás, takarítás, télen hólapá-
tolás)
• Az üzemben keletkezett ipari hulladékok szelektálása
• Takarítási és segéd munkák elvégzése
Elvárások:
• Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
• Megbízható, precíz munkavégzés
• „B” kategóriás jogosítvány előnyt jelent

Munkavégzés helye: Vecsés

Juttatások: 
Versenyképes fizetés, vidéki lakhely és tömegközlekedéssel munkába járás
esetén útiköltség 100%-os megtérítése. Jó megközelíthetőség, 
kivalló munkakörülmények, családias légkör, hosszú távú munka, 
fiatalos csapat, folyamatos fejlődési lehetőség.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését a CV@equip-test.com
email címre várjuk fényképes önéletrajzát és az elvárt bruttó fizetés megadásá-
val. Telefonon a 06 30 605 2992 számon érdeklődhet.

SzÜRETELJEN A VECSÉSI BoRHáLÓNáL!
Töltse meg a puttonyt nálunk, és megajándékozzuk egy palack különlegességgel!

Borháló Vecsés, Fő út 84.
(A 4-es főút mellet, a Halász vendéglő szomszédságában.)

email: vecses@borhalo.com   Web: www.borhalo.com/vecses   https://www.facebook.com/borhalovecses
mobil: +36 (30) 220-6839   mobil: +36 (20) 383-0016   Nyitvatartás: K-Szo 10.00-20.00

Nálunk más a mérték
Összesen 20 csomagunk van, melyek csak előjegyzéssel elérhetőek. 

Ha valamelyik csomag felkeltette az érdeklődését, kérem jelezze email-ben vagy telefonon,
hogy félretehessük Önnek!

Kis puttony - 8.990 Ft
Vojtek Pannon Rosé Cuvée 2015 1,5 l
Szeredi Merlot-Portugieser 2013 2 l
AX Merlot Prémium 2012 1,5 l
Babarczi Pannonhalmi Irsai Olivér 2015 2 l
Radics Cserszegi Fűszeres 2015 0,75 l

+ ajándék 1.840 Ft értékben
Takler Kékfrankos rosé 2015 0,75 l

Nagy Puttony - 11.990 Ft
Takler Szekszárdi Rosé Cuvée 2015 3l
Szöllősi Rosé 2015 0,75 l
Szeredi Kékfrankos 2014 2 l
Polgár Serum Veritas Cuvée 1,5 l
Nagy és Nagy Balatoni Olaszrizling 2015 1,5 l
Radics Irsai Olivér 2015 0,75 l

+ ajándék 3.060 Ft értékben
TITI - Gál Tibor Egri Bikavér 2013 0,75 l



Népszavazás előtt…(2)
A mai történelmi időkben egy hónap is
nagy idő. Részletes külpolitikai elemzés
helyett egyre jobban látható, hogy a
bevándoroltatás elleni erők mindenütt
ébredeznek, és ez a tendencia csak erősöd-
het. Ugyanakkor az is tapintható, hogy a
bevándoroltatást akaró és elfogadó erők is
érzik ezt, ezért gyorsítani fogják a folya-
matot. Forró ősz és tél várható.
Nemcsak hangzatos, hanem bölcs is az a
magyar kezdeményezés, hogy ne hozzuk
ide a bajt, hanem vigyük oda a segítséget.
Ez valóban üdvös lenne, mert akkor a
bevándorlás forrása elapadhatna akár a
Közel-Keleten, akár Észak-Afrikában.
Olaszországban és Görögországban már
közel 400 ezer bevándorló van, akik igye-
keznek az ígéret földjére. Ezért válik
lényegessé a kvótakérdés. Már többször
használtuk a hasonlatot, miszerint, ha eltö-
rik a vízcsap és ömlik a víz, akkor nem a
vizet kell törölgetni és sepergetni, hanem
először el kell zárni a csapot. Ha valaki a
valóságban garantálná, hogy egyetlen
bevándorló sem érkezik majd, akkor bizto-
san egy-kettőre szét lehetne osztani az itt
lévőket. Biztosan hazánk is részt vállalna
ebben. De erről szó nincs! A fent említett
térségekben milliók várják a merkeli-brüs-
szeli meghívót. Az igazi meghívó az lenne,
ha mindenki elfogadja a létszámában nem
korlátozott, eu-s országokba szétterítő
kvótarendszert. 
Nem szeretném a kérdést arra szűkíteni,
hogy mindennapos erőszak és terror várható
következményként. Ennél sokkal többről
van szó! Nemzetek eltűnése, egy ezeréves
kultúra megszűnése várható. Próbáljuk vilá-
gossá tenni a kérdést a kétkedők számára.
Elsősorban Németország biztatására és
meghívására - az UNIÓ felelőtlen politikája
támogatásával –beözönlött közel kétmilliós
tömeg. A kvóta szétosztása azt jelenti, hogy
a németek és a nagyobb, volt gyarmattartó
államok, leveszik a krémet róla, és a többire
azt mondják, hogy azt szét kell osztani.
(Meghívok száz embert vendégségbe, és
abból nyolcvanat ráerőszakolok a szom-
szédjaimra, és ha ők ez ellen tiltakoznak,
akkor minden csúnyasággal megvádolom
őket, és szigorú büntetéssel megfenyege-
tem…) 
De folytassuk a gondolatmenetet.
Megtörténik a szétosztás az országokba.
Az országok kapnak egy kis eu-s támoga-
tást, utána semmit, de ennek az időről-
időre jelentkező létszámnak biztosítani
kell a lakást, a munkát (ha akar), az óvo-
dát, az iskolát, a szociális, az egészségügyi
ellátást, stb. És itt, álljunk meg egy pilla-
natra. Az eu-n belül szabad az emberek
áramlása. Ahhoz, hogy a kvóta szerinti
szétterítés sikeres legyen, ahhoz ezeknek
az ellátásoknak, gondoskodásnak minde-

nütt egységesnek kell lenni, különben
elmennek a jobb helyekre. Magyarorszá-
gon és itt, Keleten alacsonyabb az ilyen
jellegű juttatás, mint Nyugaton. Hogy ezt
nekünk kell előteremteni, vagy az eu ad rá
támogatást, az fontos kérdés, de másodla-
gos. A lényeges elem az, hogy az őslakos
rászorult ellátásánál a bevándorlók lénye-
gesen többet fognak kapni!
Újabb nagy kérdés lehet: hová kerüljenek
a bevándoroltatott muszlimok? Erre tám-
pontot adhat a népszavazás után az ország
IGEN-NEM térképe? És ez nem büntetés
lenne, hanem logikus, józan lépés. Ha egy
közösség – város, falu - jobban tolerálja a
bevándorlást, akkor ott kell letelepíteni,
mert ott feltételezhetően könnyebb lesz a
befogadás és a beilleszkedés is. 
Lehetne órákig folytatni ezt, de nem oko-
sabb volna ezt megelőzni? Hogy a virág
ott illatozzék, ahol elültették?
A mi felelősségünk nem a migránsok befo-
gadása, hanem az ezeréves kultúránk meg-
tartása, őseink és hőseink küzdelmének
megfelelően, a magunk, gyermekeink és
unokáink biztonságban tartása! Ez a mi
pokolian nagy felelősségünk! Aki nem így
gondolja, az álljon gyermeke vagy unoká-
ja elé, és kereken mondja meg neki, hogy
nekem a bevándorlók a fontosabbak! 
A kettő együtt nem megy, mert néhány dol-
got nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Mindenki számoljon utána: egyetlen
bevándorló befogadása egy településre 40
év alatt minimum 50 főt jelent!
Gondoljanak családegyesítésre (házastár-
sat csak egyet számoltam és csak az egyi-
kük szüleit), Franciaországban a muszlim
közösségnél 8,3 a termékenységi mutató,
én a felét számoltam gyermeknél és utó-
doknál egyaránt. 
A másik, amit nyomatékosítani kell, az a
párhuzamos társadalom fogalma, mert ez a
döntő, ez teszi lehetetlenné az együttélést.
Mi, itt Európában kialakítottuk azt a pol-
gári jogrendszert, ami az együttélés szabá-
lyait rögzíti, és büntetés terhe mellett meg-
követeli betartását. Ez hívő és ateista
emberre egyaránt kötelező erővel bír. A
hívő ember vallási parancsait is ennek ren-
deli alá, és éli életét. A muszlim számára
azonban a vallási parancs – Saría – fel-
sőbbrendűséget jelent, a közösségek ezek
szerint élnek és ítélkeznek, mert azok
Allah kinyilatkoztatásai, és ezért megvál-
toztathatatlanok. Számukra a nálunk szo-
kásos polgári jogrend követelményei
lényegtelenek, azokat nem fogadják el.
A múlt havi írásomat Tamási Áron idézet-
tel zártam: Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne. Szerintem
ez a népszavazás súlya és tétje!
Az előzőekben leírtakból látható, hogy ha
településenként csak néhány más vallású
és kultúrájú embert kapunk, annak a jelen-
tős költségein túl, súlyos társadalmi követ-

kezményei is lehetnek. Ezért súlyos fele-
lőtlenség még annak kimondása is, hogy
jöjjön pár fő, és fogadja be őket egy balol-
dali bevándorlás-párti. Aki ilyet mond, az
nem érti a lényeget. Mert lehet, hogy
éppen a befogadó baloldali-liberális egyén
lesz az első károsult, de ez nem vigasztal-
hat senkit, mert utána ő jöhet, és élete, utó-
dai élete már sosem lesz olyan, amilyen
volt vagy lehetne.
A népszavazáshoz közeledve lehetetlen
nem észrevenni egy új vonást, ami nagy
veszélyt jelenthet. Ezt a bojkottra és az
igen szavazatra buzdítók mondják ki, ami-
kor azt mondják, hogy ez Orbánról szól, és
a népszavazás eredménye legyen az ő fele-
lőssége. 
Nézzük meg a két lehetőséget: érvényes
lesz a népszavazás és a döntő többség
nemmel fog szavazni. Következmény:
Orbán és kormánya megerősödve képvi-
selheti a kötelező kvóta elvetését, a nem-
zeti függetlenség megtartását Brüsszel
ellenében. Ebből a kontinens több országa
is profitálhat. Valljuk be, ez csak a nemzet-
ben gondolkodók számára fontos, és ott is
azoknak, akiknek a hatalmi érdeknél fon-
tosabb a nemzet érdeke. 
Innen válik érdekessé a másik lehetőség:
győznek a nemek, de nem lesz érvényes a
szavazás! Rögtön támadhatóvá válik az
Orbán-kormány! Ez csak egyféleképpen
érhető el, ha nem mennek el szavazni.
Bojkott! Ha ez sikeres, akkor Orbán
támadható lesz, esetleg megbuktatható.
Következmény: belpolitikai káosz, zűrza-
var, jöhetne valahonnan egy rendteremtő,
és Brüsszel arathat. Ez kinek lehet az érde-
ke? Azok demokrácia felfogását, akik erre
biztatnak, megismerhettük 2006. szeptem-
ber 16-ától október végéig, de főként meg-
tapasztalhattuk 2006. október 23-án. Azok
nemzettel való azonosulását, akik ezt hir-
detik, megismerhettük az elmúlt hetven év
alatt, közelebbről 2004. dec. 5-e kapcsán,
de árulkodó a mai helyzetben is.
Tehát a politikai ellenfeleknél nagy a kísér-
tés, és ezért ide kívánkozik egy másik
Tamási Áron idézet: „Aki embernek hit-
vány, az magyarnak alkalmatlan.” Igen, itt
és most nemcsak arról van szó, hogy ki a
hazaáruló. Itt emberi minőségről van szó!
Mert nincs különbség aközött, ha valaki
bojkottálja a népszavazást és nem megy el,
és aközött, aki lustaságból nem megy el,
pedig nemre szavazna. Biztosan lesz olyan
baloldali, aki gyermekére és unokájára gon-
dolva elmegy, és nemmel szavazz, mert ez
most a döntő, és nem az Orbán-kormány.
Ezért lehet ez választóvíz mindkét politikai
térfélen, mert megméretnek az emberek itt
is, ott is. 
Ahogyan Wass Albert írja: „A víz szalad, a
kő marad, de a kő marad!”

Szalontai János
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Vélemény 
Tóth Judit önkormányzati képviselő: 
Az EGYÜTT álláspontja a 2016. október 2-ai 
népszavazásról: bOJKOTT 

bojkott, értelmetlen kérdésre ez a legjobb válasz. Miért értel-
metlen a kérdés?
Mert ha eredményes és érvényes is lesz a népszavazás, akkor
sem lesz semmilyen jogi következménye sem Magyarországon,
sem az Európai Unióban.
A magyar kormánynak és a parlamentnek megvan minden fel-
hatalmazása, hogy országhatáron belül döntsön, uniós kérdé-
sekben pedig tárgyaljon akár a menekültkérdésről, a kvótákról,
akár más közös uniós ügyekről. Ezen a népszavazás ténye és
eredménye semmit nem változtat.
Jelenleg nincs napirenden az Unióban a kötelező kvóta ügye,
melynek egy korábbi változatát Orbán Viktor már aláírta min-
denféle népszavazási felhatalmazás nélkül. Előkerülhet ismét,
de akkor az unió tagjaként a közös megoldáson kell dolgozni,
mert ebben a bonyolult kérdésben csak ez lehet sikeres. Építhe-
tünk mi tucatnyi kerítést is, a menekültáradatot egy ország sem
tudja önmagában megállítani.
Mi sem a menekültek korlátlan beengedésének a pártján állunk.
Közös szempontok szerint, szigorú ellenőrzéssel kell a kérdést
kezelni, de a háború elől menekülőkön emberiességi szempon-
tokból is segítenünk kell, és nem kell összemosni őket a gazda-
sági bevándorlókkal és főleg nem a terroristákkal. /A drága pén-
zért vett letelepedési kötvények tulajdonosainál érdekes módon
nem merülnek fel ezek a vádak./ Közben dolgozni kell a hely-
zet megoldásán Szíriában, Törökországban, Görögországban,
és másutt, közös euro-atlanti összefogással.

bojkott azért is, mert ez a népszavazás nem a menekültekről
szól. Ez a népszavazás arról szól, hogy Orbán Viktor elterelje a
figyelmet a korrupciós ügyeikről, a lopásokról és a rossz kor-
mányzásról. Az egészségügy, az oktatás tarthatatlan helyzetéről,
a szakképzett munkaerő tömeges kivándorlásáról. /Közben fris-
sül a támogatói lista is, ami jól jön 2018-ban./
Míg gyűlölet- és félelemkeltő kampány folyik az utcai plakáto-
kon, az összes állami és a habonyi-vajnai kereskedelmi médiából,
még az olimpiai közvetítések is csak töltelékként szolgálnak a
„társadalmi célú” kormánypropaganda és az 1 perces híradónak
csúfolt hergelések sulykolása között, addig az idegengyűlölet és
a félelem elhomályosít minden más megoldásra váró ügyet.

bojkott, mert ez a népszavazás Európa-ellenes szavazás is.
Orbán Viktor a népszavazás égisze alatt minden alkalmat meg-
ragad arra, hogy szidja Brüsszelt, szidja az Európai Uniót,
melyet lehet ugyan kritizálni, adott rá okot, de a megoldás ott
van. Nem vagyunk kívülállók, ennek a csapatnak mi is részesei
vagyunk. A miniszterelnök az EU-t teszi felelőssé a kialakult
helyzetért, miközben egyre közelebb kerül Oroszországhoz,
illetve Putyin rendszeréhez. Orbán Viktornak csak addig fontos
az EU, amíg onnan pénzt kapunk, amiből helyzetbe lehet hozni
a haveri oligarchákat, szélesíteni lehet a klientúrát.

Több civil szervezet az érvénytelen szavazat (mindkét karikába
X) leadására buzdítja az embereket. A bojkott és az érvénytelen
szavazat technikailag egyenlő értékű, de véleményünk szerint
ehhez a színjátékhoz ilyen szinten sem érdemes asszisztálni.
Ezért javasolja az EGYÜTT a PM-mel és a MOMA-val közös
kampányában a bojkottot október 2-án. 
Aki otthon marad, Európára szavaz! 

Vélemény 
Szabó Attila önkormányzati képviselő, JObbIK:
A népszavazás tétje

Előre leszögezem, eszemben sincs a Fidesszel egy követ fújni,
de: az illegális bevándorlás, más népek, más fajok beáramlása
nagyon nem egészséges és csak bajt hoz ránk. Képtelenek az
együttélésre, a beilleszkedésre, a keresztény normákat betartani
nem tudják. Bárki bármit mond, az egyre szaporodó terrorcse-
lekményeket mind idegenek hajtották végre, vagy gondoljunk
csak azokra az afrikaiakra, akiknek Európába érkezésük után
első dolguk volt fiatal nőket megerőszakolni.
Nekünk már együtt kell élnünk egy olyan embercsoporttal, akik
integrációja lehetetlen, semmi szükségünk még tíz- vagy száze-
zer számra betelepített népcsoportokra, akik származásáról
semmi információnk sincs. Sajnálatos, hogy rengeteg háborús
övezet van, hogy embereknek menekülniük kell, de azt ne
mondja senki, hogy Magyarország (vagy Németország) és
Szíria között nincs elég biztonságos ország. Arról nem is
beszélve, hogy Afrikában semmilyen háború nem dúl, mégis
ezrével jönnek át a zöldhatáron afrikai csoportok.
Abba pedig senki sem gondol bele, mi lenne, ha mondjuk, mi
mennénk kerítést rázni valamelyik keleti ország határára? Nem,
hogy menedékjogot meg sátrat kapnánk tőlük. Kérdés nélkül
lőnének ránk a határőreik. 

Lehet sürgetni együttműködést, de be kell látnunk, hogy az
Európai Unió végnapjait éli, ebbe a konfliktusba bukhat bele.
Nagyon egymásra találtak most a V4-ek, de nem szabad elfelej-
teni, hogy ezek az országok valójában soha nem voltak szoros
kapcsolatban egymással. Csehország a Szlovákokat mindennél
jobban megveti, és ha már itt tartunk, nekünk is, hogy lehetne
Szlovákiával együttműködési szándékunk? Azzal a Robert
Ficoval, aki a szélsőségesen magyarellenes Ján Slotával is
közösködött? Ahol olyan nyelvtörvényt hoztak, hogy magyarok
lakta települések hivatalaiban, múzeumaiban, kávézóiban (!)
nem szólalhat meg magyarul a személyzet. Nem együttműkö-
dés ez, csak kapálózás, amivel próbál mindegyik fél egy kis erőt
felmutatni.
Ne gondoljuk, hogy ezt Orbán Viktor magától találta ki. Ezt a
stratégiát a gazdái diktálják, mert Közép-Európára már népek
tartanak igényt. Először a jelenlegi harcot vívjuk meg, egyszer-
re koncentráljunk egy ellenségre.

Összességében, csak magunkra számíthatunk, és ehhez az kell,
hogy október 2-án elmenjünk szavazni, és megpróbáljuk meg-
akadályozni saját kultúránk szétforgácsolását.
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Az utóbbi hónapokban több írást olvashattunk a Szabadtéri
Színpad építéséről és a Jókai Kultúrcsoportról; javarészt egyko-
rú cikkek, dokumentumok alapján. Én most a csoport lelkéről,
Kiss Pista bácsiról szeretnék szólni, ahogyan emlékszem rá.
A hatvanas évek eleje földindulásszerű változást hozott a kul-
túrában. Betört a televízió. Az embereket nem lehetett elrángat-
ni a képernyő elől. A Szabadtéri Színpadot a korábbiakhoz
hasonló, telt házas előadásokkal már nem lehetett megtölteni.
Pista bácsi ekkor jó érzékkel irányt váltott, a fiatalok, a feszti-
válok és a szavalóversenyek felé fordult. Az első gyerekcsoport
a „Pál utcai fiúk”-at adta elő a Művelődési Házban, hatalmas
sikerrel, majd a „Tom Sawyer közbelép” került színre. Amikor
ez a generáció felserdült, Pista bácsi újabb csoportot indított, én
is ebben vettem részt. Vasárnap délutánonként találkoztunk, tré-
fás játékokat játszottunk és egy költészet napi szavalóversenyre
készültünk, amelyen külön indultak a felnőttek és külön mi. Ez
volt az első, általános iskolások közötti szavalóverseny
Vecsésen (1964. április 12-én, délután 1/2 3 órakor).
Bennünket, gyerekeket a nagyok tanítottak, én például ifj. Balla
Péterhez voltam beosztva (valahonnan tudta, mi a jó magyar
hangsúly). Pista bácsi képben volt arról, hogy mi történik a szín-
játszóvilágban; az eredményhirdetést követően egy négy tagú cso-
port lépett fel, soraiban a diák Benedek Miklóssal, Valcz (Vallai)
Péterrel és a majdani Dévényi Tibi bácsival. Némileg fájlaltam,
hogy az én korosztályom 1963 és 69 között nem játszott színdara-
bot. Pedig, ha visszagondolok, nagyon sok minden történt akkori-
ban. Emlékezetes volt Hubay: Megmérettél c. darabja, amelynek
főszerepeit (apát és fiát) a két Hrachovina játszotta. 1967-ben
vagy talán 68-ban bemutattuk az „Egy marék boldogság” című
operettet a Művelődési Házban; és évről évre nagyszerűen szere-
peltünk országos szavalóversenyeken, főleg Hrachovina Lajos,
Vajda Mária, Honti István, Molnár István és én. Az esti próbákra
Pista bácsi általában késve érkezett. Megesett, hogy háromnegyed
órán át vártuk dideregve az ajtó előtt. Elindult otthonról, útközben
valaki miatt leszállt a bicikliről; rengeteg ismerőse volt. Hogy
intézett velük valamit a csoportnak, vagy csak szeretett beszélget-
ni, esetleg ez is, az is; már nem fog kiderülni.
A versmondásban eleinte minden hangot megszabott nekem, de
tizenhat éves korom táján ráéreztem valamire, attól kezdve már nem
irányított. Nem érzett kényszert arra, hogy mindenbe beleszóljon.
Komoly kultúrdiplomáciai szerepet vitt. Nemrég tudtam meg,
hogy látogatást tett az akkori gimnázium igazgatójánál; ennek
köszönhetően nem vetődött föl soha, miért töltjük a Jókaiban az
időnket, pedig a fél osztály oda járt rendszeresen. (A másik fele
rendszertelenül). Pista bácsi nem rendelkezett népművelői dip-
lomával, mégis igazi népművelő volt (akkoriban tudniillik a
népet még művelni akarták, nem csupán az anyagi javak
fogyasztására serkenteni.) Megesett, hogy egy álló napon át
tartó szavalóversenyt rendezett, amelyen boldog-boldogtalant
elindított, aki feltűnt a Jókai klubjában (ilyen fiatalokból pedig
bőségesen volt abban az időben). Pista bácsi arra gondolt, hogy,
akik egy ilyen műsorban részt vesznek, azok megismerik a töb-
biek által mondott verseket is. Mennyi munkába kerülhetett,
amíg ezt a töménytelen mennyiségű verset kiválogatta, és legé-
pelve kézbe adta? Eszembe sem jutott akkor.
Egy alkalommal költői estet rendezett Baranyi Ferenc versei-
ből. Baranyi szókimondó, fontos és ismert költője volt annak a
kornak. A költői délutánra a Művelődési Házban került sor. Már
az is meglepő volt, hogy Pista bácsi az addig csak zárva látott,
utcára nyíló ajtót nyitotta ki. A teremben tarkaabrosszal terített

asztalok álltak kellemes rendezetlenségben, mint valami ven-
déglőben vagy kávéházban, a sarokban alacsony dobogó, zöld
lepellel borítva, ezen hangzottak el a költemények. Jelen volt,
az egyébként monori születésű költő is. Jól mentek a versek. A
férfi kora javában járó, hihetetlenül impulzív Baranyi Ferenc
láthatóan boldog és földobott volt, hamar eltűntek a határok a
költő, az előadók és az olvasók között; azt hiszem, a világ egyik
legjobb író-olvasó találkozóját sikerült megtartani ott.
A Jókai eredetileg a helyi Földműves Szövetkezet, később az
Üllő és Vidéke ÁFÉSZ csoportja volt, de Üllőn kívül több szer-
vezethez is kötődött szövetkezeti vonalon. Így lehetett a
Szövetkezetek Jókai Kultúrcsoportja. Feltételezem, hogy ezt is
Pista bácsi vívta ki. Hogy Vecsés mennyire támogatta őt az álta-
lam követett időszakban, nem tudom megmondani, de Pista
bácsi megjegyzéseiből arra lehetett következtetni, hogy ezzel
kapcsolatban vannak sérelmei. (Leszámítva azt a rövid idősza-
kot, amikor Várszegi György volt a tanácselnök és a Jókai tel-
jes felújításra került.) Azt hiszem, hogy a szövetkezeti betago-
lódás, a községtől (és a pártbefolyástól) való távolság, nagyobb
szabadságot és függetlenséget adott neki.
Kitűnő szónok volt, jelen voltam egyszer, amikor egy szövetke-
zeti rendezvényen beszélt. Azzal kezdte - amin máig nevetek -,
hogy van, akinek a hangja nemcsak betölti, hanem ki is üríti a
termet. Kötetlenül, érzelem gazdagon, szavaiba humort szőve
beszélt. Hangvétele kirítt a sablonokban fogalmazó, merev
beszédek közül. Szép és emberi volt a hangja.
Pista bácsinak volt egy másik, előadásaival legalább is egyenérté-
kű alkotása... A bejárati ajtó mellett, réztáblára vésve ez állt: Jókai
Club. Nem azt mondtuk akkoriban, hogy a Jókaiba megyünk,
hanem, hogy „megyek a klubba”. Mi volt a klubban? A klub leg-
főképpen tele volt fiatalokkal... Volt magnó, majd televízió,
később rex-asztal... Aztán, egyszer csak új bútorok kerültek vala-
honnan elő, játékok, a klubban már akkor volt csocsó, mikor még
nem is volt neve, úgy hívtuk, hogy tekerős foci. El lehetett lesni az
idősebbek rock’nroll figuráit. A főiskolai klubban már csodájára
jártak annak a csocsó tudománynak, amit a clubban szedtem
össze; a billentést Pitétől, a pörgetést Cérnától, a mandinert meg a
Zsarnaiaktól. A színházi banketteken pedig előfordult, hogy a par-
kett ördögének tituláltak, pedig eredendően nem voltam ügyes fiú.
Mindezek elsőrendűen fontosak egy kamasz gyerek számára. 
És amíg a játékteremben zajongtak, mi rendületlenül próbál-
tunk, vagy mondtuk a verseket a próbateremben, időnként kiro-
hanva és leordítva a játszókat, hogy már megint túl hangosak.
Azután ott volt a pince, amit kezük munkájával a felnőtt fiúk
alakítottak ki. A falat Kucsay Jóska fenomenális kalóz karikatú-
rái borították, a terem közepén, az asztal fölött pedig egy hatal-
mas horgony függött. Ott mérte a lőrét Nyilas bácsi, a nyugdí-
jas plakátragasztó; olyan bornak nevezett italt, amit ma lehet,
hogy nem tudnék leereszteni a torkomon. Ültünk egy hajóládán
a kavargó füstben, de együtt voltunk, és ettől jó volt.
Pista bácsi soha nem indult el úgy háromnapos fesztiválra, hogy
a buszon üres helyek maradjanak. Egyszer pozsonyi turnén is
voltunk, egyszer pedig elvitt bennünket két hétre táborozni a
Balaton mellé, Kilián-telepre (ma: Balatonudvari-Fövenyes),
voltunk legalább negyvenen. Időnként összehívott bennünket,
hogy tegyük rendbe az udvart és a színpadot. Ő is ott volt. Ez
mindig vasárnap délelőtt történt, a hangszóróból áradt a zene,
Shadows, később Beatles. Más zene volt, mint amit addig hal-
lottam, de éreztem, hogy nekem való. Nyírtunk, gereblyéztünk
a jó levegőn... Szépítettük az otthonunkat. Mert volt... És bár
senki sem mondta ki, mindenki tudta, hogy ez Pista bácsinak
köszönhető, ezért imádták őt a kölykök; a kicsik és a nagyok.
Varsa Mátyás

A Jókais történet folytatása – VI.
A Pista bácsi



A VSE magabiztosan nyerte meg az első bajnokiját a
2016/2017-es szezonban
Vecsés SE ÉL-TEAM együttese a következő játékos kerettel
vágott neki a bajnokságnak: Antal Levente, Antal Máté, Auer
Christopher Mihály, Fiar Dániel, Győrfi Zoltán, Gyuricska
Martin, Hegedűs Zoltán, Horváth Csaba, Kanizaj Nebojsa, Dr.
Kiss István, Kökény Tibor, Munkácsi Máté, Nagy Dániel, Róth
Ádám Gábor, Simányi Péter, Tóth József, Varga Ádám, Varga
János, Varga Zoltán, Wieszt Zsolt. Edző: Nagy Károly

Veszprémi KKFT Felsőörs – Vecsés SE ÉL-TEAM 24 – 28
(13–15)
Igen nagy átalakuláson ment át a Vecsés SE felnőtt férfi kézi-
labda csapata, kezdve az előző szezonban történt edzőváltástól
az új szezon kezdetéig történt játékoskeret átalakulásáig.
Az első mérkőzés alapján, úgy tűnik, a vérfrissítés hasznos volt
Vecsés számára, hisz az előző szezonban 3. helyen végzett
Veszprém otthonában sikerült magabiztos győzelmet aratni.
Az első játékrész már megmutatta, hogy Vecsés nem tapogató-
zó játékkal szeretne az utolsó pillanatokban pontot szerezni. 
S, bár nem számottevő előnnyel mehettek pihenőre a mieink, a
veszprémi csarnokban ez is igen nagy lélektani előnyt jelentett.
Olyannyira, hogy a második játékrészben is sikerült tartani az
előnyt, sőt a végére duplájára duzzadt a különbség, ezzel intő
jelet adva a csoportban szereplő együtteseknek, hogy Vecsés
komoly szándékkal érkezett az újabb idénybe.

A hazai mérkőzéseket továbbra is az üllői sportcsarnokban játs-
sza a VSE. Az elsőt 17-én a székesfehérvári Alba-MÁV-Előre
ellen, de lapzárta miatt csak októberi számunkban tudósítunk
róla. A kézilabdás izgalmakat szerető drukkerek számára leírjuk
a következő hazai meccsek időpontjait:
2016. szeptember 24. szombat 18:00 
Vecsés SE ÉL TEAM – Pénzügyőr SE
2016. október 9. vasárnap 18:00
Vecsés SE ÉL TEAM – PLER Budapest

Junior bajnokság
Veszprémi KKFT Felsőörs – Vecsés SE ÉL-TEAM 28 – 23
(14–12)
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Biztató kezdés

Augusztusi számunk lapzártája idején kezdődött a bajnokság,
ezért csak a nyitány eredményét tudtuk közölni. Most bevezető-
ként ismertetjük Vincze Gábor vezetőedző  nyitány előtt tett nyi-
latkozatát a vfc honlapjáról.
- A felkészülésünk a körülményekhez képest jól sikerült. Több
új játékos érkezett a kerethez, akiknek lemaradása volt, azoknak
pótolni kellett. Gyakorló mérkőzéseinket pontosan ezért nagyon
erős csapatok ellen kötöttük le, az eredmény másodlagos volt, a
terhelést tekintettük fontosnak. Segítőmmel, Gendur Lászlóval
sokat dolgoztunk azon, hogy olyan játékosokat tudjunk igazol-
ni, akiknek kötödésük van Vecséshez, mert ebben az osztályban
a sikerhez, ez fontos szempont. Dicséret illeti a fiúkat, hiszen
végigcsináltak mindent, amit kértünk. A komolyabb sérülések
elkerültek minket, csak a fáradtsággal kellett megküzdeniük. 
A csapat kész a bajnokságra.

Vecsési FC - Nagykőrösi Kinizsi FC 2-0 (0-0)
Gólszerző: Piros G. (83’, 90’)
Vincze Gábor: „Örömteli volt látni a fiúkat, mennyire csapat-
ként dolgoztak a pályán, és türelmesen megvárták azt a pillana-
tot, amivel egy mérkőzést meg kell nyerni. Hazai pályán
nagyon fontos volt a 3 pont megszerzése, hiszen sokat jelent
egy új játékosokból álló társaságnak az első győzelem megszer-
zése. Gratulálunk a srácoknak és külön Piros Gábornak, aki
meghozta a jó döntéseket az előtte adódó játékhelyzetekben.”

Maglódi TC - Vecsési FC 1-2 (0-0)
Gólszerzők: Ponczók Cs. (61’), Szirtesi A. (83’ öngól)
Vincze Gábor: „A legfontosabb dolgot teljesítettük, hiszen sike-
rült egy jól szervezett csapat otthonából 3 ponttal távozni, és ez
nagyon dicséretes. A mérkőzés előtt derült ki, hogy változtatnom
kell a csapaton sérülés miatt, de megint bizonyították a fiúk,
hogy jó úton járnak, és legyen bárki a pályán, csapatként harcol-
nak egymásért. Ha ezt a mentalitást fent tudjuk tartani, sok örö-
möt szerzünk még a szurkolóknak és saját magunknak is.”

Vecsési FC - Taksony SE 3-0 (0-0)
Gólszerzők: Czimmermann P.(53’), Dombai D.(78’), 
Csiszár R. (93’)
Vincze Gábor vezetőedző: „Ez még nem az a játék, amit elkép-
zelek, de nagyon fegyelmezetten játszanak a fiúk. Erőnlétben is
akad még hiányosság, bár eddig éppen a hajrában tudtuk meg-
nyerni a mérkőzéseket. Ha ezt hosszabb időszakra is kitoljuk,
akkor szép eredményeket érhetünk el.”

FC Dabas II. - Vecsési FC 2-2 (2-1)
Gólszerzők: Kollár D.(6’), Novák A.(56’)
Vincze Gábor vezetőedző: „Gratulálok a fiúknak, nagyot küz-
döttek, és ami a legfontosabb, éreztem rajtuk, hogy hiányérzet-
tel jöttek el a dabasi pályáról. Minden pont értékes nekünk,
főleg idegenben, hiszen az nem a saját környezetünk.”

Vecsési FC – Pilisi LK Legenda Sport 3-1 (0-0)
Gólszerzők: Kiss K. (54’), Salem R. (71’), Péter-Szabó T. (81’)
Az 5. forduló után csapatunk, a VFC áll az élen 13 ponttal, jobb
gólkülönbséggel. Minket Kisnémedi MSE együttese követ szin-
tén 13 ponttal. A tabellán 3. Tura VSK gárdája 11 ponttal.
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KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Vecsési Könyvelőiroda ügyfélkörrel átadó,
nyugdíjazás miatt. Tel.: 06 70 373-0399



A VSE női kézilabda szakága szeptember 18-án kezdi meg a
2016/2017-es bajnokságot. Az előző szezonban itt is igen sok vál-
tozás történt. Edzőcsere, majd új játékosok igazolása, amelynek
köszönhetően az új idényre kialakulni látszott a felnőtt női csapat
játékoskerete, ahol a megszokott nevek mellett igen sok újat is
találunk. A szezon kezdet egyelőre sok kérdőjelet tartalmaz, hisz
még nem lehet tudni, hogy mennyire érett össze a felnőtt keret, de
egy biztos, hogy mindenki azon dolgozik, hogy a lehető legelő-
kelőbb helyezést érje el a Vecsés SE JUSEC együttese.
Játékoskeret: Bocskai Boglárka, Bán Fruzsina, Czudor
Alexandra, Csépányi Ivett, Erdélyi Dorina, Fejér Bettina,
Forgács Szimonetta, Halász Henrietta, Haris Zsuzsa, Hartyáni
Viktória, Hegedűs Hanna Sarolta, Kékesi Éva, Kovács O.
Zsófia, Ladics Enikő, Major Hanna, Németh Tímea, Pomozi
Nikolett, Pusztay Szilvia, Tímár Flóra, Tóth Enikő, Tóth Tímea,
Tumpech Nikolett, Uray Borbála
A nyitányon 18-án itthon játszanak Inárcs-Örkény csapata ellen.
Lapzárta miatt erről csak októberi számunkban tudunk beszámolni.
Legközelebbi hazai mérkőzést 2016. október 16-án vasárnap 18
órakor játsszák a Falusi iskolában Szigetszentmiklós NKSE ellen 
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Világbajnokság volt Indonéziában

2016. augusztus 26-a és 28-a között rendezték Indonézia fővá-
rosában, Jakartában a 12. S.K.I.F. világbajnokságot. A sportág
magyar versenyzői között két vecsési, Fridrich György és Gebri
György is résztvevője volt a vébének. Negyvenöt ország 600
karatékája mérte össze tudását egyéni- és csapatversenyekben.
A magyarok legjobb eredményét Fridrich György érte el, katá-
ban 4. és kumitében is 4. helyezett lett.

„OSS” Karate Szakosztály vezetősége
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Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

Karate

Újabb 2 arany és 2 ezüstérem, ezúttal Pozsonyból!
Ruzinov Cup 2016 - Szlovákia, Pozsony

Pozsonyban 2016. augusztus 26-27-én rendezték meg az 
I. Ruzinov Kupát. A versenyen szlovák, cseh és szerb csapatok
indultak. Magyarországot a Vecsés SE képviselte 4 fővel.
Fazekas Orsolya első meccsén egy szerb kislánnyal szemben a
második menettől magára talált, és a végére meg tudta fordítani
az eredményt, és így bejutott a döntőbe. 
A döntőben a szlovák lány nem állt ki, így mérkőzés nélkül lett
aranyérmes Orsi.
A 14 éves Kiss Bettinek áprilisban volt az első mérkőzése, most
már 8 mérkőzésnél jár. Harcossága alapján komoly eredménye-
ket érhet még el, de most szerb ellenfele a fájós orrát találta el,
ezért a komolyabb sérülés elkerülése érdekében kivettük őt a
küzdelemből. 

Pap Zsófia most is 51 kg-ban versenyzett, és egy kicsit álmos
volt, így szép csendben elment a cseh lány elleni mérkőzés. 
Szűcs Szabina egy súlycsoporttal feljebb indult, de sajnos, a szerb
lány is csak 1 menetet bírt, a szünetben feladták a mérkőzést.

forrás: vecsesbox.hu

Ökölvívás

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

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

REG-ENoR Klub
- túlsúly

- cukorbetegség
- Candida
- allergia
- asztma

- emésztési zavarok
- izületi problémák
- bőrelváltozások
- méregtelenítés

Csorba Lászlóné okl.reflexológus reg.szám: 133919
Tel: 30/782-3850  Email: csorbazona@gmail.com

„Egy érintés terén deficites világban 
az argentin tangó a gyógyír!”

VECSÉSI ARGENTIN TANGÓ KÖR
Kezdőknek minden szerdán 19-20 h

Helyszín: bálint Ágnes Kulturális Központ 
Oktató: Práczki Péter 0630 474 1458

Email: praczkip@gmail.com 
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Nagy magyar – és vecsési - siker a Vébén!
2016. szeptember 01-04. között a hollandiai Bredában rendez-
ték meg a FEI Négyes-fogathajtó Világbajnokságot, amelyre a
házigazdák kilenc, a többi nemzet maximum 6 versenyzőt küld-
hetett. Rajtkor 14 nemzeti csapat 54 versenyzője indult el a
királykategória legnagyobb versenyén. A 3 fős magyar csapat
tagja Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József és Lázár Zoltán
volt, de Móró Lajos és Váczi István is elindult minden idők leg-
erősebb világbajnokságán.
Az esélylatolgatáshoz kevés jóstehetség kellett. Látszott, hogy
az egyéni és a csapat aranyat már előre ki lehet adni, annyira
egyértelmű az ausztrál Exell Boyd és a holland csapat fölénye.
Ez be is igazolódott, mert az utolsó számnál, az akadályhajtás-
nál akár minden harmadik akadályt verhették is volna, akkor is
övék az arany. A többi helyezésért ellenben hihetetlen éles küz-
delem folyt. Két-három ponton akár 6-8 hely is múlott.

Díjhajtás
Itt már kezdett eldőlni a dolog. Exell, a mai király elegáns produk-
cióval verte a korábbi királyt, a holland Chardont. Harmadik az
USA nagyágyúja, Weber lett, őt még két holland követett. 
A többiek már itt lemaradtak. Ez már sejtette a végeredményt is, de
éles küzdelemre még lehetett számítani az aranyért, ám ez később
elmaradt. A magyar csapatban Lázár Zoltán (7.), Dobrovitz József
(9.) eredménye volt a jobb, és számított a csapateredménybe. Ifj.
Dobrovitz (27.) ebben a pontozásos menetben lemaradt, és csak a
végén volt látható, hogy pár ponton múlt egy még jobb helyezés.
Igaz, ezt többen is elmondhatták, mert többeknek volt gyenge haj-
tásuk, amiért ugrott egy-egy értékesebb helyezés.
Csapatban a hollandok jelentős előnyre tettek szert. Őket az
ausztrál és USA gárdája követte, de látható volt, hogy ők ki fog-
nak esni a versenyből, mert nincs erős második hajtójuk. Exell
és Weber klasszisa kevés nekik a dobogóhoz. Mi a 4. helyen áll-
tunk, és a legnagyobb riválissal, a németekkel szemben jelentős
előnyt szereztünk. Az arany már itt eldőlni látszott.

Maratonhajtás
Az ausztrál ebben a lovat és hajtót próbára tevő menetben meg-
int parádézott és nagy fölénnyel nyert. Miután Chardon, de
főként Weber többet hibázott, szinte kijelenthető volt, hogy
Exell lesz az egyéni világbajnok, mert akadályban annyit hibáz-
hat, amennyit tíz versenyen együttvéve szokott. A holland de
Ronde és a német Sandmann ért fel a hajtás dobogójára.
Két szám után Exell majd 20 pontos fórban volt de Ronde és
Chardon előtt. Ifj. Dobrovitz fantasztikusan ment, és az 5. helyé-
ért járó pontszámmal jelentősen előbbre lépett. Lázár is kitett
magáért, és eredményével feljött az összetett 6. helyre. Sajnos,
Dobrovitz hajszállal halványabb volt, de a szoros mezőnyben
már látszott, hogy mind a három magyar ott lehet az első tízben. 
Csapatban ezt a számot a németek nyerték a hollandok és a
magyarok előtt. Összetettben két szám után a hollandok előnye
még mindig tetemes maradt, de a németek két pontra megköze-
lítettek bennünket az ezüstért vívott harcban.

Akadályhajtás
A változatosság kedvéért ezt a számot is Exell nyerte, így sen-
kiben sem maradhatott kétely, hogy ez az ausztrál fiú kimagas-
lóan a legjobb a királykategóriában. Övé volt az egyetlen hajtás,
ami szintidőn belül és hibátlan volt. A szoros mezőny miatt az
élmezőny rizikósan hajtott, ami magával hozta a hibák lehető-
ségét. Nem véletlen, hogy két kevésbé ismert hajtó, a német

Harm és a francia Martin lett a számban 2. és 3. Viszonylag las-
san, bőven a szintidőn túl, de verőhiba nélkül totyogtak végig a
pályán. A nagy vágta Chardon és Weber mellett ifj.
Dobrovitznak is sikeres volt. Dobrovitz is jól hajtott, bár tud és
ment már ennél jobbat is, de hajtása arra elég volt, hogy az első
tízben maradjon. Lázár azonban többet hibázott a megengedett-
nél, így lényegében helyet cserélt ifjabb Dobrovitz Józseffel. 

Egyéni végeredmény:
1. Exell (Ausztrália) 158,40
2. Chardon (Hollandia) 183,13
3. de Ronde (Hollandia) 185,25
6. ifj. Dobrovitz József (Magyarország) 200,58
8. Lázár Zoltán (Magyarország) 203,16
10. Dobrovitz József (Magyarország) 203,57

Csapatban a hollandok nyerték a hajtást, amivel még magabizto-
sabbá tették összetett aranyérmüket. A nagy kérdés az volt, hogy
mieink megőrzik-e előnyüket a németekkel szemben? Ez sike-
rült, bár USA akadályban bejött másodiknak, de mi, a sovány elő-
nyünket megdupláztuk a németek előtt. Svájc simán lett negyedik
(417,77), ötödik Ausztrália (423,44), hatodik USA (435,38).
Meglepetés Belgium gyengébb teljesítménye, és a 10. helyezése.

Csapat végeredmény: 
1. Hollandia 365,09
2. Magyarország 390,22
3. Németország 394,79

Elmondható, hogy a magyar fogathajtók – és a vecsésiek – nagy
sikert értek el. A hihetetlenül erős mezőny első tíz helyezettje
között három magyar – közöttük a két büszkeségünk, apa és fia,
Dobrovitz József és ifj. Dobrovitz József – neve szerepel. Csak a
vendéglátó hollandoknak sikerült ez a bravúr. Mindháromnak
voltak gyengébb számai, enélkül lehetett volna egy kicsit előke-
lőbb egyik-másik helyezés. Mindez csapatnál már kevésbé érez-
tette hatását, mert ott két jó eredményre volt szükség hajtáson-
ként. Ebben a pillanatban a hollandok verhetetlenek, tehát ez volt
az elérhető maximum, és ez meglett! A csapatezüst óriási siker!
Bravó fiúk, köszönjük!
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Fogatsport

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

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

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



www.vecses.hu

A képviselő-testület ügyfélfogadása

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

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – szept. 19-ével,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – szept. 26-ával, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – okt. 3-ával, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – okt. 10-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – okt. 17-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – okt. 24-ével kezdő-
dő 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. 
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Vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

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

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

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

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

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

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


