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AJÁNLÓ

O któber 6-án alig pirkadt Arad felett, amikor puska-
ropogás verte fel a csendet. Négyszer dörrent el a 
sortűz, jelezve: megkezdődött a magyarok kereszt-

re feszítése. Majd sorrendben kilenc gyászos menet indult 
el a vesztőhelyre, és aztán csend lett. Dermesztő, szívekig 
ható fagyos csend. Az osztrákok egy napra kint hagyták a 
tetemeket a várárokban, elrettentésül. A környék lakói le-
vetett süveggel és könnyes szemmel tisztelegtek a mártírok-
nak. Ellenkezője történt, mint amit az osztrákok reméltek. 
A hazáért való végső kitartás és áldozatvállalás mítosza te-
remtődött meg.
 A 13 tábornok és Batthyány kivégzésén kívül 500 hazafit 
ítéltek halálra, ebből 114-et ki is végeztek, s közel 50.000 
honvédet küldtek büntetőszázadokba.
 1848. március 15-e a kezdet. 1849. október 6-a a vég. A 
forradalmat és a szabadságharcot a Habsburg osztrákok el-
len kezdtük, és rendesen el is vertük őket. Utólag felesleges 
okosnak lenni, mert nem írhatunk új fejezetet. De, ha nem Bu-
dát akarjuk elfoglalni, hanem a menekülő osztrákokat Bécsig 
kergetjük, akkor talán más is lehetett volna a végjáték. Bár a 
Szent Szövetség akkor is megindította volna gyilkos intervenci-
óját, nehogy a magyar példa ragadós legyen. (Istenem, meny-
nyire áthallásos a történelem, akár 168 év múlva is…) Miklós 
cár megmentette a sógorokat és az európai status quot.
 Augusztus 9-én a temesvári csata veresége után Kossuth 
11-én, Aradon átadta a hatalmat Görgeynek, aki 13-án Vi-
lágosnál letette a fegyvert – az oroszok előtt. 
 Aki Gyulán járt, az láthatta, hogy több házon emléktáb-
la van, amelyen jelzik, hogy ez vagy az a tábornok ott volt 
elszállásolva 1849 augusztusában. Főtisztekkel és kato-
nákkal együtt az oroszok 1300 főt a vár előtti területen tá-
boroztattak. Innen még a tábornokok, a főtisztek és a ka-
tonák „megléphettek” volna. Csak a Vécsey-huszárok egy 
része oldott kereket. A tábornokaink talán hittek a katonai 
bajtársiasságban, az oroszok támogatásában, akik tisztes-
séges bánásmódot kértek a császártól. Magyarul, nem hit-
ték, hogy ilyen gazemberséget elkövethetnek a gyarmato-
sítók. Nem először és nem utoljára voltunk naivak…
 Vessünk egy pillantást azokra, akik az emigrációt válasz-
tották. Mi lett velük, legalább egy csoportjának kövessük a 
nyomát.
 A temesvári vesztett csata után az ellenség gyűrűjéből 
kitörő Kossuth, tábornokaival és katonáival együtt – olasz 
és lengyel légióival együtt közel 6 ezer ember – Orsovánál 
elásta a magyar koronát és a királyi jelvényeket. (A helyét 
1853-ban egy császári bizottság nyomozta ki és találta meg. 
A korona és a jogar jó állapotban volt, a kard megsemmi-
sült és a palást is erősen rongálódott, megfakult. Kivétele-
sen nem lopták el, nem vitték Bécsbe, hanem a Budai Vár-
ba szállították.) Kossuthék tovább folytatták útjukat a török 
megszállás alatt álló Bulgáriába. Az első állomás Vidin volt. 
Óriási tisztelettel fogadták őket a törökök és a bolgárok. 
Legendás hírük volt, csodálattal szemlélték őket, a fegyve-
reiket simogatták. Elszállásolták őket, védelmet és ellátást 
kaptak. Az osztrákok erős diplomáciai nyomást fejtettek ki, 
hogy a törökök adják ki Kossuthot és a főtiszteket. A törö-

JEGYZET

A HŐSÖK 
  példát mutatnak

kök ezt nem teljesítették, de tudat-
ták, hogy teljes védelmet azoknak 
tudnak biztosítani, akik áttérnek a 
mohamedán hitre. Ezt többen meg 
is tették. Többek között így lett Bem 
apóból Murad bég, alig egy évig, 
amikor Aleppónál meghalt.
 A kolónia apadt, a lengyel és az 
olasz légiósok igyekeztek hazajutni. 
A magyar különítményt áthelyezték 
Sumenba még 1849 novemberében. 
1850. februárban Kossuth sírva bú-
csúzott embereitől, ő török földre 
ment kíséretével, ahonnan körbe-
utazta a földet a magyar függet-
lenség ügyének előmozdításáért. 
Sumenből az elszántabbak haza-
indultak, mások a világ más tájai-
ra vándoroltak, hiszen tudunk Ga-
ribaldi oldalán, vagy Amerikában 
harcoló honfitársunkról is. 
 Sokan azonban belátták, hogy 
be kell rendezkedniük új hazájuk-
ban. Kanitz Félix – Balkán Kolumbusza, Bulgária szerelmese  
– 1870 körül utazta be a megszállt Bulgáriát és Sumenban 
számos magyarral találkozott. Leírta, hogy mi mindent al-
kottak, mennyi értéket teremtettek, amire ma is büszkék le-
hetünk. Éttermet nyitottak, ami találkozóhelye lett a magyar 
emigránsoknak. Ha eszünk, akkor inni is kell. Magyar atyafi 
nyitotta meg az első sörfőzdét, amelyből később kialakult a 
mai is kitűnő sört készítő sumeni sörgyár. És magyar alakí-
totta meg az első fúvószenekart is. Ha már eszünk és iszunk, 
akkor énekelni és táncolni is lehessen. Fürdőt készítettek, mé-
szárszéket nyitottak, 
ahol a török megbot-
ránkozása mellett még 
disznóhúst is árultak. 
 Végezetül egy ve-
csési adalék a szabad-
ságharchoz. Az újrate-
lepítés után 62 évvel 
Vecsés szín németaj-
kú, nyelvű, kultúrájú 
falu lett, mégis a ko-
rabeli adatok szerint 
92 nemzetőr szolgálta a magyar függetlenség ügyét, de a 
szám pontosításra szorul. Az 1848-as törvény szerint a tel-
kes és féltelkes családoknak 1-1 fő nemzetőrt kellett adni-
uk. Vecsésen ebből nem jöhetett ki a 92 fő, de 90 sem, ami 
egy másik forrás adata. Nagy a valószínűsége, hogy ez a 
szám – akár 90, akár 92 – a nemzetőr és honvédek együttes 
száma. Azonban tény, hogy a szabadságharc leverése után 
a Bach-huszárok „érdeklődtek” a vecsési elöljáróságnál, 
hogy voltak-e a faluban nemzetőrök?  A falu vezetése – nem 
kis veszélyt vállalva – nemmel válaszolt, és nem adta ki de-
rék elődeinket. Szalontai János

„A környék lakói levetett süveg-
gel és könnyes szemmel tiszte-
legtek a mártíroknak. Ellenkező-
je történt, mint amit az osztrákok 
reméltek. A hazáért való végső ki-
tartás és áldozatvállalás mítosza 
teremtődött meg.”

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Meghívó az 
OKTÓBER 23-i 
ünnepségre
Vecsés Város  
Önkormányzata
meghívja Önt és családját  
az 1956. október 23-i 
forradalom  
és szabadságharc  
tiszteletére   
rendezendő  
ünnepségre.

Vecsés, 
Szent István 

tér 1.
2017. október 23. 17 óra
 Himnusz
 Ünnepi beszéd
	 Ünnepei	műsor	–	Sasvári	Sándor
	 Koszorúzás
	 Szózat

Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve 2018-ra 
is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi-
ataloknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül  történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati 
űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Vecsési Polgármesteri Hivatalnál 
(I. em. 7.) kell benyújtani  a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt 
2017. október 3-tól 2017. november 7-ig.

Pályázati űrlap letöltése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

További tájékoztatást 
a Vecsési Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél (I. em. 7.), 

illetve az 555-231; 06-30/668-69-38-as  
telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és a Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhaszná-
lásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX.23.) korm. határozat alapján a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium PM-KKV-2016 számon Mikro, kis-és középvállalkozások telephelyfeltét-

eleinek javítása Pest megye területén címmel pályázati felhívást tett közzé.
A V.-Club Kft. (2220 Vecsés, Széchenyi u.18., adószáma: 12743971-2-13, cégjegyzékszáma: 

13-09-089541, képviseli: Széles Éva ügyvezető igazgató) PM-KKV-2016/72 számon  
pályázati dokumentációt nyújtott be.

A nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án hozott döntése alapján a V.-Club Kft.  
támogatást nyert a V.-Club Kft. raktárépületének bővítése, átalakítása  

megnevezésű ingatlanfejlesztési projektre.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató és a képviseletében eljáró Magyar  

Államkincstár, valamint a V.-Club Kft., mint kedvezményezett között  
2017. 08. 22-én Támogatási Szerződés jött létre.

A regionális beruházási támogatás mértéke: 23 528 536 Ft. A támogatás intenzitása: 55 % 
Az ingatlanfejlesztés célja: II. épület korszerűsítése, bővítése, környezetébe  

harmonikusan illeszkedő raktárépület kialakítása a folyamatos fenntarthatóság  
érdekében, szem előtt tartva a vevői megelégedettséget.

KÖZ L E M É N Y

A projektkezdés: 2017. 07. 31., 
kivitelezés megkezdése: 2017. 09. 06.  

várható befejezés: 2018. 04. 30.
A kivitelezést végző cég: Magyar Diszítő Kft.

V.-Club Kft.  
raktárépületének  

bővítése, átalakítása 
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HÍREK HÍREK

  A Vecsés város tulajdonában, illetve a SZIGÜ-
INRI Temetkezési Kft. kezelésében lévő teme-
tőben található, 2017. évi érvényességi idővel 
rendelkező temetkezési helyek (ide értve a ha-
gyományos sírokat, sírboltokat, urnafülkéket, 
urnasírokat, urnakriptákat) újraváltására hív-
juk fel figyelmét.
 Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt 
temetkezési helyek használati ideje lejárt, azokat 
az érvényben lévő rendelkezésekben biztosított 
jogkörünknél fogva újraváltásra meghirdetjük.
 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy akik a 
fenti temetkezési helyekkel kapcsolatosan intéz-
kedni kívánnak, a temető főbejáratával szemben 
lévő temetőirodában jelentkezzenek az érvényes-
ségi idő utolsó napjáig.

A z esti mese főcímzenéje (előadta Fazekas 
József, a Vecsési Hagyományőrző Zene-
egyesült vezetője klarinéton) nem annyira 

az „estét”, mint inkább a „mesét” volt hivatva je-
lezni. Mert egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kislány, aki még írni-olvasni sem tudott, de a 
képzelete telis-tele volt színes mesékkel. A mesék 
azután egész életében hűséges társai maradtak, és 
nagyban hozzájárultak, hogy élete – mint ahogy az 
Emlékirataiban fogalmazott: „meseszép” legyen.  
 Televíziós szerkesztő-dramaturg lévén, elő-
ször mindig képernyőre írta meg a meséit – Ma-
zsolát, Frakkot, Vízipókot, meg a többieket – az-
után később, talán az egyetlen Kukori és Kotkoda 
kivételével, könyvként is kiadta őket. A könyv, az 
írott betű, a könyvtár nagyon fontos volt az életé-
ben. Sokat utazott az országban, mert mindig ele-
get tett a könyvtárak meghívásának, valahányszor 
író-olvasó találkozót szerveztek. 
 Ezért is örülünk, hogy a Róder Imre Városi 
Könyvtár befogadta a Bálint Ágnes kiállítást. Ta-
lán még az is előfordulhat, hogy a látottak hatá-
sára egy-egy kisgyerek kiveszi Bálint Ágnes me-
séjét a könyvtárból. 
 A mobil kiállítás gondolata a Móra Könyvkiadó-
tól származott, akiknek volt már ebben gyakorla-
tuk: ők szervezték meg a Janikovszky Éva vagy a 

  Tájékoztatjuk a tisztelt temetőlátogatókat, hogy 
Vecsés Város Köztemetőjének nyitvatartási rend-
je a következő:
	 2017.	október	1-től	március	31-ig	8-17	óráig.	
	 2017.	november	1-jén,	Mindenszentek	nap-
ján	(szerdán)		8-21	óráig.
 Ezen a napon csak a főbejárati nagykapu lesz 
nyitva! 
	 2017.	november	2-án,	Halottak	napján	(csü-
törtökön)	8-20	óráig.
 Gépjárművel kizárólag a mozgáskorlátozottak 
részére engedélyezett a behajtás!
 Temetőüzemeltetés: 06-29/350-357

IN MEMORIAM
Elhunyt  

d’Elhougne Győző

Ismét kevesebbek lettünk egy közismert 
személyiséggel. Már a hetvenes évek-

től aktív szereplője volt településünknek. 
Részt vett a Szakmaközi Bizottság munká-
jában és a Károly utca – Magyar utca sar-
kán lévő épületük felépítésében. Később 
tanácstag és VB-tag lesz. Sokat dolgozott 
a település gázvezeték-hálózatának építé-
sében. Tagja lett az első szabadon válasz-
tott önkormányzati képviselő-testületnek 
és jelentős érdemeket szerzett az új víz-

bázis kiépítésében. Értékes ember volt, tá-
vozása érzékeny vesztesége városunknak. 
Nyugodjon békében! Családja kérte a kö-

szönetnyilvánításuk megjelenését.

„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni,

de a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek köztetek leszek,

de fáj ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem, így áldás lesz rajtatok!”

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK ki  
mindazoknak, akik SZERETETT családta-
gunkat: d’Elhougne Győzőt utolsó útjára 

elkísérték és sírjára elhelyezték a megem-
lékezés virágait.

 Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Ne feledkezzen meg szerettei  
nyughelyének újraváltásáról!

A temető ünnepi nyitvatartása

SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁS

2017. október 28-án (szombaton)  
18 órakor a vecsési Szent Kereszt templomban 

a HÁBORÚK HALOTTAIÉRT lesz szentmise.
(Vecsés, Jókai M. u. 70.)

A mise után gyertyát gyújtunk a templom  
oldalfalán elhelyezett emléktáblák alatt.

Ezután felkeressük  a Hősök ligetében álló emlékművet,  
hogy ott is letegyük a virágainkat és gyertyát gyújtsunk.

Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközsége,
Német Nemzetiségi Önkormányzat,

Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch 
Kulturverein-Vecsés

MEGHÍVÓ

EMLÉKEZZÜNK!
Mindenszentek napján,  
2017. november 1-jén, 

szerdán, 16 órakor  
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

keretében megemlékezést tartunk  
minden kedves temetőlátogató  

szeretteinek emlékére.
A szertartás helye:

az Ecseri úti temetőben a
„Mindenki Keresztjé”-nél

Szeretettel várunk mindenkit
SZIGÜ INRI Kft.

FIGYELEM!
A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megál-
lapodás hiányában – az utolsó koporsós temetés-
től számított 25 év, vagy az újraváltási számlán 
megjelölt dátum. A sírokba történő urna, illetve 
exhuma maradványok behelyezése a lejárati időt 
nem hosszabbítja meg!
 Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták esetén 
– eltérő megállapodás hiányában az első urna el-
helyezéstől számít a 10 éves használati idő. 
 Kérjük a tisztelt hozzátartozókat a határidőn be-
lüli intézkedésre, mert annak lejárta után a fennál-
ló rendelkezések értelmében az újra nem váltott te-
metkezési helyeket kiüríthetjük és értékesíthetjük.

Vecsés, 2017 októbere, SZIGÜ-INRI TEMETKEZÉS KFT
+36-29/350-357

Bálint Ágnes írónő születésének  
95. évfordulóját ünnepeljük idén ősszel

  Zsúfolásig megtelt a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ nézőtere október 2-án délelőtt az idősek vi-
lágnapjára rendezett városi ünnepségen. Az ENSZ 
Közgyűlésének határozata alapján először 1991-
ben rendezték meg az idősek világnapját. Magyar-

országon 2,3 millió ember időskorú, 60 év feletti. 
Többségük, 60% nő, akik közül sokan pár nélkül 
maradtak. Vecsésen a kezdetektől fogva minden 
évben ünnepi műsorral köszöntik az időseket. Az 
ünnepséget az önkormányzat – a BÁKK és a Ve-
csési Gondozási Központ közreműködésével szer-
vezte meg. A szépkorúakat Pereginé Vodila Teré-
zia, a Vecsési Gondozási Központ vezetője, Szlahó 
Csaba, polgármester és Saska Istvánné, a Szociá-
lis Bizottság elnöke köszöntötte. Az ünnepségen 
jelen volt Tábori Ferenc alpolgármester, a Vecsési 
Gondozási Központ munkatársai, a mozgáskorlá-

tozottak képviselői, a G. Ferenczy Hanna Irodal-
mi Kör tagjai és a nyugdíjasklubok tagjai. Szlahó 
Csaba köszöntőjében elmondta, hogy a vecsési 
idősek erkölcsi példát mutatnak a fiatalabb gene-
rációknak munkavégzésből, szorgalomból, kitar-
tásból és hűségből. Jó példával járnak előttünk, és 
nekünk elég, ha a nyomukba lépünk. Legutóbb a 
Káposztafeszten, a felvonuláson láttuk őket bol-
dogan integetni. A köszöntők után a G. Ferenczy 
Hanna Irodalmi Kör műsora következett, majd R. 
Kárpáti Péter társulata lépett a színpadra. A prog-
ramot ebéddel zárták.

Szépkorúak köszöntése  
az idősek világnapján

Lázár Ervin kiállítást is. A Móra aktív segítségé-
vel és a vecsési önkormányzat hathatós támogatá-
sával – mindkettőjüknek köszönet érte! – az 
Emlékház tavaly létrehozta a Bálint 
Ágnes kiállítást. 
 A visszajelzések szerint a 
kiállításnak nagy sikere van. 
Másfél év óta kézről kézre 
adják az országban a könyv-
tárak és a művelődési házak, 
sőt nyáron már Bécsben is 
járt, és a tervek szerint más 
környező országokba is eljut 
majd, őrizve és terjesztve a ma-
gyar meseirodalom e szeletkéjét. 
Egy-egy helyen két-három-négy hétig 
is állomásozik, ez idő alatt megszervezik a helyi 
óvodák, iskolák csoportos látogatását, de termé-
szetesen egyénileg is megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási idejében. A kiállítás mindenhol in-
gyenes. Reméljük, Vecsésen is sokan látták már! 
 A megnyitón Gallen Gábor gimnazista, a Hal-
mi iskola volt tanulója, a színjátszás elkötelezett 
híve egy fejezetet adott elő a Szeleburdi család-
ból; végül Nagy Gyula, a BÁKK munkatársa mél-
tatta Bálint Ágnest. Utána átmentünk a szép nagy 
színházterembe, ahol a Szabad Ötletek Színház 
társulata egy Kukori és Kotkoda előadással szó-
rakoztatta a kicsinyeket.    
 A kiállítás zárása alkalmából október 20-án, pén-
teken 17 órakor, a kulturális központ szép új szín-
háztermében a vecsési óvodások-iskolások adtak 
elő részleteket Bálint Ágnes műveiből: a róla el-
nevezett óvoda kicsinyei a Mazsolából; a Halmi 
telepi iskolások a Frakkból és az Andrássy isko-

la tanulói a  Mi újság a Futrinka utcából.  
A gyerekek nagyon lelkesen készülődtek. 

 Még egy dolog tartozik az ünnepséghez, ami-
ről a szeptemberi Vecsési Tájékoztatóban már ír-
tam pár szót, de amelyet most pontosítunk: ottho-
ni sütéssel mézeskalácssütő-versenyt és -kiállítást 
tervezünk felnőtteknek 3D-ben, gyermekeknek 
2D-s változatban a Bálint Ágnes Emlékházban. 
 Felnőttek esetében nem konkrétan az írónő fi-
guráit szeretnénk viszontlátni, hanem őszi-téli-
karácsonyi témákat, ám ha a mű egy-egy eldu-
gott szegletében megjelenik Mazsola, Frakk, a 
Tv-maci vagy mások, az érdekes feszültséget ad-
hat az alkotásnak. 
 Zsűri is lesz: az Emlékházba látogató gyermek-
csoportok. A felnőttek esetében pénz, a gyerme-
keknek plüssfigura és könyvdíjak vannak kitűzve. 
 A remekművek leadási határideje: november 4. 
szombat. 
 Várjuk a sütni szerető résztvevők jelentkezé-
sét-érdeklődését a következő telefonszámon: 06-
20/3834-339. Németh Ágnes

Ebből az alkalomból elhoztuk 
Vec sésre a Bálint Ágnes 
emlékkiállítást, amelynek 
megnyitója október 1-jén, 
vasárnap délután volt. 

  Kukori és Kotkoda 
a SZÖSZ előadásában

Kohautek Csaba  és Lakatos Dóra

Németh 
Ágnes

R. Kárpáti 
Péter

 A rendezvényen jelen volt a polgármester is  
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HÍREKHÍREK

Az idejében fel- 
ismert melldaganat 
gyógyítható!

 MIBŐL ÉLÜNK? CÍMŰ  
ADATFELVÉTEL VECSÉSEN

A Vecsésen lakó 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: +36 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, 
vegyen részt ön is a mammográfiás szű-
rővizsgálaton!  
A szűrővizsgálat térítésmentes.

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

A lehetőség adott! 
Éljen vele!

2017. október 30-tól 
november 16-ig.

A Központi Statisz-
tikai Hivatal 2017. 
október 2. és de-
cember 15. között 
adatfelvételt végez 
Vecsésen.  A Miből 
élünk? című adat-
felvétel a háztartá-
sok életkörülmé-
nyeinek feltárására 
irányul, amiben az 
Európai Unió 20 tagországa vesz 
részt. Ez lehetővé teszi az ered-
mények nemzetközi összeha-
sonlítását. 
 Az európai felméréssel kap-
csolatos részletes informáci-
ók az Európai Központi Bank 
www.ecb.europa.eu/home/
html/researcher_hfcn.en.html 
internetes oldalán találhatók. A 
2014-ben végrehajtott felmérés 
adatai a KSH honlapján tekint-
hetők meg.
 A Magyarországon felkere-
sendő 15 ezer háztartás kije-
lölése statisztikai módszerrel, 
véletlenszerű kiválasztással 
történik.

 A lakosság kétfé-
le módon válaszol-
hatja meg a kérdő-
ívet:
  •  Lehetőség van 
a kérdőívet elekt-
ronikus úton, in-
terneten kitölteni, 
2017.  október 2 – 
31. között. A kérdő-
ív a mibo le lunk.ksh.

hu oldalon érhető el. Az inter-
netes kitöltők között összesen 
8 darab táblagépet sorsolnak ki.
  •  Személyes adatszolgáltatás 
esetén a KSH kérdezője 2017. ok-
tóber 2. és 2017. december 15. 
között keresi fel a háztartásokat. 
A válaszadók 1 000 Ft összegű 
vásárlási utalványt kapnak aján-
dékba, valamint közöttük ösz-
szesen 5 darab táblagépet sor-
solnak ki.
 Az adatszolgáltatás önkéntes 
és név nélküli. 
 Az adatfelvétellel kapcsolato-
san a mibolelunk.ksh.hu inter-
netes oldal nyújt bővebb tájé-
koztatást.

A z ellenőrzés elsődleges cél-
ja, hogy felderítésre ke-
rüljenek

•  az engedélyezett megoldástól el-
térő módon vagy hozzájárulásunk 
nélkül megvalósított, víziközmű- 
rendszerbe történő ivóvíz- és/vagy 
szennyvízbekötések, illetve

•  a saját kútból származó, közmű-
ves szennyvízelvezető hálózatra 
hozzájárulásunk nélkül rákötött 
szennyvízelvezetések, továbbá

•  az egyéb vizek pl. illegális csapa-
dékvíz-bevezetések.

A felhasználási helyek ellenőrzésé-
nek részét képezi a meglévő beköté-

KEZDJÜK  
TISZTA LAPPAL!

sek műszaki állapotának, valamint 
a fogyasztásmérő és a plombák sér-
tetlenségének ellenőrzése is.
 Bár felhasználóink többsége is-
meri és betartja a jogszabályi elő-
írásokat, azonban sajnálatos módon 
előfordulnak olyan sza-
bálytalanságok, ame-
lyek veszélyeztetik a 
többség egészséges 
ivóvízellátását, vagy 
éppen az üzembiztos 
szennyvízelvezetést. 
Ezek a szabálytalan-
ságok sok esetben anyagi kárt, köz-
egészségügyi problémát és sok kelle-
metlenséget okoznak az előírásokat 

betartó felhasználóink számára is (pl. 
elöntések csapadékos időszak idején), 
ráadásul jelentős többletköltségeket 
is okoznak, melyek a lehetséges fej-
lesztésektől vonják el a forrásokat.

Az ellenőrzés első lépéseként 
a DPMV Zrt. a következő  
ajánlatot teszi
Amennyiben a korábbi hozzájá-
rulásunktól eltérően vagy nélkü-
le megvalósított víziközmű bekö-
tés használója 2017. október 31-ig 
postai, könyvelt (ajánlott/tértivevé-
nyes) küldeményként bejelentésben 
jelzi a DPMV Zrt. felé (Postacím: 
2360 Gyál, Kőrösi út 190.) a sza-
bálytalan (illegális ivóvíz/szennyvíz/
csapadékvíz bekötés) felhasználás 
tényét, abban az esetben Társasá-
gunk eltekint az üzletszabályzatunk-
ban megjelölt kötbér és a szabály-

talan bekötés kapcsán 
a maximálisan 5 évre 
visszamenőlegesen 
megállapítható szol-
gáltatási díj kivetésétől.
 A bejelentések alap-
ján, helyszíni ellenőrzést 
követően – a jogszabá-

lyi előírások figyelembe vételével – 
születik meg a döntés a szabálytalan 
kialakítás engedélyezése (pl. illegális 

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. fel- 
hívja figyelmüket, hogy 2017. november 2-tól a 
teljes ellátási területén megkezdi a felhaszná-
lási helyek fokozott, teljes körű ellenőrzését!

szennyvízbekötés legalizálása) vagy 
annak megszüntetése (pl. csapadék-
víz bekötés megszüntetése) kapcsán.
 Természetesen a meghirdetett mo-
ratórium már nem terjed ki a jogsze-
rű állapot visszaállítására vagy an-
nak legalizálására illetve költségeire. 
Így tehát pl. egy illegális szennyvíz-
bekötés esetében az új bekötéseknél 
alkalmazott átvételi eljárást le kell 
folytatni, továbbá az azzal kapcsola-
tos költségeket rendezni szükséges.
 A moratórium lejártát követően pos-
tára adott bejelentésekre a fenti ked-
vezmények már nem vonatkoznak!
 Az ellenőrzés során a kollégáink 
arcképes igazolvánnyal és megbízó-
levéllel fognak rendelkezni.
 Nyomatékosan felhívjuk a figyel-
müket, hogy társaságunk díjmente-
sen végzi a felhasználási helyek el-
lenőrzését, így az ellenőrzést végző 
kollégáink semmilyen jogcímen sem 
jogosultak az ellenőrzés során bár-
minemű díjat kérni vagy elfogadni!
 Kérjük minden felhasználónkat, 
hogy a hatékony munkavégzés ér-
dekében tegyék lehetővé a felhasz-
nálási helyekre való bejutást.
 További információ kérés esetén 
kérjük, keressék telefonos vagy sze-
mélyes ügyfélszolgálatunkat.
 Gyál, 2017. szeptember 6.DPMV Zrt.

Vecsés Településképi Arculati  
kézikönyve és Településképi  
rendelete tervezeteinek  
partnerségi egyeztetéséről

Mit kell tudni a hallásromlásról?

Szeptemberi  
környezetvédelmi nap

  A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának 
és Vecsés Város Önkormányzatának a partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) 
önkormányzati rendeletének megfelelően tájé-
koztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és 
gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Ön-
kormányzata megbízása alapján elkészült Vecsés 
város Településképi Arculati Kézikönyve és Tele-
pülésképi rendeletének tervezete, melynek part-
nerségi egyeztetését az önkormányzattal törté-

  2017. november 11-én, szombaton 8-12-ig in-
gyenes fül-orr-gégészeti szűrés és hallásvizsgá-
lat lesz a szakrendelőben.
 A vizsgálatot a Vecsési Egészségügyi Szolgá-
lat épületében (2220 Vecsés, Telepi út 68. I. eme-
let), Dr. Tamás László a Fül-Orr-Gégészeti Kli-
nika professzora végzi.
 Korunk előrehaladásával egyre gyakoribb prob-
léma a halláscsökkenés. A hallásromlás gyakran 
a szőrsejtek fokozatos elhalásával magyarázható, 
de ennek mértéke egyénenként változó. Van, aki-
nél már ötvenes évei elején lejátszódik a folyamat, 
míg másoknál akár nyolcvanéves korukban is el-
hanyagolható az érzékelősejtek számának csökke-
nése. A magyar lakosság 30 százalékának rossz a 
hallása. A betegek száma a korral együtt nő: a 18 
év alatti fiataloknál 1000-ből 17 gyereket érint a 
halláskárosodás, míg ugyanennyi 65 év felettiből 
már 314 embert. A 75 éveseknek pedig már körül-
belül 50 százaléka küzd hallásproblémákkal. 

  A Kispatak Természetvédő 
Egyesület és Hulladékkommandó 
a BÁKK-val közösen szeptember 
14-én  a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázati támogatásával Környe-
zetvédelmi napot szervezett.

nő előzetes egyeztetést követően 2017. november 
6. napjától kezdjük meg.
 A Településképi Arculati Kézikönyv és a Tele-
pülésképi rendelet tervezeteinek egyeztetési do-
kumentációja 2017. november 6-tól tölthető le 
Vecsés Város Önkormányzat honlapján, a Part-
nerségi egyeztetés fülről: http://www.vecses.hu/
onkormanyzat/partnersegi_egyeztetes.
 A Településképi Arculati Kézikönyv elsősorban 
a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre tö-
rően, mindenki számára érthető módon mutassa 
be a város építészeti arculatát meghatározó jellem-
zőket, az épített és természeti környezet értékeit, 

valamint a közös lakókörnyezetünk minőségi ala-
kításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. A 
kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti 
stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, ame-
lyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az 
elkészült kiadvány közérthető formában, jó pél-
dák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és 
építészek számára is annak érdekében, hogy esz-
tétikus épületek és építmények alakulhassanak ki.
 Az arculati kézikönyv készítésénél kiemelten 
fontos szempont, hogy azt széles körű lakossá-
gi támogatás övezze, hiszen hosszú távon befo-
lyásolja a település épített és természeti környe-
zetének alakulását, így a település életét, a helyi 
lakosság lakókörnyezetét. Ezért készítésébe be-
vonjuk a lakosságot is, hogy érdemi módon bele-
szólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.
 A településképi rendelet tervezete az arculati 
kézikönyv alapján készült. Célja a településkép 
védelme és jövőbeni alakítása a településképi kö-
vetelmények meghatározásával, önkormányzati 
támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, 
illetve településkép érvényesítési eszközök al-
kalmazásával.
 A Településképi Arculati Kézikönyv és Tele-
pülésképi rendelet tervezeteit a tervezők  2017. 
november 15. napján, szerdán 16 órakor lakossá-
gi fórum  keretében mutatják be az érdeklődők-
nek, amelyet követően válaszolnak a felmerülő 
kérdésekre és várják a tervezetekkel kapcsolatos 
véleményeket és további javaslatokat. 
 A tervezetekkel kapcsolatos vélemények, ja-
vaslatok írásban is megküldhetők 2017. november 
26. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címre 
vagy levélben a Vecsési Polgármesteri Hivatal 
Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent Ist-
ván tér 1.) részére címzett levélben.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

TÁJÉKOZTATÁS

Mitől	függ	a	hallásromlás	mértéke?	
Elsősorban attól, hogy életünk során mennyit tar-
tózkodtunk zajban (munkahely, koncertek, zene-
hallgatás), dohányoztunk-e, milyen az érrend-
szerünk, rendben van-e a vérnyomásunk, van-e 
cukorbetegségünk, volt-e fejsérülésünk, volt-e 
középfülgyulladásunk?

Kinek	ajánljuk	a	vizsgálatot?
Alapvetően 50 éves kor felett mindenkinek, de 
különösen azoknak, akik észlelik a halláscsök-
kenés első jeleit.

Miért	fontos,	hogy	időben	 
kiderüljön	a	hallásromlás?
Az időben felismert és kiszűrt halláscsökke-
nések jó eredménnyel kezelhetők, a vizsgálat 
során esetleg kiderülő fül-orr-gégészeti, vagy 
belgyógyászati betegségek diagnosztizálását 
elvégezzük. Előjegyezzük részletes kivizsgá-
lásra és kezelésre. 
 Sikeres terápiával a hallásromlás lassítható, 
vagy megállítható. Súlyos hallásromlás esetén 
hallókészülék-ellátással ismét jó hallást bizto-
síthatunk a jelentkezőknek.
 E mellett további szűréseket is végzünk:
vércukor, vérnyomás, koleszterin, testzsír, BMI.

Dr. Szarvas Tibor

 A sikeresen zárult programban 
a kőhídnál felavatták a tanösvény 
6. tábláját, melyet évekkel ezelőtt 
sajnálatos módon felgyújtottak. Ki-
cserélték a patakparton a Tanösvény 
nyomvonalán az elrongálódott kuká-
kat. A felújítási munkálatokat támo-
gatta az Agility Magyarország és az 
önkormányzat. A tavaly őszi falülte-
tési akcióban az egyesület az önkor-
mányzattal és a Városgondnok Kft.-
vel együttműködve 22 db fát ültetett. 
Most ősszel szükségessé vált 2 db 
kipusztult fa pótlása. Ebben segít-
séget nyújtott a  Bálint Ágnes Kul-
turális Központ.

Gyerekek a kicserélt információs táblánál

Faültetés
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MEGEMLÉKEZÉS

A VHZ fúvószenekara közreműködése 
mellett a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött az ünnepség. Gál István, az iskola 

nyugalmazott tanára, Vecsés város díszpolgára 

OKTÓBER 6. 
Örök emlékezet a mártíroknak

mondott beszédet. A történelmi események is-
mertetése mellett a mártírok hősi példáira mutat-
va kifejezte a nemzethez való hűség fontosságát. 
Vecsési példákat sorakoztatva elmondta, hogy 
1849. április elején milyen fontos harci cselek-
mények játszódtak le Vecsés térségében Aulich 
tábornok és Asbóth ezredes csapatainak sike-
rült megtéveszteni az osztrák haderőt, miköz-
ben a magyar főerők sorra verhették az osztrák 
csapatokat a tavaszi hadjárat során és Buda el-
len felvonulhattak. 
 Egy másik vecsési vonatkozás Bobich János 
személye, aki a vecsési vasúti pénztárosi állását 
feladva vonult be a honvédseregbe. A harmadik 
személy Gróf Andrássy Gyula, akit távollétében 
felakasztásra ítélt Haynau vérbírósága, majd am-
nesztia és a kiegyezés után előbb Magyarország 
miniszterelnöke, majd a Monarchia külügymi-
nisztere lett. Andrássynak Vecsésen volt kasté-
lya, és a városrész róla kapta nevét.
 A kilencvenéves iskola bejáratánál felállított 
kis színpadon ezúttal is az Andrássy iskola diák-
jai mutatták be műsorukat. A 7. évfolyam (a,b,c) 
osztályaiból voltak a fellépők, akik rövid vers-
részletekkel, visszaemlékezésekkel idézték fel a 

Október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon mindig az Erzsébet téri 
kopjafánál tartja az önkormányzat a megemlékezést. Így volt 
ez most is. A megszépült iskola és a templom környéke, a szépen 
sarjadzó fű méltó környezetet biztosított az ünnepséghez. Igaz, 
közvetlenül a kopjafák környékére még ráférne egy kis gondos-
kodás. Az öreg alma mater előtti kis tér megtelt az emlékezőkkel.

A felújított díszteremben tartották a szeptember 19-i testületi ülést. A felújítás ideje alatt több hóna- 
pig a Róder Imre Városi Könyvtár termében tanácskoztak a képviselők. A polgármesteri hivatal épület- 
energetikai korszerűsítése miatt kellett több hónapon keresztül az üléseket máshol lebonyolítani. Az 
épület felújítása a KEHOP-5.2.9-06-2016-00011 számú pályázat támogatásával még most is zajlik. 
Az őszi első ülésen a képviselők összesen 17 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között elbírálták a 
Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatokat, csatlakoztak a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, és elfogadták az Oktatási Bizottság 2016. évi beszámolóját.

hősöket és a felemelő, majd tragikus eseménye-
ket. A gyermekek mécseseket helyeztek el a hő-
sök örök emlékét jelképező kopjafánál. A mű-
sort összeállította: Csorba Lászlóné és Veszprémi 
Klára. A látványképet tervezte: Raszlerné Sza-
bó Etelka. A hanganyagot szerkesztette: Nagy 
Gyöngyvér. Hangosított: Balogh Gyula. Közre-
működött még: Csorba Lászlóné, Kabai Gabri-
ella, Pichler Rudolf és Wirth József.
 Az ünnepség koszorúzással és a Szózat kö-
zös eléneklésével fejeződött be. 

szalontai, fotók: Polgár Gyula

Dr. Szűcs Lajos és Szlahó Csaba

A VHZ zenekar működött közre 

A felújított díszteremben üléseztek a képviselők

 A megemlékező műsorban  
az Andrássy iskola tanulói szerepeltek

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a 
pályázati beruházásokról tájékoztatta a képvise-
lő-testületet. Elmondta, hogy az Andrássy iskola 
épületenergetikai beruházása és a hozzá tartozó 
felújítási munkálatok befejeződtek. Összességében 
240-250 millió forintot költöttek erre. Látványos 
szakaszához ért a polgármesteri hivatal felújítása. 
A kivitelező végzett a tetőcserével, a külső szigete-
léssel és a nyílászárók cseréjével. Jelenleg a külső 
vakoláson dolgoznak és zajlanak a belső javítások 
is. Elkészült a díszterem. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat beruházásában a Grassalkovich 
iskola udvara is megújult.
 A központi konyha felújításánál a külső szigete-
léssel végeztek. A polgármester bejelentette, hogy 
a Petőfi iskolában is energetikai felújítást tervez-
nek. Első ütemben a tornacsarnok homlokzati szi-
getelését csinálják meg, ez várhatóan októberben 
elkészülhet. Második ütemben, de már jövőre a 
nagy épület homlokzati szigetelését fogják elvé-
gezni. A Damjanich utcában létesítendő bölcsődé-
vel kapcsolatosan a tervezési szerződést megkötöt-
ték. Egy újabb pályázati lehetőségről is tájékozatta 
a testületet a polgármester. Az MLSZ-től egy új 
műfüves nagypálya létesítésére nyert a város pénzt, 
amihez komoly önrészt kell biztosítani. 
 Jelentős beruházás lehet Vecsésen, amiről az ön-
kormányzat a DPMV Zrt. vezetőivel tárgyalt. A cég 
székháza melletti területen egy új épületet létesíte-
ne a DPMV Zrt. A bővítés után a teljes irányítás-
technikai és diszpécserközpont Vecsésre kerülne.  
 Az elmúlt időszakban több beruházás is elké-
szült. Végeztek az Előd utca, a Botond utca és 
az Ágoston utca aszfaltozásával, a Kis Epresben 

pedig a szervizúttal. Megépült a járda a Széche-
nyi utcában, a Telepi úton és a Toldy Ferenc ut-
cában. A Kis Epres folyamatosan szépül, a fu-
tókör elkészült, most a parkrendezés folyik. A 
Hertz engedélyünkkel elkészítette a Hertz utca 
további részét. Szlahó Csaba az ünnepségek 
közül megemlítette az augusztus 20-ai állami 
ünnepet, amit az esős idő miatt a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban tartottak meg, és kitért 
a Megmaradás emlékműnél megtartott szobor-
avatásra is. Felavatták Mátyás király, II. Rákó-
czi Ferenc, Kossuth Lajos és Széchenyi István 
szobrát.  Nagy érdeklődés kísérte az V. Vecsé-
si Murcifesztivált is.

Vecsés ismét csatlakozott a Bursa  
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve idén is kiírja 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiataloknak, továbbá felsőoktatá-
si hallgatóknak a 2017/2018-as tanév második és 
a 2018/2019-es tanév első félévére.

ÖNKORMÁNYZAT

Testületi ülésről jelentjük

 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredmé-
nyétől függetlenül történik.
 A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben tör-
tént regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatá-
sa, illetve aláírása után, a polgármesteri hivatalban 
kell benyújtani a megjelölt, kötelező mellékletek-
kel együtt 2017. november 7-ig.

Szükséges felülvizsgálni minden  
település településrendezési tervét 
Ez a főépítész beszámolójából derült ki. 
 A beszámoló kitért több, a főépítészt érintő 
feladatra. Ilyen például az építészeti örökség he-
lyi védelméről szóló rendelet módosítása. A ta-
valy elfogadott településképi törvény és a vég-
rehajtására hozott jogszabály-módosítások arra 
kötelezik az önkormányzatot, hogy Településképi 
Arculati Kézikönyvet állítson össze, majd ennek 
alapján az önkormányzat alkossa meg a telepü-
lésképi rendeletét, amely számos önkormányza-
ti rendeletet egy jogszabályban foglal majd ösz-
sze. Ezzel kapcsolatban a rendelet tervezeteit a 
tervezők lakossági fórumon mutatják be (2017. 
november 15-én, szerdán 16 órakor). az érdek-
lődőknek, ahol válaszolnak a felmerülő kérdé-
sekre és várják a tervezetekkel kapcsolatos vé-
leményeket és további javaslatokat.  
 A hatályos településrendezési tervek a város 
honlapján megtekinthetők a legfrissebb, aktua-
lizált állapot szerint, de bárki személyesen is ér-
deklődhet az építési osztálynál vagy szerdánként 
a főépítésznél.
 A képviselők egyhangúlag elfogadták a je-
lentést.

TAKARMÁNYBOLT

Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285 
Nyitva: H–P: 8–18,  Szo: 8–14.30

Üllő, PesTi úT 206.

Purina tápok, termények, vitaminok
Kutya-, macskaeledelek

Október 30-ig a tOjó-  
és nyúltáp akciós! 

 : Ibolya- István Takarmány boltja

kis üzlet nagy választékkal

Házhoz szállítás

Hirdetés

2017. nov-
ember 10-én 
pénteken 10 
órakor és 11-
én szomba-
ton 11 órakor 

tervezzük a  Patak parton 7 db 
cserére szoruló fa ültetését.
 Várjuk az ott lakók részvételét!

Hulladék- 
komandó  
felhívása 

Barkács üzletünkbe Bolti eladót keresünk.
az ideális jelentkező: érdeklődik a barkácstermékek iránt  

Word, excel alapismeretekkel rendelkezik  •  jó kommunikációs  
képességgel rendelkezik  •  igényes a munkájára  • 18–38 év közötti férfi.

Érdeklődni: 06-20/915-2515 
vagy 06-20/419-3959-ös számon.
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Némileg átalakult az Epres területe a tavalyihoz képest.  
A legnagyobb változás az volt, hogy egy színpad szolgálta 
a kultúrát a Czifra Csárda felőli oldalon, a sörsátorhoz 
közel. A színpad előtt hatalmas üres tér volt a közönség 
számára. Kicsit túl nagynak is tűnt, bár vasárnap 
este, az Edda Művek koncertjére dugig megtelt.

I nnen indult el a sátrak sora egészen a Ré-
gi-Ecseri útig. Aki innen érkezett, azt a már 
megszokott, de kicsit és előnyére átalakított 

imázs-kép fogadta. Ami még újdonság volt, hogy 
középen, ahol eddig a színpad volt, ott kapott most 
helyet a VHZ Fúvószenekar sátra, amelyet most 
először tudtak teljes egészében felállítani. A dí-
szes sátorral és a kétnapos színes programjukkal 
meg is szolgálták ezt a lehetőséget. Finom étel, fi-
nom bor és hangulatos zene várta a betérőket. A 
folyamatos rendőri és polgárőri jelenlét biztosítot-
ta a forgalmat a 400-as úton és megakadályozta a 
parkolást. Nem tudni, hogy ezúttal kevesebb pavi-
lont és kevesebb területet értékesítettek-e a szer-

vezők, de a vendégek számára nem 
volt nyomasztó a zsúfoltság. Igaz, azt 
sem tudjuk, hogy több vagy keve-
sebb vendég volt idén, mint korábban, 
de emberléptékű volt a rendezvény.
 A készülődés már pénteken elkez-
dődött a sátrak felállításával és díszí-
tésével, de bőven akadt még feladat 
szombaton is. Nyilván a főzősök és 
az árusok számára sürgősebb volt, 
hogy minden a helyére kerüljön, mert 
a vendégek már szombat délelőtt szé-
pen gyülekeztek, várták a finomságo-
kat, miként a zsűri is munkára várt. 
 A kiváló Echterdinger Musikanten 
nagyon kedves és hangulatos műso-
ra jól szolgálta a feszt alaphangulatá-
nak kialakítását. Le a kalappal előt-

tük, mert utána egész nap még zenéltek a feszt 
legszebb sátorába – a Szabados-Schiller sátorba – 
betérő vendégek sokaságának.
 Ismét volt kiállítás Frühwirth Mihály úr jóvoltá-
ból. Kiállításának témája A svábok bejövetele nevet 
viselte. Térképek és archív fotók segítségével vázol-
ta az újratelepített falu kialakulását, a svábság épí-
tészeti és népviseleti kultúráját, hagyományait. In-
nen megtudhattuk, hogy a Fő utca után a mai Város 
(Varov) utca volt a terjeszkedés iránya, majd később 
következett a mai Jókai Mór utca felőli terjeszkedés. 
A betérő érdeklődő számára tartalmas és hasznos 
látnivalókkal szolgált ismét Frühwirth úr. 
 A tavalyi sváb lagzi után most egy másik sváb 
kuriózum – a rétesevés – zenés-táncos feldolgo-

zását láthattuk Dóróné Zemmel Katalin rendezé-
sében, koreografálásában. Nagyon értékes, sok 
munkaórát rejtő produkció került a közönség elé. 
Sajnos, az időjárás éppen a színpadi előadás előtt 
kezdte mutatni rosszabbik orcáját, de a szemer-
kélő eső ellenére is sokan – de nem elegen – él-
vezhették a hagyomány táncjátékát. Köszönjük 
Rosmarein, köszönjük Brunner zenekar és hála 
néked Kata!
 Újabb igényes vecsési műsor következett. A 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvós-
zenekarának parádés egy óráját láthattuk. Szebb-
nél szebb dallamok, sváb polkától az operetten át 
a magyar népdalig. Kitűnően illeszkedett a prog-
ramba – már sokadszor – Majsai Julianna, a ze-
neiskola tanárának gyönyörű éneke. Mindnyájuk-
nak köszönjük az emlékezetes perceket!

XVII. Káposztafeszt 

VÁROS ÉLETÉBŐL

Családias hangulatú rendezvény volt

 Közben persze ment a főzés a sátrakban, és fi-
nom falatok, változatos káposztaételek várták a 
sokaságot. A főzős mesterek pedig várták a nagy-
becsű zsűri méltányos döntését, ami 18 óra után 
meg is történt. 
 Talán nem csoda, hogy eredményhirdetés után 
ismét vecsésiek következtek. Műfajváltás történt, 
más zenei világ és más tánckultúra mutatta meg 
magát. Nekünk, vecsésieknek ez nem volt újdon-
ság, mert régóta ismerjük a New Dance World-öt. 
Alexa Krisztián zseniális táncos műfajt teremtett – 
nem véletlenül arat sikereket még tengerentúl is. 
Tanítványai látványos műsort mutattak be több 
korosztályban. Kicsit felvezetésnek is minősül-
hetett a tánchoz szolgáló zene, mert őket az Intim 
Torna Illegal rockbanda koncertje követett. Aki-
nek még maradt ereje és megjött a kedve a tánco-
láshoz, annak jó szolgálatot tett Bárány Attila, Dj 
Dominique és Dj Stuka diszkója.
 A szombati bizonytalan, többször esővel tarkí-
tott nap után szeptember 24-én vasárnap reggel fel-
lélegezhettek a szervezők, ugyanis eltűntek a fel-
hők az égről és tartós napsütéses idő ígérkezett.
 Ezzel is magyarázható, hogy a felvonulás kez-
detére már hatalmas tömeg várakozott az Epres-
ben. Természetesen a főnap programja most is az 
ünnepi szentmisével kezdődött. Ezután 10.30-kor 
a Jókai utcai Szent Kereszt templomnál dr. Husz-
ka Mihály plébános atya áldotta meg a gazdálko-
dók terményeit. A terményáldást követően indult 
el a fesztivál leglátványosabb része a felvonulás. A 
másfél óráig tartó program résztvevői a Jókai Mór 
utca és a Kálmán utca érintésével jutottak el az 
Epres Régi-Ecseri úti bejáratához, majd az Epre-
sen átvonulva kerültek a Cziffra Csárdánál felállí-
tott színpad elé. A felvonulókat a Brunner zenekar 
vezette fel, hagyományosan a menet élén érkezett 
az Epresbe Szlahó Csaba polgármester és család-
ja, valamint a meghívott vendégek – Dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő, Sebastian Schrempp, 

Rheinstetten polgármester és csa-
ládja, valamint a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöksége, akiket 
Gombár Mónika moderátor rögtön a 
színpadra szólított, ahol a felvonuló-
kat elbíráló zsűri munkájában vettek 
részt. A felvonulókat Dr. Szűcs La-
jos országgyűlési képviselő, Szlahó 
Csaba polgármester és Rheinstetten 
polgármestere köszöntötte. Emelte a 
fesztivál értékét, hogy németorszá-
gi partnertelepülésünk küldöttsége 
is jelen volt.
 A felvonulók egyre ötletesebb ká-

posztás történetekkel és jelmezekkel próbálják a 
zsűri jó indulatát elérni. Idén nagyon nagy sikert 
ért el a Grassalkovich iskola, az ifjúsági kategória 
első két helyét ők szerezték meg, de a 3. sz. Nyug-
díjas Klub első helyre sorolása is egyhangú volt. 
Természetesen ezen a napon is a főzőverseny volt 
a fő attrakció, ráadásul a nevezett csapatok létszá-
ma szombathoz képest megduplázódott. A zsűri 
elnökének, Szőke András Balázs Béla-díjas film-
rendezőt kérték fel. A felvonulás után a Dunaha-
raszti Tánccsoport és Zenekar lépett a színpadra, 
őket az Abba Sisters követte. A délután további ré-
szében rendezték meg a káposztapucoló versenyt, 
a dirndl bemutatót és a káposztapakoló versenyt. 
Délután fél ötkor következett a Grassalkovich 
Általános Iskola énekkara és tánccsoportja. Ha-
zai szereplőként óriási sikert arattak. A vasárna-
pi eredményhirdetést főleg a csapatok várták. Az 
első helyet a Káposztás kábelek csapata nyerte. Az 
esti programban először a Nachtigallen kórus sze-
repelt, majd a két nap zárásaként egy igazi sztár-
csapat, az Edda Művek lépett a színpadra. Pata-
ki Attila zenekarára több ezren voltak kíváncsiak.
 Vasárnap több kiegészítő program is színesítet-
te a kulturális kínálatot. A kisvonat folyamatosan 
szállította a vendégeket a Bálint Ágnes Emlékházba, 
a Tájházba és a Vértesi Nándor utcában található 
Nyomdagalériába. A Bálint Ágnes Emlékházban 
a Vaskakas Bábszínház és a Ládafia Bábszínház 
szórakoztatta a gyerekeket, a Tájházban az értéktár 
gyűjteményét mutatták be, a Nyomdagalériában 
a Nyomdamúzeum Egyesület és több magánsze-
mély által évtizedek alatt összegyűjtött régi nyom-
dai berendezéseket nézhettek meg az érdeklődők. 
Összegzésként annyit mondhatunk, hogy a tava-
lyi monumentális káposztafeszt helyett idén egy 
családiasabb, a helyi értékekre jobban koncent-
ráló fesztivált sikerült a rendezőknek összeállíta-
niuk. Ezt az irányt követve a Vecsési Káposzta-
feszt egy igazi hungaricummá válhat a jövőben.

Szalontai János–Polgár Gyula

Hatalmas volt az ér-
deklődés az idei ren-
dezvényen a Vecsési 
Tájékoztató standján, 
ahol egy címlap ere-
jéig bárki sztárrá vál-
hatott, kóstolhattak 
kifejezetten erre az 
alkalomra készített 
káposztás pogá-
csát az idelátogatók 
és a gyerekeknek is 
meglepetésekkel 
készültünk.
 Mindenképpen témához kapcsolódó megje-
lenést terveztünk, így címlapfotózással készül-
tünk. Olvasóinkat, akik számunkra a legfonto-
sabbak, címlapunkra szerkesztettük, amelyet 
nyomtatva haza is vihetett bárki.  A kezdeti 
bátortalanság után egyre többen kedvet kap-
tak a „hirtelen érkező népszerűséghez”, csalá-
dok és baráti társaságok is betértek egy-egy 
közös címlapfotóra, sőt voltak, akik a rendez-
vény alatt többször is visszatértek. 
 A fotózáson kívül a Telepi úti Péksüti Kft. kü-
lön erre az alkalomra készített káposztás és 
sajtos pogácsáival vártuk a betérő látogató-
kat, illetve a Csordás Kft. bérelhető kültéri grill-
asztalán egész nap almát, tököt sütöttünk, 
miközben körülötte ülve jókat beszélgettünk 
vendégeinkkel. 
 Aki esetleg lemaradt a Vecsési Tájékoztató 
címlapfotóról, Vecsésen, a VORTEX Fotó/Szá-
mítástechnika üzletben (Fő út 148.) (jelképes 
áron) készíttethet címlapfotót, melyet három 
különböző méretben vihet nyomtatva haza. 
Egészen december végéig élhetnek olvasóink 
a lehetőséggel.  
 Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott 
standunkra, elmondta véleményét újságunk-
ról, jövőre ismét találkozunk. 

Erőss Diána, marketingvezető

„Sztárgyáros” 
lett a Vecsési  
Tájékoztató a  
Káposztafeszten

Vecsési Tájékoztató címlapfotózás: 
Vortex Fotóstúdió 
Tel.: +36-30/535-9350, 
Web: www.vortexfoto.hu 

Bérelhető kültéri grilleszközök: 
Csordás Kft. Jerolin Katalin: 
Tel.: +36 20 970 65 38 
E-mail: csordaskft@mail.com

Hány káposztafej a súlyom?

A kategóriagyőztes 3-as számú Nyugdíjas Klub

Káposztagyalulás Petz Mártonnal

Terményáldás Egy hintóban Vecsés és Rheinstetten polgármestere Rétesevés-tánc a színpadon

xxx

VÁROS ÉLETÉBŐL
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FŐZŐ- 
VERSENY
A szombati napra 20 csapat nevezett 
és közel 40 étel főtt az üstökben, de 
csapatonként csak egy étellel indul-
hattak, amit a zsűri elbírált. 
 Zsűri tagja volt Czeróczky Ádám, 
a Cream Café séfje, Stubnya Péter, a 
Stáció Hotel Pipacs Éttermének séf-
je. Elnöke a hosszú évek során jól is-
mert és közkedvelt Jegenyei István 
László, a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség Tagja, a Szabad-
tűzi Lovagrend lovagja volt. 
 A koraesti eredményhirdetés-
nél kiderült, hogy kik lettek a dí-
jazottak.
 Első díjat nyert a KócbaBÁKK. 
A nevük szerint is látható, hogy ők 
a Kulturális Központ baráti társasá-
ga. Második a Vecsési Sport Egye-
sület tagjaiból verbuválódott gárda 
lett. A harmadik helyet a William’S 
TV együttese érdemelte ki. Egy kü-
löndíjat is kiosztott a zsűri, ezt a Szé-
kelyföldi Szentegyházáról érkezett 
és a már itt élő barátaik által alko-
tott Csalafinták csapata kapta.
 Vasárnap már 40 csapat főzött, de 
a szabályok nem változtak, most is 
csak egy étellel lehetett nevezni. A 
zsűri összetétele módosult. Jegenyei 
úr társelnöki minőségben továbbra 
is részt vett a bírálóbizottság mun-
kájában. Elnöki társa Szőke András, 
Balázs Béla-díjas filmrendező, for-
gatókönyvíró, operatőr és színész, az 
underground filmkészítés legismer-
tebb alakja volt. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan tagja volt még a szigorú 
bírálóknak Galántai Gyöngyvér, vb- 
harmadik helyezett mestercukrász és 
Mitkuné Hanyecz Erzsébet, a Kara-
mell Cukrászda tulajdonosa.

A vasárnapi főzőverseny ered-
ményei:
 I. Káposztás	kábelek
 II. Kulturverein	Wetschesch
 III. Fesztivál	gyöngyszemei

A zsűri öt különdíjat adományozott a 
Petz Családi Pincészet, a Csalafinták, 
a Williams Televízió, a KócbaBÁKK 
és a Peres Káposzták csapatának. 
 Jegenyei István elmondta, hogy 
mindkét napon jókedvű, nagyon 
szimpatikus baráti társaságok vet-

tek részt. Különösen azok érdemel-
nek dicséretet, akik mindkettő alka-
lommal főztek, mert ez emberpróbáló 
feladat volt. Kiemelte, nagyon ma-
gas volt a színvonal, a hagyományos 
ételektől az egészen egyedi recepte-
kig, minden előfordult. Bemutatták 
a részvevők, hogy káposztából mi-
lyen változatos ételeket lehet készí-
teni. Örvendetes volt, hogy bátran 
fűszereztek a csapatok, és többen 
visszanyúltak a régi kemencés ha-
gyományokig, de itt még akad csi-
szolnivaló, pontosabban: gyakorolni 
való. Szőke András el volt ragadtat-
va a sok finom ételtől és a változatos 
megoldásoktól. Mindenkinek szív-
ből gratulált és elmondta nagyon jól 
érezte magát Vecsésen.

A	főzőverseny	díjai:
 I.: oklevél, tál, fakanál, szakács-
sapka, kötény, hűtőmágnes
 II.: oklevél, tál, fakanál
 III.: oklevél, tál, fakanál
 A különdíjas társaságok oklevél-, 
fakanálelismerésben részesültek.

TÖBB KATEGÓRIÁBAN 
HIRDETTEK EREDMÉNYT 
VASÁRNAP

Legszebb sátor
1.	Szabados	és	Schiller
2. Kotrók
3. Káposztás	kábelek
 Díjak: I.: oklevél, tál, ajándékko-
sár, fakanál
 II. és III.: oklevél, ajándékkosár, 
fakanál

Felvonulás
Gyerek, óvodások:
1. Falusi	ovi	–	Maci	csoport
2. Tündérkert	
3. Bálint	Ágnes
4.	Mosolyország

Ifjúsági
1. Falusi	–	2.a

2. Falusi	–	4.d
3. Halmi 

Felnőtt
1. 3.	sz.	Nyugdíjas	Klub
2. Kulturverein
3. Evangélikus	gyülekezet
 Díjak: A gyermek (ovis) és ifjúsá-
gi korosztályban mindenkinek okle-
vél és édesség.
 Felnőtt korosztályban a helyezett 
csapatok oklevelet, ajándékkosarat 
és fakanalat kaptak.

Legnagyobb káposzta:
1. Halászék	Családi	Gazdasága	
17,3	kg
2. Szabados	József	–	Csúcsos	ká-
poszta
3. Frühwirth	Péter	11	kg
 A helyezettek oklevelet kaptak, 
és már hagyományosan Berger Já-
nos ajándékát, amelyet minden év-
ben ő adományoz mindhárom helye-
zettnek.

Dirndl ruhabemutató
1. Kodály	Lászlóné
2. Jeszenszki	Szilvia
3.	Antal	Eszter
Különdíj: Kopó	Alexandra
Különdíj: Csiki	Fanni
 Díjak:
 I.: oklevél, 12  000 Ft értékű méter-
áru-utalvány, 1 db dirndl ruha var-
ratása
 II.: oklevél, 10  000 Ft értékű mé-
teráru-utalvány, 1 db dirndl ruha var-
ratása
 III.: oklevél, 8  000 Ft értékű mé-
teráru-utalvány
 A két különdíjas oklevelet és 
5-5  000 Ft értékű méteráru-utalványt 
kapott.

Rajzverseny
1. Fekete	Luca – Üllő 6 éves
2. Csányi	Barbara	– Vecsés 12 éves
3. Fekete	Dóra	– Üllő 4 éves
 A helyezetteknek oklevél, édes-
ség és fakanál volt a jutalma.

  Német nemzetiségi egyesületünk a 
kezdetektől jelen van a feszten.  Min-
den évben ott vagyunk a Káposzta-
feszt sűrűjében és megpróbálunk 
hozzátenni valamit a fesztivál prog-
ramjaihoz úgy, hogy közben társadal-
mi munkánkkal pénzt is gyűjtsünk 
jótékony célra, és még jól is érezzék 
magukat a segítőink, akik nagyon 
sokat dolgoznak ezekben a napok-
ban a közösségért, gyermekeinkért.
 Idén egy Németországból, Ech-
ter dingenből ajándékba kapott óri-
ás mérleget újítottunk és állítottunk 
fel a vendégeink nagy örömére, akik 
súlyukat káposztafejekben mérhet-
ték meg.
 A fesztivál látogatói eddig is vásá-
rolhattak vagy kóstolhattak a finom 
vecsési savanyúságokból. Idén úgy 
gondoltuk, létrehozunk egy olyan 
sátrat, ahol a vállalkozó kedvűek 
hozzáértő hölgyek segítségével sa-
ját kezűleg készíthetik el a töltött al-
mapaprikájukat, amit aztán haza is 
vihetnek a család asztalára. A sátor-
nak óriási sikere volt, a két nap alatt 
kb. 900 ember fordult meg itt. 
 Frühwirth Mihály, egyesületünk 
elnöke minden évben készít egy kiál-
lítási anyagot helytörténeti fotókból, 
melyet itt, a Káposztafeszten mutat 
be először. Idén Eltűnt és meglévő 
értékeink címmel tekinthették meg 
a kiállítást az érdeklődők.
 Természetesen a főzőversenyen is 
indulunk minden évben. Vasárnap 2. 
helyezést sikerült elérnünk, sokan 
kóstolhatták meg a finom sváb disz-
nótoros töltött káposztánkat. Ezen 
kívül, mint minden évben, idén is 
sütöttünk krumplis fleknit, ami a 
lángossal együtt nagy sikert aratott.

XVII. VECSÉSI KÁPOSZTAFESZT

Kulturverein részvétellel

 A felvonuláson, ahol szintén 2. 
helyezést értünk el, egy békebeli 
Dutra traktorral vettünk részt, mely-
lyel a testvérvárosunkból, Rhein-
stettenből érkezett vendégeket is 
elvittük a templomtól a feszt hely-
színéig. A testvérvárosi küldöttsé-
get vendégül is láttuk szombaton 
egy finom vacsorára.
 Köszönettel tartozunk annak a 
30 savanyítással foglalkozó vecsé-
si családnak, akik saját terméküket 
adományozták az egyesületünknek, 
amit aztán mi értékesítettünk a fesz-
ten. A savanyúságokból befolyt be-
vételt a vecsési tájház további szépí-
tésére ajánljuk fel.
 Köszönjük azoknak a családok-
nak a segítségét is, akik egyéb ter-
mény, burgonya, lekvár, főzési esz-
közök stb. felajánlásával segítették 
a munkánkat!
 Végül, de nem utolsósorban a kö-
szönet azé a 70 segítőnké, akik 3-4 
napig itt dolgoztak a fesztiválon a 

Kulturverein csapatában. Ma, ami-
kor a közösségeink széthullóban van-
nak, amikor egyre nehezebb egy-egy 
közös ügyért megmozgatni akár né-
hány embert is, azt gondolom, nagy 
érték ez az összefogás.
 Savanyúság vagy egyéb termék 
felajánlásával segítették egyesüle-
tünket: Abonyi Éva, Abonyi Ferenc, 
Abonyi Zoltán, Brunner Krisztina, 
Dabasi János, Dobozi János, Dunszt 
Béla, Fazekas István, Fischer Nán-
dor, Földvári Attila, Frühwirth József, 
Frühwirth Nándor, Frühwirth Tamás, 
Rajnai Mihály, Kárpáti József, Kere-
si Gábor, Krizinger Lászlóné, Már 
János, Nagymarosi Antal, Berger 
János, Révai Nándor, Ruzsbaczky 
János, Somogyi János, Stiller Ro-
land, Strohmayer János, Strohmayer 
László, Szabadosné Schiller Katalin, 
Szabadosné Simonovics  Anett, Ha-
lász Tamás, Frühwirth Zoltán, Raj-
nai Ernő, Fajt Attila

Frühwirthné Halász Melinda

SAVANYÚSÁG- 
VERSENY
Hagyományosan négy kategóriá-
ban hirdették meg idén is a versenyt. 
Szeptember 22-én, pénteken 16-18 
óra között kellett leadni a finomsá-
gokat a Grassalkovich iskolába. Elő-
írás volt, hogy a savanyúságokat át-
látszó 5 literes vödrökben címke és 
díszítés nélkül kellett leadni!
 A szigorú zsűri tagjai voltak:
 Dr. Csalári Judit, a Pest megyei 
és Fővárosi Szervezet Élelmiszeripa-
rért felelős megyei alelnök asszony; 
Horváth Imre, az Agrárfejlesztésért 
és Hungarikumokért felelős Helyet-
tes Államtitkárság kommunikációs 
munkatársa; valamint három vecsési 
termelő: Ruzsbaczkiné Komlós Róza, 
Földvári Attila és Rajnai Mihály.
 Az idei év újdonsága volt, hogy a 
legjobb savanyított káposzta vándor-
díjban részesült! A közönségdíj oda-
ítéléséhez, a nyilvános kóstolásra és 
szavazásra szombaton 14-17 között 
volt lehetősége az érdeklődőknek. 

Savanyított káposzta
I.: Kríz-Ker	Kft.
II.: Polyi-Ker	2002.	Kft.
III.: Stiller	Roland
Vándordíj: Kríz-ker	Kft.

Kovászos uborka
I.: Agro-Team	Rajnai	Bt.
II.: Vesav	Kft.	
III.: D&P	Savanyúság

Vegyes vágott savanyúság
I.: Kríz-Ker	Kft.
II.: D&P	Savanyúság	
III.: Polyi-Ker	2002	Bt.

Káposztával 
töltött tv-paprika
I.: Stiller	Roland
II.: D&P	Savanyúság
III.: Kríz-Ker	Kft.
 Közönségdíjat és az ezzel járó ok-
levelet és üvegdézsát nyert az E. S. J. 
Bt.
 A helyezett csapatok szintén ok-
levél és üvegdézsa elismerésben ré-
szesültek.

Káposztapakoló verseny:
1. Lakatos	Árpád,	Incze	Zoltán
2. Verdes	Alfonzó,	Mezei	István
3. Krajczár	Mihály,	Mezei	István
4.	Mezei	József,	Lengyel	Tamás
 A csapatok tagjai oklevél és 2.5 
l-es műanyag vödörben díszített ve-
gyes darabos savanyúság elismerést 
kaptak.

Káposztapucoló verseny:

JUNIOR
I.: Halász	Tamás	
II.: Mezei	József
III.:	Brunner	Ákos
IV.: Polyovka	József

SENIOR
I.: Frühwirth	Zoltán
II.: Polyovka	József
III.:	Strohmayer	János
IV.: Honti	János

NŐI
I.: Frühwirth	Erika
II.: Bogoly	Lászlóné
III.: Brunner	Krisztina
IV.: Szabadosné	Schiller	Katalin
 Mindhárom korosztályban meg-
egyeztek a díjak: 
 I.: oklevél, kötény, kés, 
 II. oklevél, kés, bor
 III. oklevél, kés
 IV. oklevél, bor

A fellépő vendég együttesek – Ha-
raszti Fiatal Svábok Egyesüle-
te, Haraster Dorfmusik, Bogdaner 
Singkreis, Dunabogdányi Svábze-
nekar és Donauknie Tanzgruppe 
– valamennyi tagja emléklapot kapott.
VT összeállítás, fotó: Katona, Fekete, Polgár

Gombár Móni a legszebb sátor 
győztesével, Schiller Katalinnal

Ennyien dolgoztak a háttérben

A szombati győztesek a KócbaBÁKK

Vasárnapi zsűri
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TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

  A rheinstetteni 19 fős delegáció tagjaiként fe-
lejthetetlen hétvégét tölthettünk szeptember 22–25 
között a Vecsési Káposztafeszten, ahova Szlahó 
Csaba – testvérvárosunk polgármestere –, a he-
lyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
a vecsési Kulturverein meghívására érkeztünk.
 A hosszú út után nagyon kedves fogadtatás-
ban volt részünk a vendéglátó családoknál. Érke-
zésünk estéjén Szlahó Csaba polgármester meg-
hívásának eleget téve, a vendéglátó családokkal 
együtt a Falusi (Grassalkovich) Általános iskolá-
ban igazi bőséges, magyaros vacsorával ünnepel-
tük meg érkezésünket. A köszöntőbeszédek után, 
melyek témája természetesen a két város közöt-

  Többen jelezték, hogy olvasták a szárhegyi ká-
poszta történetét bemutató írást. 
 Sokaknak tetszett, hogy megőrizték a saját 
génállományukat és ezt örökítik tovább. Voltak, 
akik tanácsot kértek, hogyan tudnának elmenni 
a Szárhegyi Káposztaünnepre. És voltak, akik a 
savanyítás receptjére voltak kíváncsiak. Ezt telje-
síteni is tudjuk. Lukács Géza, a szárhegyi torzsá-
sok egyik vezetője elküldte számunkra és enge-
délyezte publikálását. Egy dolgot kell hozzátenni. 
Szárhegyen fejes káposztát savanyítanak, tehát a 
receptet így kell érteni. A savanyított fejes káposz-
ta leveleit használják fel a töltött káposztához, és 
a többi részét vágják meg a székelykáposztához.
 Nézzük a receptet:
 Az első és legfontosabb, hogy Szárhegyi ká-
posztát® kell savanyítani…(Értsd: a káposzta 
szárának hegyin nőtt káposztát… – szerk.)
 A hordókat alaposan ki kell tisztítani, az új hor-
dók aljába kaprot, csombort kell betenni, amire 
egy vödörnyi forró vizet töltünk és így hagyjuk 
egy napig letakarva, hogy a hordó átvegye a ka-
por, csombor illatát.
 A hordóba csak egy-két szál kaprot teszünk. 
A sok kapor zavarossá teheti a levet. A csombor 
(borsika) mindig kicsivel több legyen, mint a ka-
por. Félbevágott tormaszeleteket is rakunk a ká-
poszták közé, legalább 8-10 darabot.

ti testvérvárosi kapcso-
lat volt, egy igazán kel-
lemes hangulatú estét 
töltöttünk el együtt.
 A Káposztafeszt előt-
ti napon testvérvárosunk 
meghívott bennünket 
egy kirándulásra. Egy 
nagyon kedves idegen-
vezető hölgy kíséretében 
busszal utaztunk a Du-
nakanyarba, ahol három 
történelmi várost tekintettünk meg.
 Első úti célunk Esztergom volt. Ez 
a város a magyarországi keresztény 
egyház központja (bíborosi székhely). 
Esztergom után Visegrádra vitt utunk, 
ami két évszázadon keresztül volt ki-

rályi nyári rezidencia. Ebéd után pedig Szentendre 
felé vettük az irányt, ahol a város történelmi óvá-
rosi részét tekinthettük meg. A program lezárása-
ként végül hajóval utaztunk vissza Budapestre. Ve-
csésre érkezvén finom magyaros vacsorával vártak 
bennünket a Kulturverein tagjai.
 A vasárnapi szentmise a terményáldásról szólt. 
Az ünnepi szentmisét német és magyar nyelven 
celebrálták, amit az ünnepi felvonulás követett, 
amelyen mi is részt vettünk. A nap többi része 
pedig szabad program volt a Káposztafeszt for-
gatagában. Ebédről és vacsoráról folyamatosan 
gondoskodtak számunkra a polgármester és a 
Kulturverein tagjai.

Rheinstettenből jöttünk

Savanyítás szárhegyi módra

A 17. Vecsési Káposztafeszten jártunk

 A káposztát akár egy heti szikkasztás után ér-
demes ellevezni, jobban bemegy a sós lé a levél 
pórusai közé. A torzsáját nem fúrjuk ki, csak két 
bevágást teszünk bele, mert a torzsa sok cukrot tar-
talmaz, ami kell az erjedéshez. A hordóban min-
den kicsi helyet ki kell használni, mert hamarabb 
elindul az erjedés, ha a vízhez viszonyítva több a 
káposzta. A nagyobb hordók (120-200 liter) ese-
tében kaprot és csombort a hordó felső felébe is 
rakunk a káposzták közé.
 Az olyan mértékegység, mint a marok, a csupor 
vagy „csak úgy, szemre”, nem mindig válik be a só-
záskor. Éppen ezért a 10 liter vízhez mérlegen mért 

42-45 deka só vált be nálunk. A jód-
mentes sót feloldjuk langyos vízben, 
leszűrjük és ezzel a lével töltjük fel a 
hordókat. Vulkanikus követ teszünk 
nyomatónak vörösfenyő deszkákra. 
Fontos, hogy ne mészkő legyen. A 
mész ugyanis kioldódik, megváltoz-
tatja az ízeket. Nagyon fontos, hogy 
levegőt fújjunk belé az erjedés ideje 
alatt, vagy átforgassuk a káposztákat. 
Ha ez nem történik meg, a sós víz a 
hordó alján akár hétszázalékos is le-
het, felül meg csak kettő. Ezért történik 
meg, hogy a felső fejek néha meglá-
gyulnak. Az erjedés a hőmérséklet-

tel van összefüggésben. Szobahőmérsékleten akár 
négy hét alatt is beérik, 12 fokon 8 hét alatt érik be. 
Ha csak 4-5 fok van, lassan indul el az erjedés, ke-
sernyés íz jelenhet meg a káposztánál. Tehát az er-
jedés első három hetében fontos, hogy legalább 12-
14 fok legyen, utána elég a pincehőmérséklet.
 Megkérdeztük még azt, hogy más fűszert (babér, 
egész bors, paprika, birsalma, koriander) használ-
nak-e a savanyítás ízesítésére? Lukács Géza úr azt 
felelte, hogy ez régi recept, mást nem használnak, 
de otthon kisebb mennyiségben nyilván előfordul-
hat a fűszerezés, de arról tud, hogy néha keverik li-
lakáposztával, mert a rozé így is jó. szalontai

 Hétfő reggel aztán sajnos véget is ért a Vecsé-
sen, a Kulturverein tagjaival töltött hétvégénk, így 
útnak indultunk haza. 
 Köszönjük a vendéglátó családoknak és min-
den résztvevőknek!  Bettina Weber

Nagy élmény volt a felvonulás                         

Hintón érkezett 
polgármesterünk 
a családjával  
a felvonulásra

K ora délután volt egy kis iz-
galom a felvonulás közben, 
ugyanis több csikós is le-

esett a lováról, szerencsére szemé-
lyi sérülés nem történt. Az egyik 
lovast a vasútállomásnál dobta le a 
paripa, ahonnan otthona, a Horkai 
tanya felé vette az irányt, és csak a 
Fő út végén tudták befogni. 

 Mindkét helyszínen jól sikerültek 
a fellépések, sok érdeklődő nézte vé-
gig az idei szüretisek táncát és felvo-
nulását, este pedig a Grassalkovich 
Antal Általános Iskola Tornatermé-
ben rendezték meg a Szüreti Bált.
 – A jegyek már elővételben el-
fogytak, kénytelenek voltunk a nagy 
érdeklődésre való tekintettel álló-

Nem várt izgalmak tarkították  
az idei szüreti mulatságot 

Idén szeptember 30-án rendezték meg a 
Szüreti Mulatságot Vecsésen. A csikósok  
és csikóslányok több helyszínen, több meg-
állós felvonulással és tánccal készültek. 

Országos Könyvtári Napok a vecsési 
Róder Imre Városi Könyvtárban

  Az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség szervezésében október 
2-tól október 8-ig idén is  megren-
dezték a hazai könyvtári rendszer 
legátfogóbb, immár több mint egy 
évtizedes múltra visszatekintő prog-
ramsorozatát, az Országos Könyvtá-
ri Napokat. Az eseménysorozat idén 
a Csak Tiszta Forrásból összefogla-
ló címet kapta. Szűkebb és tágabb 
környezetünk védelme, megóvá-

sa, megismerése volt 
a célunk.
 A mottó, Bartók Béla 
Cantata Profana befeje-
ző gondolata. Az egész 
hetes program október 
másodikán  Práczki Pé-
ter Víz az élet forrása  
című interaktív előadá-
sával kezdődött, ahol a 
4 vecsési iskolák diák-
jainak különböző kor-
osztályai látogattak el 
hozzánk. Régen volt 
ilyen jó előadónk, aki 

a gyermekek nyelvén, érdekesen, a 
figyelmet végig fenntartva beszélt az 
emberiséget éltető vízről. Megtud-
tuk, hogy valakinek csak egy kanál-
nyi, valakinek egy medencére való 
jut az éltető nedűből. Mit tehetünk 
mindennapjainkban, hogy ezen vál-
toztathassunk.  
 Október hatodikán kézműves-fog-
lalkozást tartottunk gyerekeknek. 
 A tiszta forráshoz kapcsolódva, 
tágabb környezetünket, Gyer gyó-
szár hegyet, Kaposi-Kovács Enikő 
könyvtáros mutatta be az érdeklő-

jegyeket is osztani, hogy senki ne 
maradjon le a mulatságról. 
 A szüreti bírák idén Finta Pál és 
Lantos István voltak, az esti mű-
sort Gombár Mónika vezette. Gyö-
nyörű koszorút készített Sarkadi 
Magdolna, ami idén a Váradi csa-
lád házához került, este a Monger 
Grill és Cegi csapata közreműkö-
désével itattuk-etettük a vendége-
ket, a hangulat biztosítására pedig 
a Brunner zenekart hívtuk meg. 
Köszönöm a sok segítséget, amit 
kaptam, elsősorban édesanyám-
nak, Hartman Évának, nélküle nem 
jöhetett volna létre a rendezvény 
– mondta el Finta Fanni, aki idén 
szervezte először a programot, fia-
tal korát meghazudtoló profizmussal.  
 A jó hangulatú, hajnalig tartó bá-
lon a szokásos szüreti „lopkodások” 
és az értük járó büntetések mellett 
tombola és sok-sok aktivizáló kör-
tánc fokozta a hangulatot.  VT infó

dőknek egy fotókiállítással egybe-
kötve, amit még megtekinthetnek a 
könyvtárban. 
 Október hetedikén a Kispatak 
Tanösvény Növény- és Állatvilága 
című fotópályázat eredményhirde-
tése zajlott. Minden résztvevő dí-
jazásban részesült ( I. hely Rátóczi 
Zalán, II. hely Pál Szimonetta és 
Varga Tamás, III. hely Pál Domi-
nik) a képek megtekinthetők a gyer-
mekkönyvtárban.
 Könyvbemutatónk is volt.  Ba-
ranyák Ágnes, Steigerwald Lajosné, 
Aranyból ezüstbe című versesköte-
tének bemutatója igen színvonalas, 
és nagy érdeklődést kiváltó progra-
munk volt.

Baranyák Ágnes, Steigerwald  
Lajosné, Aranyból ezüstbe című 
verseskötetének bemutatója

Szentendrére is ellátogattunk

Fotópályázat eredményhirdetése

 A könyvtári napok zárásaként  
Könyves Vasárnapot tartottunk, 
ingyenes beiratkozással. Könyv-
tárunk rendhagyó programokkal, 
vasárnapi nyitvatartással, érdekes 
előadásokkal, sokféle meglepetés-
sel várta az érdeklődőket.
 Köszönjük, hogy részt vettek prog-
ramjainkon. 
Róder Imre Városi Könyvtár munkatársai

Csikós fiúk a szüreti koszorúval

Látványos volt  
a lovasok felvonulása    

A 2017-es Szüreti Mulatság szereplői
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  2010-ben a Syma Csarnokban 
nagy sikerű koncerttel ünnepel-
te a Napoleon Boulevard zenekar 
negyedszázados jubileumát. Még 
előző évben elkészítették az együt-
tes emblematikus dalait teljesen új 
hangszerelésben bemutató Best of 
1985–1989 albumot, majd hamaro-
san egy korszerű, vadonatúj anyag-
gal jelentkeztek, mely Világfalu 
címmel jelent meg. Ezen a koron-
gon még hangsúlyosabb a megújult 
zenekari hangzás, még rockosabb, 
még autentikusabb, mint a koráb-
biak, fogalmazhatunk úgy is, hogy 

Vincze Lilla  
és a Napoleon BLD

L'art pour L'art Társulat 
– Halványlila gőz

A program változtatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programok jegye-
inek árusításáról weboldalunkon 
és a facebookon értesülhetnek leg-
gyorsabban. 

Jegyek online a www.kulturba.hu 
oldalon, valamint nyitvatartási idő-
ben jegypénztárunkban válthatók.

Hirdetés

ami a 80-as évek világából kimaradt, 
itt most bátrabban, karakteresebben 
érvényesül. A Világfalu ugyanakkor 
megtartja Lilla és a zenekar egyedi 
hangzását, a napoleonos hangulatot.
 Lilla és a megújult zenekara a 
klasszikus Napoleon-dalokon kívül 
Lilla szólólemezeiről is játszik san-
zonokat, crossovert és folyamatosan 
születnek új szerzemények is roc-
kos-bluesos hangzásban is, ami na-
gyon karakteres, korszerű a jelenle-
gi lendületes felállásban .Örömmel 
hívnak barátokat is a közös öröm-
zenélésre, és gyakori társuk Dóka 
Attila, aki akusztikus gitárjátéká-
val, verseivel, szerzeményeivel Lil-
lát is megajándékozza, akivel most 
duetteket is énekelnek – természe-
tesen együtt a Lilla és a Napoleon 
Boulevarddal is!

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

KERESÜNK
TAKARÍTÓT

)  06-70-850-6013

EGY VECSÉSI IRODÁBA 
H.–P. 05.00–09.30 ÓRÁIG. 
(Autó, robogó, bicikli stb. szükséges 

a terület megközelítéséhez.)

Időpont: 
2017. nov. 3. 19 óra
Jegyár: 2 800 Ft  

Időpont: 
2017. nov. 19. 19 óra
Jegyár: 4 200 Ft  

  Megszületett a L'art pour l'art Tár-
sulat legújabb, sorrendben 17. önálló 
színházi estje… Sokáig halványlila 
gőzük sem volt, hogy milyen címet 
adjanak az őrületes műsornak, aztán 
a probléma megoldotta saját magát, 
így lett a Halványlila gőz. Az im-
már 31 éve fennálló Társulat ezút-
tal is mindent megtett annak érde-
kében, hogy a nézők nevetőizmai 
egy percig se pihenjenek.
 Hogy miért volt ez az előadás már 
a bemutatón hatalmas siker? Hogy 
miért van tele a színdarab klasszi-
kusnak ígérkező L’art por l’art-je-
lenettel, vetítéssel, verssel, dallal 
és egyebekkel? És vajon hogyan 
indulhat el úgy az előadás, hogy 

még el sem kezdődött? És miért 
tarolnak a régi és új figurák ma is 
„úthengerővel”? És mi a titka a má-
gikus négyes varázslatos színpadi 
jelenlétének?
 Ezekre a kérdésekre a társulat 
tagjai is csak azt mondanák, hogy 
halványlila gőzük sincs.
 Idén ősszel első alkalommal lá-
togat el a legendás társulat Vecsés-
re, jegyek válthatók online, vagy a 
helyszínen (kizárólag készpénzes 
fizetés lehetséges)!

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Szénási Sándor István 
Durcás idők

Sallay Gyula 
Októberi hajnal

Benke Mária   
Lesz talán?

G. Ferenczy Hanna 
Október

Kelemen Bata Mária 
Küzdelem 

Boldogság és múló idő,
mint a durcás kisgyerekek,
csak ülnek egymásnak háttal,
mert itt valami elveszett.

Bekamerázta szívünket
elménk,korunk, az egészség,
fegyveres őreik állnak,
néha mégis menekülnénk.

Adni-kapni  gyönyörűség
ott, hol szépség, jóság terem:
engedd szabadon álmaink,
ölelni lelkünk,Istenem!

Nincs szebb fény, a boldogságnál
--múlandó létből száll feléd,
nem köszöntheti halandó
szebben teremtő Istenét.

Beláthatatlan utakon
megállva, ha körülnézek,
kénkövek fényénél látom
romjait új Ninivéknek.

Újjáépít mindent bennünk
az örökké ifjú lélek,
mérhetetlen gazdaggá lesz,
kit egy szempár megigézett.

A Nap óvatosan bontotta szét
az éjszaka foszló köntösét.
Első sugara csöppnyit megállt
a toronyóra hajlatánál,
majd gyors mozdulattal
ölelte át a torony minden zegzugát.
A boltozatos kapun hosszasan időzött,
de végül győzött.
Sugarai meghajolva bújtak át
a fákat borító hajkoronán.
Finoman csókolta meg
a csöpp házakba rejtett üvegszemeket.
Ezután kitárt karral ünnepelt,
mint egy győztes,
mikor átölelte a völgyet:
később a dobogóra állt
az égbolt legfelső fokain.

Lesz talán jobb is az Élet,
amikor értékelik az Emberek a Létet?
Mikor boldognak érzik magukat,
s elégnek ítélik javaikat?
Nem akarnak mindig többet,
örömmel veszik az értéket?
Nem rohannak, szorgoskodnak
megállnak, s a szépre rácsodálkoznak?
Milyen szép volt régebben,
volt idő, s hit az Életben.
Kirándultunk, beszélgettünk,
sok szépségben gyönyörködtünk.
Színházba is el-eljártunk,
néha jártuk még a táncunk…
Ma már csak a napi gondok,
nahát! - mit nem mondok?
Ha ismerőssel találkozunk,
rohanunk, s panaszkodunk…
Nincs ez így jól, azt gondolom,
vidámságra áhítozom.
Rajtunk múlik, hogyan élünk,
eszünk, iszunk, sose’ félünk.
Szeretünk és szeretnek,
ez a kulcsa az egésznek!

Október, a rőt hajú kamasz
végignyargalt a városon.
– Látod? most a ligetnél oson,
hogy letarolja a fákat,
és kaján pofával szemetel,
végigpolkáz az avaron,
befütyörész ablakodon,
kalapod elviszi messze,
mert lehelete szél és huzat-
esténként csúf ködöt szitál,
mindenhová bekandikál,
majd továbbszalad nevetve.
Bármerre mész, nyomodban jár,
s eléd rázza, mint rongyokat
a csúf, szürke téli gondokat
Október – a rőt hajú kamasz.

Életem vize kispatak.
Csörgedezik a part alatt.
Lebeg rajta a csónakom,
hánykolódik a habokon.

Rohanó a szürke élet,
nem látni már tiszta képet.
Távol a tenger zúgása,
folyónak sebes sodrása.

Múló idő! – Sodor az ár.
Evezőmre nő a hínár.
Ingovánnyal tele medre.
Készülök a küzdelemre.

Egykor régen hűs vizében,
ficánkoló halak éltek.
Nem virít itt tündérrózsa,
korhadt szárát víz sodorja.

Ring a csónak, sekély a víz.
Szűkül az ér, sajog a szív.
Egy furcsa érzés partra hív.
A test, a lélek, harcot vív.

Közel a föld, néhány lépés.
Meddig bírom? – Ez a kérdés!
Fogy az erőm egyre jobban,
elmerülök az iszapban.

Hiába tűz a napsugár,
a testem hideg, jégbezárt.
Kispatak végleg kiapadt.
Békén nyugszom partja alatt!

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Rehorovics 
Anita 

Őszi táj 
című 

olajképe
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INTÉZMÉNYEINK CIVIL OLDAL

Adományok közvetítése a 
Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központnál

Megalakult a Vecsési 
Szakképzési Fórum

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért

B ecsléseink szerint a 2016-os évben kb. 850 
család részesült a vecsési lakosoknak kö-
szönhetően valamilyen típusú adomány-

ban intézményünkön keresztül. Ügyfeleink nevé-
ben is köszönjük önöknek a segítséget!
 Az alábbiakban szeretnénk önöket tájékoztat-
ni, hogy intézményünk hogyan tud közvetítő sze-
repet vállalni a különböző típusú adományok fo-
gadásában, közvetítésében.

Ruhaadományok fogadása, közvetítése
Intézményünkhöz legnagyobb mennyiségben 
ruhaadományok érkeznek. Mostanra a lakos-
sági aktivitásnak köszönhetően több adományt 

kapunk, mint amennyit a velünk kapcsolatban 
álló ügyfelek igényelnek. Szeretnénk, ha min-
den felajánlás a leghasznosabban kerülne fel-
használásra, így csak olyan adományokat fo-
gadunk, amit tovább tudunk közvetíteni. Az 
intézményünkkel kapcsolatban álló ügyfelek 
szükségleteit figyelembe véve gyermekruhát és 
felnőtteknek való ruhát tudunk fogadni. Kér-
jük, a csomagolás címkéjén jelöljék meg, hogy 
férfi vagy női ruha van-e benne, milyen kor-
csoportnak és milyen méretű embernek meg-
felelőek a ruhák! Kérjük, hogy a ruhákat tisz-
ta, ép állapotban hozzák be intézményünkhöz! 
Hagyatékból származó ruhaadományt nem áll 
módunkban fogadni, mivel azt sajnos nem tud-
juk továbbadományozni. Egy embertől egy-
szerre max. 2 zsák ruhát tudunk fogadni. Ru-
haadományokat szerda 8.00–11.00 és péntek 
14.00–17.00 közt fogadunk, amikor önkénte-
sünk szortírozni tudja az adományokat. Más 
időpontban adományt nem áll módunkban át-
venni. Ebben kérjük a lakosság szíves megér-
tését és együttműködését! 
 Abban az esetben, amikor nem tudunk vala-
milyen adományt fogadni, mert nem tudnánk to-

vábbközvetíteni, akkor ajánlunk olyan környék-
beli szervezeteket, akik szintén foglalkoznak 
adományközvetítéssel.
 Tájékoztatjuk önöket, hogy a felajánlott ru-
hákat a velünk rendszeresen kapcsolatban álló 
ügyfeleknek közvetítjük, valamint minden hó-
nap második szerdáján 10–12 óra között ingye-
nes ruhabörzét tartunk, melyre várunk minden 
vecsési lakost.

Játék-, könyv- egyéb kisméretű  
adományok, fogadása, közvetítése
A ruhaadományokhoz hasonlóan szerda 8.00–
11.00 és péntek 14.00–17.00 közt fogadunk já-
ték-, könyv- és egyéb kisméretű adományokat, 
melyek jó, mások számára is használható álla-
potban vannak.

Tartós élelmiszer-  
adományok fogadása, közvetítése
Intézményünk nyitvatartási ideje alatt folya-
matosan fogadunk tartós élelmiszer-adomá-
nyokat. Ezekből krízishelyzetekben vagy je-
les ünnepek kapcsán csomagot állítunk össze 
ügyfeleinknek.

Bútoradományok közvetítése
Az ügyeletes munkatársunkkal egyeztetve intéz-
ményünk bútoradományok közvetítésében tud 
részt vállalni. Bútort fogadni és tárolni helyhi-
ány miatt nem áll módunkban.
 Köszönjük az eddigi és ezutáni felajánlásaikat, 
és várjuk azon vecsési lakosokat is, akik szeretnék 
igénybe venni adományközvetítő szolgáltatásun-
kat! Amennyiben kérdésük van az adományokkal 
kapcsolatban, intézményünk munkatársai várják 
hívásukat!

A lakossági felajánlásoknak 
köszönhetően intézményünk 
évről évre egyre több családnak 
tud segíteni ruha-, bútor-, játék-, 
tartós élelmiszer és egyéb 
dologi javak közvetítésében.

Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 44./A
Tel.: 06-29/350-294, 06/30-668-7029
E-mail: vecses.cssegito@gmail.com

Vecsés és Környéke 
Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat  
és Központ

A munkakörrel kapcsolatban 
információt ad:
Bizovics Mátyásné  
E-mail: 
Bizovics.Matyasne@posta.hu
 
Telefon: 06-30/771-3230
Jelentkezési cím: 
2220 Vecsés 
Telepi út 47-49.

Előnyt jelent:
Társaság által elfogadott szakképesítés,  
mely belső képzés során elsajátítható.
Bérezés: megegyezés szerint.
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐ AZONNAL.
Betanítást biztosítunk, előzetes szakmai tapasztalat nem szükséges.

A Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatósága Vecsés 1 postára 

KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ
munkakörbe munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
	 •		8	általános	iskolai	végzettség
	 •		kerékpározni	tudás	
	 •		bejegyzésmentes	erkölcsi	bizonyítvány	szükséges.

Egyedi kívánságokat is 
teljesítve várom kedves 
régi, illetve új megren-
delőimet és vásárlóimat!

Tóth Istvánné  
és Kállai-Tóth Szilvia

Silvana Virágüzlet
A közelgő mindenszentek alkalmából kegyeleti virág- 
koszorúk, sírcsokrok, sírdíszek, vágott virágok, 
élő és selyemvirágok széles választékával várjuk önöket.

2220 Vecsés, Telepi u. 46.
Tel.: 06-30/309-4955, 06-30/662-9781, 06-29/357-096
E-mail: silvana-virag@freemail.hu
Nyitva tartás: H–P: 8–17, Szo.: 8–13 • V: 8–12

Hirdetés

 A Vecsési Ipartestület szakképzési konferenciát 
rendezett 2017. szeptember 27-én az ipartestület 
székházában. Ezzel a rendezvénnyel is – a vecsési 
szakképzést támogatva – egy újszerű pályaorien-
tációs modell kialakítását próbálják megvalósíta-
ni. Ebben a témában a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával, valamint Vecsés Város Önkor-
mányzatával működnek együtt. 
 A konferenciára meghívták a térség polgár-
mestereit, Tóth Ferenc oktatási osztályvezetőt a 
PMKIK-tól, a Gyáli Ipartestület elnökét, a Döm-
södi Ipartestület elnökét, az Érdi és Ceglédi Szak-
képzési Centrum igazgatóit, a Monori Tankerület 
vezetőjét, a Kiskunlacházi Szakközép és Szak-
képző Iskola igazgatóját, a térség általános iskolá-
inak pályaorientációval foglalkozó pedagógusait 
és a megyei ipartestületek elnökeit. A résztvevőket 
Skribek Pál a Vecsési Ipartestület elnöke köszön-
tötte, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban le-
zajlott társadalmi-gazdasági változások, a gazda-
sági válság, az ipar leépülése és a technikai fejlődés 

 A Kispatak Természetvédő Egyesület és 
Hulladékkommandó idén már másodszor csat-
lakozott az eseményhez. Ismétel-
ten teljes létszámmal vett részt a 
szemétszedésben a Halmi Telepi 
Általános Iskola Krak Ildikó veze-
tésével. Az iskola környéki utcák-
ban több zsák szemetet gyűjtöttek 
a tanulók.
 A 2.b osztály a Környezetvé-
delmi nap keretein belül szedte a 
szemetet a patak parton, majd vé-

bizonyos szakmák eltűnését, majd új 
szakmák létrejöttét eredményezte. A 
munkaerő-piaci igények támogatását 
nagyban megkönnyíti a pályaorientá-
ció, amelynek megalapozása a gyer-
mekkorban intézményi környezetben 
mindenki számára hozzáférhető és el-
érhető módon a legcélravezetőbb. 
 , Vecsés polgármes-
tere köszöntőjében kihangsúlyozta, 
hogy a szakképzés hiányossága or-
szágos probléma. A jó szakemberek 

kimentek külföldre dolgozni, a fiatalok nagy része 
pedig nem lát karrierlehetőséget a szakmák tanu-
lásában. Vecsés és az ország is szakemberhiány-
ban szenved. Az önkormányzat ezen úgy próbál 
segíteni, hogy támogatja az ipartestület kezdemé-
nyezését. A programban négy előadás szerepelt. A 
vecsési szakképzés helyzetéről Dr. Suhajda Csilla 
Judit – egyetemi oktató, pályaorientációs szakér-
tő – számolt be, Végerné Skribek Éva, a KÖMISZ 
Nonprofit Kft. ügyvezetője Egy jól működő mo-
dell a szakképzés fejlesztésében, Dr. Jereb Ka-
talin egyetemi oktató Pályaorientációs modell 
Vecsés szakképzéséért címen tartott előadást. A 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
főosztályvezetője, Szűcsné Szabó Katalin pedig 
a hivatal pályaorientációra és életpálya-tervezés-
re vonatkozó elképzelésekről tartott tájékoztatást. 
 A rendezvény végén megalakították a Vecsé-
si Szakképzési Fórumot, aminek elsődleges cél-
ja, hogy összehangolja a térség szakképzésében 
érintett szereplők tevékenységét. P.Gy.

Hirdetés

Apróhirdetés
ÁLLÁS
Cukrászüzemünkbe keresünk cukrászokat hosz-
szú távra. Kezdés azonnal! Versenyképes fizetés. 
Jó megközelíthetőség akár Pestről is. Fényképes 
önéletrajzot a cakeshop.vecsés@gmail.com e-mail 
címre várjuk „Cukrász” jeligére.

Szeptember 15-16-án Vecsésen 
is gyűjtötték a szemetet

gig az útjuk során az iskoláig. Nagy meglepeté-
sünkre két fiatal hölgy érkezett Monorról vonat-
tal, hogy az általunk meghirdetett eseményen 
részt vegyen.
 Szeretnénk elérni, hogy a TeSzedd üzenete el-
érjen mindenkihez: NE	SZEMETELJ!	

 Szerencsére az elmúlt években az az általános 
tapasztalatunk, hogy az ilyen és ehhez hasonló kez-
deményezéseknek köszönhetően, valamint egye-
sületünk rendszeressé váló programjai is egyre in-
kább ráirányítja a figyelmet környezetünk rejtett 
természeti kincseire. Tevékenységünk nyomon 

követhető facebook-oldalunkon: 
 ht tps://www.facebook.com/
hulladek-kommandovecses/. 
 Mindennapi tevékenységeinkhez 
és akcióinkhoz továbbra is várjuk a 
környezetvédelem iránt elkötelezett 
lakosokat! A következő TeSzedd ren-
dezvényen – tavasszal – is számítunk 
a lelkes vecsésiekre. 

Krojher Gabriella, koordinátor 

A konferenciát Skribek Pál a Vecsési Ipartestület elnöke és Szlahó Csaba nyitotta meg
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A szemetet az iskolások is szedték
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Vasútállomás

Korabeli meghívó az ünnepélyes megnyitásra

HELYTÖRTÉNET

közlekednek 
Vecsésen át a vonatok

170 éve, 1847. szeptember 1-jén indult az 
első vonat a Pest–Szolnok fővonalon, ami 
Vecsés és a régió fejlődéséhez lendületet 
adott. A Nyugati indóháztól 600 vendéggel 
közlekedő 16 kocsis első vonatot Vecsésen 
hatalmas éljenző tömeg köszöntötte. 

S zéchenyi a fővárosban összefutó, sugaras rendszerű vas-
úthálózat kialakítását támogatta. Ennek a hátrányai a 
kegyetlen trianoni ország-csonkításkor hatványozottan 

jelentkeztek. A Nyugati pályaudvar máig szűk keresztmetsze-
tet jelentő bejárati váltói és kitérői a Vecsés felől érkező vona-
tokat a Ferdinánd hídnál a 13-14-15-16-17. vágányok felé tere-
lik, és a vonatok az ottani sorban állás miatt ma is sokat késnek. 
 A vasút előszeretettel alkalmazta a birodalmi hadseregből 
fiatalon elbocsájtott vagy nyugdíjazott katonatiszteket. Vecsés 
büszke lehet rá, hogy így került Vecsésre indóházi pénztárnok-
nak a horvát származású Bobich János százados, aki nem egész 
egy évig dolgozott a pénztárban, amikor Kossuth hívó szavára 
a magyar szabadságharc szolgálatába állt. Benne az 1849. áp-
rilisi 19-ei nagysallói győztes csata hősét, a szabadságharc ez-
redesét tisztelhetjük. 

170 éve
 A kereskedelmi-, ipari és középítészeti miniszter 1854. évi 
rendelete szerint „ha a katonai kormány hadcsapatok, vagy ka-
tonai tárgyak szállítására a vaspályákat akarja használni, a vál-
lalkozók kötelesek annak evégett minden szállításra használ-
ható eszközöket ugyanazon árszabás szerint rendelkezése alá 
adni”. Vecsésen is állomásoztak a Monarchia egyesített hadse-
regének bakái, akik 1870-ben nem a vaspályatársasággal, ha-
nem a lakossággal tűztek össze, mert a himlőjárvány behurco-
lása miatt a lakosság kapával, kaszával támadt rájuk. 
 A 160 évvel ezelőtt a Kiegyezés lehetővé tette hazánkban a 
kapitalizmus megerősödését. Ennek egyik nyertese és húzóereje 
a vasút volt. Gróf Mikó Imre közmunka- és közlekedési minisz-
ter, Erdély Széchenyije 1868-ban írta alá a Magyar Királyi Ál-
lamvasutak (MÁV) engedélyokiratát. Neki köszönhetjük a Ve-
csésen áthaladó Pest–Szolnok fővonalon az 1868/69-ben épült 
második vágányt. Mivel Vecsés a Pest–Szolnok kétvágányú fő-
vonal elsőrendű állomása volt, az állomás épületén kívül áru-
raktára, a gőzmozdonyokat vízzel ellátó vízháza, árnyékszéke 
és őrházai, majd később utasellátó árudája is volt. Az 1880-as 
évek elején a vecsési állomás az előtte növekvő platánokkal már 
szerepelt Vecsés nevezetes épületei között, és a legtöbb helyi ké-
peslapon is ott látható, mint itt is.
 A 4-es számú főút-vasút kereszteződésénél, a 196-os vasúti 
őrházban volt 1914-től kiscseléd Rideg Sándor író, akinek az In-
dul a bakterház című regényéből film is készült. Regős Bende-
gúz kiscseléd azonban még nem tudhatta, hogy a vecsési úrbé-
resek legelőjének déli szélén épült vasútvonal az 1960-as évekre 
kettészeli majd településünket, annak hátrányával együtt.
 A vasutasidill mögött azonban feszültségek is voltak, mert 
30 évig nem kaptak a vasutasok béremelést. Ezért az 1904. évi 
sztrájkkal az egész Nagy-Magyarország közlekedését megbé-
nították. S micsoda furcsasága az életnek, hogy a vasutassztrájk 
történetét egy vecsési lakos, a Vecsési Hírlap főszerkesztője: 
Murányi Miklós írta meg.  
 A Budapest–Cegléd–Szeged–Orsova között közlekedő tá-
volsági személyvonatok az 1901. évi menetrendváltástól már 
nem csak Vecsésen, de a 198. számú őrháznál is megálltak, 
ahol 1909. június 11-én felavatták Vecsés–Kertekalja megál-
lóhely ma is álló, sajnos rég bezárt, beszegelt ablakú épületét. 
Vecsésen a sok átmenő vonat gőzmozdonya számára a vízház 
tartályaiban 124 köbméter vizet tároltak. A vecsési vízvételi 
hely jelentősebb volt még a Szegedinél is. A hattyúnyakas víz-
darukon át pulzométer nyomta a vízház tartályaiból a hattyú-
nyakas vízdarukon át a vizet a gőzösök víztartályaiba.  
 Az I. világháború végén a megszálló román csapatok min-
den mozdítható eszközt elvittek Vecsésről. A trianoni béke-
szerződés után óriási szénhiány volt, és annyi petróleuma sem 
volt a vasútnak, hogy a vasúti jelzőeszközöket, váltólámpákat 
kivilágítsák. Aztán a Nyugati pályaudvarhoz hasonlóan a ve-
csési vízház előtti 6-7. vágányokon hónapokig álltak az elcsa-
tolt területekről menekült családok szerelvényei, akik egy ide-
ig a téli hidegben is vagonokban laktak. 
 A két világháború között Vecsés állomáson a kosárjelzők 
helyett Siemens-Halske rendszerű, mechanikus, vágány-utas 
térközbiztosító berendezések készültek, amelyek tovább erő-
sítették a vasúti és közúti közlekedés biztonságát. 
 (Folytatása következik. A teljes írás a vecsesujsag.hu hon-
lapon olvasható.) Orosz Károly

T öbb mint 200 különböző kaktuszt hoz-
tak el, a legidősebb növény 60 évesnél is 
több volt. Évente öt-hat kiállítást szervez-

nek, legutóbb szeptember elején a Füvészkertben 
találkozhattak velük az érdeklődők. Az egyesü-
letet 1971-ben alapították azzal a céllal, hogy a 
pozsgás (szukkulens) növények – elsősorban a 
kaktuszok – gyűjtési és termesztési tevékenysé-
gét előmozdítsák és támogassák. A kiállításon 
Füleki József gyűjtőt, a rendezvény egyik szer-
vezőjét kérdeztük.

–  A kiállítást megtekintve meglepődtem, hogy ezt 
a szúrós növényt a természet milyen csodálato-
san megrajzolta. Hány faja létezik a kaktusznak 
és a gyűjtők körében melyik a legnépszerűbb?  

 – A kaktusz főleg Dél-Amerikában fordul elő. 
Több mint 2000 faja létezik. A kaktuszok száraz-
ságtűrő-képessége rendkívüli, akár évekig is ké-
pesek víz nélkül életben maradni. Egyes, mester-
séges körülmények között tartott kaktuszok (pl. 
Cephalocereus, Carnegiaea stb.) csak nagyon rit-
kán vagy egyáltalán nem virágoznak. Sok kaktusz 
virága olyan mint a délibáb, vagyis igen rövid életű 
– sokszor csak egy napig vagy egy éjszakáig tart. 
 Mi a kiállításokra a látványosabb fajokat visz-
szük el, de kétszáznál többet nem állítunk ki. Ve-
csésre hoztunk nagyon idős, nagyon kicsi kaktu-
szokat és olyanokat is, amelyek éppen virágoznak. 
Van olyan kaktusz, ami nem tüskés, tehát ugyan-
úgy meg lehet érinteni, mint egy rózsát. Ezt is be-
mutattuk. A gyűjtők által nagyon kedvelt, gömb 

alakú Echinocactus grusonii pedig 
1 méter átmérőjűvé is fejlődhetnek. 
Mivel nagyon életképesek, olykor 
száz évnél is tovább élnek.

–  A mondás szerint, aki a virágot 
szereti az rossz ember nem lehet, 
de aki a kaktuszt szereti az milyen 
természetű?
 – Szerintem ugyanolyan, mint 
bárki más. Legfeljebb annyi a kü-
lönbség, hogy a kaktuszok nem ki-
mondottan szobanövények, kevés 
gondozást igényelnek, de meleg és 
fényigényesek. Egy igazi gyűjtő 
üvegházzal rendelkezik, tehát egy-

A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének Érdi Csoportja 
október 6-tól 8-ig kaktuszkiállítással egybekötött vásárt 
rendezett a Bálint Ágnes Kulturális Központ földszinti termében. 

Első ízben rendeztek 
KAKTUSZKIÁLLÍTÁST  
a BÁKK-ban

fajta áldozatot kell hoznia a szenvedélye érdeké-
ben. Az sem mellékes, hogy a kiállítók csoporto-
kat hoznak létre, összejárnak tapasztalatcserére, 
élménybeszámolóra, segítik egymást.

–  A kaktusz szúrása mennyire veszélyes?
 – A kaktusztövis szúrása kellemetlen fájdal-
mat, viszketést okozhat, ezért a kaktuszokat le-
hetőleg ne érintsük meg! Vannak horgas végű 
tövisek is, amelyek szinte eltávolíthatatlanul be-
lefúródnak a bőrbe.

–  Milyen feltételekkel lehet belépni az egyesü-
letükbe?
 – Nincs komolyabb elvárás, persze a tagokra 
már vonatkoznak szabályok, amit be kell tartani. 

–  Jövőre ismét eljönnek Vecsésre?
 – Kedvező volt a fogadtatás, ezért szívesen jö-
vünk, ha hívnak bennünket. P.Gy.

Füleki József gyüjtő, egyik büszkeségét,a  
Mexikóban őshonos kaktuszt (Mammillaria 
geminispina) mutatja, mely természetes kö-
zegében akár egy méter szélességűre is ké-
pes megnőni.

MOZAIK

Ezt a karfiolkaktuszt simogatni is lehetett

Ez a gömbkaktusz több mint 60 éves
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HITÉLET

É s ezzel el is ju-
tottunk oda, 
hogy sajnos 

már jó pár éve, sze-
rintem több évtizede, 
a búcsú a körhintát, a 
hullámvasutat, a céllö-
völdét, újabban a leg-
őrültebb, extrém, ad-
renalint erősen fokozó 
játékot jelenti. Amikor 
csak tehetjük, min-
dig elmondjuk, hogy 
ez csak a könnyebbik 
vége az eseménynek.
 A búcsú vallási ün-
nep. Nagy dolog, ha az 
egyházi méltóság bú-
csút engedélyez egy 
plébániának. A temp-
lomot elkészülte után 
fölszentelik valami-
lyen egyházi szentség 
tiszteletére. Ez lesz a 
születésnapja. Ehhez kötődik a búcsú. 1800 szep-
temberében az akkori sváb falu első katolikus 

  2017. szeptember 10-én, vasárnap 
gyülekezetünk különleges módon 
ünnepelt. Ezen a napon adtunk há-
lát Istennek azért, hogy az új temp-
lomterünk elkészült. A napot kö-
zösségben együtt töltöttük. Sokat 
énekeltünk, csapatokban játszot-
tunk, együtt ettük az udvaron ké-
szült babgulyást, és a nap fénypont-
jaként délután 4 órakor hálaadó és 
tanévnyitó istentiszteletet tartot-
tunk. Az igehirdetés szolgálatát 
Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest 
Megyei Evangélikus Egyházme-
gye esperese végezte. Mivel na-
punknak azt a címet adtuk: Érdemes?, ezért az 
ő igehirdetése is erre a kérdésre kereste a választ. 
Mi, emberek sokszor tesszük fel a kérdést: ér-
demes tanulni, dolgozni, családot alapítani, ba-
rátkozni, szeretni, templomot építeni, közös-
séghez tartozni? 
 Ha emberi logika alapján válaszolunk ezek-
re a kérdésekre, bizony a válaszunk nem mindig 
optimista. Nem látjuk értelmét, mert nem kapjuk 
vissza a befektetett energiát, a ráfordított szerete-
tet és időt mindazért, amit teszünk. Mégis Isten-

nek nem ez a logikája, Isten közelében a mi gon-
dolkodásunk is megváltozhat. Ez nem azt jelenti, 
hogyha itt, a Földön szenvedünk és mindent kibí-
runk, akkor majd a mennyben megkapjuk a jutal-
munkat, hanem már itt, az életben értelmet nyer-
nek a dolgok. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben 
imádkozott és kérte az Urat, hogy ha lehet, múl-
jon el tőle ez a pohár, ha lehet, ne kelljen végig-
szenvednie a kereszthalált és a teljes elhagyatott-
ság állapotát, valójában ugyanezt a kérdést tette 
fel. Ő, akinek azt kellett volna hallania, amit ak-

A VECSÉSI búcsúról
templomát – ami a Fő utca és az Iskola utca sar-
kán állt, a mai COOP bolt helyén – a Szent Ke-
reszt Felmagasztalása tiszteletére emelték és a ke-
resztségben ez lett a születésnapja. Ereklyetartója 
egy csöppnyi szilánkot rejt Jézus Krisztus golgo-
tai keresztjéből. Ez igen nagy tisztesség. A ka-
tolikus naptárban ennek ünnepe szeptember 14-
e. Az ezt követő első vasárnap a búcsú napja, a 

szentmise és a körme-
net ideje, ezt követhe-
ti a búcsúfia megvásár-
lása, az ünnepi ebéd és 
a vígasság. Idén a csú-
nya, hideg eső miatt a 
körmenet elmaradt.
 A templomot 1944-
ben a front ideérkezé-
se előtt a német katona-
ság felrobbantotta, hogy 
ne szolgáltasson kontúr-
pontot a szovjet tüzér-
ség számára. A jelen-
legi templom építéséhez 
l962-ben kezdtek hozzá 
a Jókai Mór és az Isko-
la utca sarkán. A temp-
lomot Árkai Bertalan 
neves építészmérnök 
tervezte, az építkezés 
szervezésében és kivite-
lezésében Kováts István 
plébános szerzett érde-
meket. 1963-ban szen-

telték fel, és ugyanúgy, mint elődjét a Szent Kereszt 
Felmagasztalása tiszteletére.

A vecsési híres búcsú három 
napos. Szombaton kezdődik 
és hétfőn zárul. Régi ha-
gyomány, hogy hétfőn se 
ovi, se iskola, csak a vurstli. 

 Sokan Mária naphoz (szept. 12.) vagy 
Kisboldogasszony (szept. 8.) napjához kötik, 
helytelenül. Vecsésen nagy ünnep ez, a vallá-
sos svábság egyik nagy ünnepe volt, és csak re-
mélni lehet, hogy egyszer visszanyeri régi pati-
náját. szalontai, fotók: Nagy István Elek

kor hallott, amikor Keresztelő Já-
nos megkeresztelte: „Te vagy az én 
szeretett fiam, benned gyönyörkö-
döm”. Nem hallott semmit. Nem ka-
pott választ imádságára. Csend volt a 
Gecsemáné kertben. Ezért Jézusnak 
a kereszten nem lehetett más imája a 
szótlan csendben lévő Atyához, csak 
ez: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?”. Mindez pedig 
azért történt, hogy rám, az EMBER-
RE ki tudja mondani Isten: „Te vagy 
az én szeretett fiam, benned gyönyör-
ködöm”. Ezért van értelme itt és most 
templomot építeni. Ez a gyülekezet 

nem magának építi ezt a templomot, hanem egész 
Vecsésnek, hogy az Istent kereső ember rátalál-
jon arra az Istenre, aki ezt mondja neki: te vagy 
az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.
 Az istentiszteleten hála Istennek újból meg-
telt templomterünk, mintegy 120-an vettünk 
részt a hálaadáson. Adja Isten, hogy úgy legyen, 
ahogy az igehirdetésben hallottuk, ezt a temp-
lomot nem csak mi, hanem idővel egész Vecsés 
is a lelki otthonának tekinti.   

Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész

Dr. Huszka Mihály

Evangélikus 
templom  
belülről

Vecsési búcsú

A nemzeti emlékhelynél  
Tábori Ferenc és Halápiné Borbás Ágnes

A templom 
ereklye- 

tartója

Hálaadás az új templomtérért

IRÁNY A SEREG!
Felhívás önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatra!

A honvédelem nemzeti ügy!

Hazánknak szüksége van olyan önkén-
tes tartalékosokra, akik tanulmánya-
ik, vagy civil foglalkozásuk megtartá-
sa mellett támogatják a honvédelem 
ügyét!
 Szereti a kihívásokat, és szeretne tenni 
otthona és környezete biztonságáért? Ki-
próbálná a katonai szolgálatot? Száműz-
heti az egyhangúságot az életéből!
 Jelentkezzen önkéntes tartalékos kato-
nának!
 Az ország valamennyi járásában járáson-
ként megalakultak a területi elven szer-
vezett önkéntes tartalékos századok, így 
a vecsési járásban is. A céljuk, hogy szük-
ség esetén helyben rendelkezésre álljanak 
kiképzett, felkészített, alkalmazható ere-
jükkel. A területvédelmi tartalékos század 
tagjai a felkészítések alkalmával olyan ki-
képzést, tudást kapnak, amely a helyi kö-
zösség védelmi képességét növeli, legyen 
szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi 
helyzetről. Minden nemzet hadereje a hi-
vatásos katonákon túl a felkészült és sok-
oldalú tartalékos erőkön nyugszik, akik ve-
szélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, 
hogy komoly segítséget nyújtsanak. 
 Az önkéntes tartalékos katonai szolgála-
tot támogató munkáltató a munkavállaló-
jának tényleges katonai szolgálatteljesítési 
időtartamára, valamint az ezzel kapcsolat-
ban kiadott pótszabadság időtartamára 
kompenzációra jogosult. Támogassa ön 
is a honvédelem ügyét! 
 Jelentkezhet minden nagykorú, magyar-
országi lakóhellyel rendelkező, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes magyar állam-
polgár, a mindenkori öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséig. Amennyiben felkel-
tettük érdeklődését, regisztrációs lapot 
bármely Kormányablakban kaphat, ame-
lyet a kitöltést követően a járási hivatal 
továbbít az illetékes toborzóirodák ré-
szére, valamint elérhető a megyei tobor-
zóiroda ügyfélszolgálatán és letölthető a  
www.irányasereg.hu weblapról is. 
 Szerződést kötni csak alkalmas minősí-
tésű egészségi, pszichikai vizsgálatot kö-
vetően lehet, amire a regisztráció után 
kerülhet sor. Az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálatra jelentkezőnek II. 
típusú alkalmasságvizsgálaton kell részt 
venniük. A vizsgálatot a jelentkező házi-
orvosa is elvégezheti, ha van foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasságvizsgálatra 
szóló képesítése. Ellenkező esetben foglal-
kozás-egészségügyi képesítéssel rendel-
kező szakorvos végzi. A vizsgálat költsé-
gét a Magyar Honvédség fizeti.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala 

  A közlekedés 32%-al a második legnagyobb 
energiafogyasztó szektor Európában. Az Európai 
Bizottság 2030-ra a CO2-mentes városi logiszti-
kai fejlesztés ambiciózus célját tűzte ki célul. A 
SULPiTER projekt – melyben 2016–2019 között 
vesz részt a város – ennek a kiemelt átalakulás-
nak a logisztikai szemléletváltoztatására, azaz a 
vonatkozó logisztikai politikák paradigmájának 
megváltoztatására irányul. 
 Az előrejelzések szerint 2050-ben az európai 
lakosság 82%-a él majd városokban, ezért a vá-
rosi közlekedéssel (city logisztikával) kapcsolatos 
kérdéseket az ún. „funkcionális városi területek” 
fejlődésének szempontjából szükséges elemezni, 
mely figyelembe veszi a belső városi központok 
és a környező városi területek között fennálló és 
folyamatosan fejlődő gazdasági-logisztikai kap-
csolatokat.
 A projektben – magyar projektpartnerként – Ve-
csés Város Önkormányzata, Budapest XVIII. ke-
rületi Önkormányzatával együtt vesz részt. Idén 
februárban Poznanban (Lengyelország) volt ta-
lálkozó, 2017. szeptember 25-27. között pedig Tri-
esztben (Olaszország) rendezték meg a harmadik 
projekttalálkozót. A Vecsést Tábori Ferenc alpol-
gármester, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző és 
Práczki Péter projektmenedzser képviselte.  
 A konferencián szó volt többek között a vá-
rosi logisztika fejlődésének fontosabb elemeiről, 
valamint a funkcionális városkörnyék optimális 
fejlesztésének logisztikai támogatásáról. A gaz-
dasági forgalomból származó feladatokon túl-
menően a konferencia kitért a teherforgalomban 
részt vevő személyekre, az elérhető gazdasági in-
formációkra és a logisztikai szervezetek közötti 
kapcsolatok hatásfokának javítására. A budapesti 
előrejelzések és trendek követésével a konferen-
cián több hazai hozzászólás is született, melyek 
lehetőséget nyújtanak a városfejlesztés jövőbeni 
kihívásainak figyelembevételére. 
 A városfejlesztés meghatározó feladatait két-
ségkívül a SULPiTER-projekt alapkérdése moti-
válja, azaz hogyan lehetséges a városi közlekedés 
és különösképpen a teherforgalom energiafo-
gyasztásnak hatásfokát jelentős mértékben ja-
vítani. Az átfogó fajlagos energiamegtakarítás a 
közlekedésben résztvevő – elsősorban – a teher-
gépjárművek motorjainak és a járműtervezés fej-
lesztésén túl a teherforgalom, valamint a fuvarok 
megszervezésének a javításával, azaz a jól előké-
szített fuvarszervezésével érhető el.  

Vecsés Város Önkormányzata 
a harmadik nemzetközi talál-
kozóra utazott ki Triesztbe

 A konferencia résztvevői hazafelé jövet elláto-
gattak a Doberdói-fennsíkon található Visintini 
nevű falucskába, ahol a Magyar Kápolnánál, ami 
nemzeti emlékhely,  Tábori Ferenc alpolgármes-
ter és Halápiné Borbás Ágnes aljegyző asszony 
koszorú elhelyezésével emlékezett meg az I. vi-
lágháború magyar hőseiről.
 A SULPiTER projekt következő partneri ta-
lálkozóját 2018. kora tavaszán Budapesten ren-
dezik meg.

A SULPiTER projekt 

HÍREK
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A BÁTAI  Szent Vér kegy-
hely története (IV. befejezés)

Gondolatok…

A bátai Szent Vér okleveles 
említései már 1415-től 
nyomon követhetők.

M ost csak egy fontos és pontos ada-
tot említenék: 1434. január 24-én IV. 
Jenő pápa – a Rómában tartózkodó 

Zsigmond király kérésére – pápai búcsút engedé-
lyez a bátai kegytemplomot felkereső híveknek:
 „Jenő püspök (IV. Jenő pápa) Isten szolgáinak 
szolgája minden Krisztusban hívőnek üdvözletét 
küldi. Krisztusban legkedvesebb fiunk, Zsigmond 
hozzánk intézett kérésében elénk tárja, hogy a 
Pécsi Egyházmegyében lévő Szent Benedek-ren-
di monostortemplomban, Krisztus csodálatos, az 
Oltáriszentségből kiömlő vére és a szentek szám-
talan ereklyéje van. Krisztus Testének ünnepén a 
Vért a népnek nyilvánosan felmutatják, aminek lá-
tására sokaság özönlik oda.  Azt akarjuk továbbá, 
hogy ha a bátai egyházat bárki meglátogatja, s az 
ereklye felmutatásán részt vesz, annak örök, vagy 
ideig tartó büntetését általunk fogja elengedni az 
Úr...”  Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 1434. 
év, pápaságunk 3. évében.
 A korábbiakban megismerhettük, hogy Nagy-
Magyarország egyetlen Szent Vér ereklyéje a kö-

zépkorban messze földön híres, nagyon kedvelt 
zarándokhely volt. Csak vázlatosan említek pár 
uralkodót, akik többször is – voltak, akik rend-
szeresen – jártak Bátán, a Szent Vér kegyhelyen: 
Zsigmond király és császár, Mária királyné, II. 
Ulászló, I. János, II. Lajos, Hunyadi János, Szil-
ágyi Erzsébet, Hunyadi László, Mátyás király, 
Corvin János. Sajnos, a 150 éves török uralom, 
az ország szétszakadása és a különféle történel-
mi „viharok”, majd ellenséges érzületű politikai 
rendszerek egyáltalán nem kedveztek a zarándok-
helynek. Báta török utáni „életét” helyhiány miatt 
nem tudom részletesen tárgyalni.  Ezért nagy ug-
rással a múlt század közepétől mutatnám be váz-
latosan a búcsújáróhely jelenét, hiszen egyre gaz-
dagabb lelki programokkal szolgál e dél-baranyai 
zarándokhely az odalátogatók részére. 
 1922-ben Fájth Jenő hittanárt Bonyhádról Bátá-
ra helyezte a pécsi püspök. Működése révén az ot-
tani Egyházközség 1930-ban határozatot hozott a 
Szent Vér templom felépítésére. Az új kegytemp-
lomot 1939 októberében szentelte fel Virág Ferenc 
pécsi püspök. Szentbeszédében mondta: „A világ 
teremtése óta sok vér áztatta már a földet, de ezek 
minden cseppje bosszúért kiáltott az égre. Csak 
egy ember volt, az Istenember, akinek vére nem 
bosszúért, hanem bocsánatért, irgalomért esdekelt 
a Teremtőhöz. Mi ennek a Szent Vérnek titulusá-
ra szenteljük ezt a templomot. Ha nem is történ-
nek már csodák, de hadd lássák: Báta népe meg-
becsüli a múltat”. (Mi is!)
 A kegyhely másodvirágzása az 1980-as évektől 
számítható. Dr. Cserháti József – az akkori pécsi 
megyéspüspök – 1981-ben így imádkozott a bú-

csúi szentmisén: „Urunk, Istenünk! Kemény idő-
ket élünk, egy olyan világban, ahol a vér, az em-
berek vére Krisztus véréhez vegyülve patakokban 
ömlik. A fogyasztói társadalom vért fogyaszt. Mi 
egyszerre szeretettel, megrendüléssel, de ugyanak-
kor gyöngédséggel közeledünk értünk ontott Vé-
redhez, s kérjük annak erejét, hogy általa megta-
láljuk testvéreinkkel a szeretetkapcsolatot”.
 Belon Gellért püspök úr 1983-ban és 1985-ben 
is részt vett a Szent Vér búcsún, emlékezetes szent-
beszédet tartva. Lékai László bíboros úr 1984-ben, 
Paskai László bíboros úr 1986-ban. Majd 1993-
ban az apátság alapításának 800. évfordulóján Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi főapát úr, Bíró László 
tábori püspök 1997–98-ban és 2008-ban, Mayer 
Mihály pécsi megyéspüspök úr 2003–2005. és 
2009–2010.-ben s a jelenlegi pécsi megyéspüs-
pök, Udvardy György 2011-től napjainkig min-
den esztendőben többször is megfordul Bátán. 
 Állíthatom, különös varázsa, hangulata van nap-
jainkban is a bátai zarándoklatoknak. Érkezzenek 
a hívek gyalogosan Pécsről, Mohácsról, Bátaszék-
ről és a környező településekről, vagy gépkocsi-
val távolabbi helyekről – maradandó élményben 
és lelki gazdagodásban részesülnek. Felejthetet-
len az éjjeli gyertyás körmenet a Klastrom-he-
gyen a kegytemplom körül. 
 A Hozsanna énekeskönyv 118. énekében így 
éneklünk:  
 „Boruljunk le megrendülve/imádjuk e Fölsé-
get,/az Oltáriszentséget.”
 (Az eredeti, régi szövegben ez áll: „Boruljunk 
le és  rettegve„.  De napjainkban már így énekel-
jük: „Borulunk le megrendülve„. Szerintem, ez a 
helyes. Nem rettegnünk kell az Istentől, hiszen ő 
a szeretet. Szeretetből jött közénk Jézus Krisztus 
személyében és szeretetből áldozta fel magát ér-
tünk. Sőt, az Utolsó vacsorán apostolain keresztül 
így végrendelkezett: „Vegyétek és igyatok belőle 
mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe…,  mely 
értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára”.  
 Boruljunk le megrendülve...!

Kép és szöveg: Nagy István Elek

Az egyesületet 2011-ben 
főként evangélikus gyüleke-
zeti tagok alakították – nem 
csak evangélikusoknak. 

L ogónknak, jelképünknek a nyitott sát-
rat választottuk. A sátor, ez az 
épített lakóhely előtti idők-

ből való ősi jelkép, számunkra a vé-
delemről, a családról, a nagyobb 
közösségi térről szól. A Bibliában 
is ősrégi fogalom a sátor. A szent 
sátorban Isten a maga kijelentése 
alapján népe között lakott. A mi 
nyitott sátrunk hívogatva vár min-
denkit: szabad betérni, körülnézni és 
letelepedni közöttünk. Hadd tapasztaljuk 
meg valamennyien: jó együtt lenni, jó nekünk 
itt lenni, jó nekünk közösségben élni.        
 A valahova tartozás igénye természetes embe-
ri szükségletünk. Közösségbe szerveződve sok-
kal jobban tudunk másokra és magunkra is fi-
gyelni. Egymást támogatva, segítve épülhetünk 
igazán, tehetjük élhetőbbé, szebbé környezetün-
ket, kapcsolatainkat. Jézus, bár az egyes embert 
szólította meg, mégis arra hívta el a tanítványait, 
hogy közösségben bontakoztassák ki személyi-
ségüket, adottságaikat. Így hiszünk mi is abban, 
hogy szeretetünkkel egymás javára és szolgála-
tára lehetünk.

CÉLUNK, HOGY:
•  A közösségi létformában megosszuk egymás 

terheit és segítsük az arra rászorulókat. Az egy-
mással való párbeszéd, kapcsolat fenntartása a 
segítés lehetőségét és módját is megadják szá-

munkra. Hiszünk benne, hogy sokszor az egy-
másra fordított minőségi idő jelenti a legna-
gyobb segítséget.

•  A közösségben a közösségtől tanuljunk. A tudá-
sunkat – legyen ez akár az egészséggel, a kert-
műveléssel, a spórolással, a háztartási pénzgaz-
dálkodással vagy a gyerekneveléssel kapcsolatos 

tudás – megosztjuk egymással, annak érde-
kében, hogy minőségibb, tudatosabb 

életet élhessünk. Hiszünk abban, 
hogy a közösségi tudás sokkal 
több, mint az egyénileg felhal-
mozott tudás és hogy a nemze-
dékek az általuk szerzett tapasz-
talattal, vagy az iskolában kapott 
ismeretekkel egymás segítségére 

lehetnek. Például az idősek a meg-
élt tapasztalataikat, a fiatalok infor-

matikai, internetes tudásukat bocsát-
hatják a közösség tagjainak javára. 

•  Közösen tegyünk a környezetünkért, Földün-
kért, élőhelyünk megóvásáért. Szeretnénk, ha 
tudatosan figyelnénk a szelektív szemétgyűj-
tésre, a zöld környezet fontosságára, a kertmű-
velés hasznosságára.  

 A közeljövőben egészségügyi elsősegély-tanfo-
lyamot és környezetvédelmi tanfolyamokat szer-
vezünk majd, amelyekre szeretettel várjuk az 
érdeklődőket. Szeretnénk az alulról jövő kezdemé-
nyezéseknek is teret biztosítani: pl. színjátszókör, 
gyermekfelügyelet, gyermekfoglalkozások, ját-
szósarok létrehozása.    
 Egyesületünk emlékezetes pillanatai közül az 
egyik az idei évben szervezett jótékonysági kul-
turális nap volt, melynek bevételét az evangélikus 
templom bővítésére fordítottuk. A rendezvény szá-
momra egyik legmeghatározóbb előadója Pál Feri 
atya volt. Előadása az Én, Mi, Mindenki – a kö-

zösség szerepe az önmegvalósításban címet kap-
ta. A katolikus pap és mentálhigiénés szakember, 

„Pálferi” az önmegvalósítás témáját boncolgatva 
elmondta, hogy tévedünk, ha azt hisszük, hogy 
el tudjuk érni a boldogságot egyedül, az énünket 
középpontba helyezve. A valódi önmegvalósítás 
csakis a „mi” által jöhet létre a kapcsolatainkban. 
Ennél magasabb szintre lépünk, ha valamiképpen 
átéljük a közösséget mindenkivel, amikor meg-
érezzük, hogy senki sem idegen számunkra, mert 
mindnyájan emberek vagyunk, ugyanazokkal a 
félelmekkel és fájdalmakkal.   
 Szeretettel és nyitott szívvel várunk mindenkit 
nyitott sátrunkba, hogy megtapasztaljuk, meny-
nyivel többek vagyunk együtt, és kibontakoztat-
hassuk egyéniségünket a „mi”-ben.
 KINCSÜNK	AZ	ÉLET– támogassa szavaza-
tával a sátor egyesület legújabb programját!
 Szeretné tudni, mit kell tennie, ha egy család-
tagja rosszul lesz, vagy ha háztartási balesetet 
szenved? Egészségesebben szeretne élni, de ösz-
szezavarják az interneten keringő ellentétes infor-
mációk? Terveink szerint szakelőadók (mentőor-
vos, gyógytornász, fitoterapeuta stb.) segítségével, 
a hallott ismereteket kipróbálva, begyakorolva, 
itt, helyben sajátíthatja majd el ezt a tudást. En-
nek érdekében a Sátor Egyesület a TESCO áru-
ház Ön választ, mi segítünk-programjára nyújtott 
be egy pályázatot két témanap megrendezésére. 
Az első és a második fordulón sikeresen túl is ju-
tottunk. Ha szeretné, hogy legyen egy ilyen ren-
dezvény Vecsésen, annyit kell tennie, hogy – ami-
kor a TESCO-ban vásárol – a pénztárnál elkéri 
a TESCO-zsetonotokat és leadja szavazatát (egy 
ládába kell bedobni a zsetont) a KINCSÜNK AZ 
ÉLET-programra október 31-ig.
 Köszönjük a támogatást!

Heinemann Ildikó és Balogh-Bóbis Ildikó

SÁTOR EGYESÜLET

Hadifogoly mise
  Vecsésről már 1945 

januárjában megkezd-
ték a német nemzetisé-
gű lakosokat elhurcol-
ni a szovjet lágerekbe, 
a GULAG-ra. Termé-
szetesen nagyon sok 
magyart is elvittek a 
négyezer büntetőtá-
bor egyikébe. A német 
nemzetiség tiszteletre 
méltóan már 1990-től a 
Fogolykiváltó Boldogasszony napjához igazodva 
rájuk emlékezik Hadifogoly mise és találkozó ke-
retében szeptember utolsó vasárnapján. A Hon-
ismereti Kör, majd az NNÖK és a Kulturverein 
az Óplébánia Szent Kereszt templomába hívta 
mindazokat, akik a fogolysorsban fogolyként 
vagy hozzátartozóként érintettek voltak. 
 A mostani német nyelvű szentmisét dr. 
Huszka Mihály celebrálta, és a jelenlévők 

között ott volt Szlahó Csaba polgármester és 
családja. 
 Hagyományosan a Falusi iskola aulájában 
folytatódott az emlékezés. Fazekasné Gombár 
Mónika, a Grassalkovich iskola tanára és diák-
jai műsorban idézték fel ezeket a nehéz időket. 
 A jelenlévők terített asztal mellett beszélget-
hettek családjuk, ismerőseik kálváriájáról.

Írás és fotó, Nagy István Elek

A misére meghívták az érintettek hozzátartozóit is

A Grassalkovich iskola  diákjai műsorban 
idézték fel a nehéz időket

Dr. Huszka Mihály

HITÉLET HITÉLET

…és belülről

A Bátai Szent Vér Kegytemplom kívülről…

Reformáció  
500. évfordulója 
sorozat 
A vecsési evangélikus gyülekezet a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmából beszélge-
tős rendezvénysorozatot szervez. Az alkal-
makat péntek esténként 18 órakor tartjuk 
az Evangélikus templomban. (Erkel u. 1.) 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

•   November 10. este 6 óra Csáky- Pallavicini 
Zsófia (pszichológus) és beszélgetőtársa: 
A Hit átadása a családban.

•   November 17. este 6 óra Kubiszyn Viktor 
író és Victorné Erdős Eszter (Ráckeresztú-
ri Drogrehabilitációs Otthon).  

•   December 8-án, este 6 óra Dr. Fabiny Ta-
más és Dr. Beer Miklós püspök dialógusa 
az ökumenéről.  
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2017.	szeptember	16.
Grundfos	Tatabánya	KC	U20–Vecsési	SE
27-31	(14-16)
Gólszerzők:  7, Tóth N. 7, Lendvay 5, Takó 
5, Kökény 4, Imregi 1, Győrfi 1, Antal L. 1
 Nagyon jól sikerült a bemutatkozása a Nagy Ká-
roly vezette átalakult VSE-nek. Végig kézben tar-
tották a mérkőzést és magabiztos győzelmet arat-
tak a fiatal és tehetséges Tatabánya otthonában. 

2017.	szeptember	23.
PLER-BUDAPEST–Vecsés	SE-ÉL	TEAM	22-
18	(9-10)
Gólszerzők: Simányi 4, Takó 4, Halász 4, Kökény 
2, Tóth N. 2, Antal L.1, Fiar 1
 A tavalyi ezüstérmes most is a bajnokság egyik 
esélyese és a hajrában legyűrte a mieinket. 

2017. október 1.
Szigetszentmiklósi	KSK–VECSÉS	SE	ÉL-
TEAM	28-30	(11-12)
Gólszerzők: Lendvay 9, Kökény 8, Simányi 4, 
Imregi 4, Tóth N. 3, Győrfi 2
 Elégedettek lehetünk három forduló után. Mind-
hármat idegenben játszottuk, ebből kettőt meg-
nyertünk. Mindez biztató a folytatásra.

2017. október 7.
VECSÉS	SE	ÉL-TEAM–Balatonfüredi	KSE	
U20	31-25	(15-13)
Gólszerzők: Halász 8, Győrfi 5, Kökény 5, Tóth N. 
4, Lendvay 4, Simányi 2, Antal M. 1, Szabó 1, Fiar 1
 Négy forduló után csapatunk hat ponttal a 4. 
helyet foglalja el. A gólszerzők listáján jól állunk. 
Az első 12-ben négy vecsési játékost találunk.

További menetrend:
2017.	október	15.	vasárnap	17	óra
Tatai	AC–VECSÉS	SE	ÉL-TEAM

2017.	október	21.	szombat	18	óra
– Üllő Sportcsarnok
VECSÉS	SE	ÉL-TEAM–Veszprémi	KKFT

2017.	november	4.	szombat	16	óra
– Üllő Sportcsarnok
KK	Ajk–VECSÉS	SE	ÉL-TEAM

2017.	november	11.	szombat	13	óra
Telekom	Veszprém	U20–VECSÉS	SE	ÉL-
TEAM

2017.	november	18.	szombat	18	óra
– Üllő Sportcsarnok
VECSÉS	SE	ÉL-TEAM–Pécsi	VSE

Az utánpótlás-bajnokságot alaposan átszervezték, 
és mostantól nem ott játszanak, ahol a felnőttcsa-
pat. Ez azt is jelenti, hogy a felnőttektől függetle-
nül fel is juthatnak és ki is eshetnek. Nagy tehát a 
tét. A másik különbség, amit már korábban is je-

FÉRFI – NBI/B Nyugati csoport
Kézilabda 

FÉRFI IFJÚSÁGI II. OSZTÁLY 
Kelet csoport

Kézilabda 

Dobogóesély?

 Szeptember végén Izsákon rendezték meg az A 
kategóriás országos bajnokság döntőjét. A XXXII. 
Izsáki Sárfehér Napok keretében lezajlott verse-
nyen összesen 34 hajtó állt rajthoz. Kettes foga-
toknál Osztertág Márk a 10. helyet szerezte meg 
a 23 fős mezőnyben. A négyes  fo gatok verse-
nyében a díjhajtást és az akadályhajtást nyerő ifj. 
Dobrovitz József szerezte meg az összetett győ-
zelmet és nyerte el 2017-ben a magyar bajnoki cí-
met. A második helyezettnek járó ezüstérmet a 
maratonon győztes Dobrovitz József vihette haza.
 fogathírek.hu

Fogathajtás
ifj. Dobrovitz  
József a négyes- 
fogathajtás  
magyar bajnoka 

SPORT

 2017. október 22-én rendezte meg a zalaegersze-
gi Karate Szövetség a II. Kawazoe Kupát. A nem-
zetközi versenyen közel 170 fiatal karatéka méret-
tette meg magát. A vecsésiek szép eredménnyel 
tértek haza. Görgényi Bence a 7 éves korcsoport-
ban arany- és ezüstérmet, a 9 éves korcsoportban 
Görgényi Balázs ezüstérmet szerzett. A 13 éves 
korosztályban Takács Miklós arany- és ezüstér-
mes, a 16 éves korosztályban Iván István bronz-
érmes lett. Gratulálunk a versenyzőknek.
 Edzések: Karate terem – Fő út 112.
 Karate és Karate torna a hét minden napján 17 
órától.
 (Gyerekeknek 5 éves kortól, tinédzsereknek, 
felnőtteknek és idősebbeknek is külön csopor-
tokban.) „OSS” szakosztály vezetősége

leztünk, hogy az ifjúsági megjelölés 
azt is jelenti, hogy a korhatár 20 évre 
mérséklődött. A korhatárváltozás 
– ami a felnőttutánpótlás-csapatok-
nál is látható – az akadémiákból és 
az utánpótlás-korosztályokból áram-
ló tehetségek számára akar magasabb 
szintű játéklehetőséget biztosítani. 

2017.	09.	17. Vecsési	SE–Balassa-
gyarmati	Kábel	SE	23-26	(12-12)
2017.	09.	24.	Törökszentmiklósi	

KE–Vecsés	SE	26-23	(10-10)
2017. 10. 01.	Mezőkövesdi	KC–Vecsés	SE	40-25
2017.	10.	08.	Vecsés	SE–Conti-Tech	Algyő	29-26

Végre győzelem! Szilágyi Péter csapatában sokat 
változott a keret. Reméljük, hogy fiataljaink megáll-
ják helyüket a bajnokságban. Elkerültünk az utol-
só helyről, reméljük, újabb sikerek következnek.

Kovács Márton szakosztályelnök:
– A felnőtt gárda eddig igazolja a várakozásainkat. 
Pedig az üllői sportcsarnok elfoglaltsága miatt az 
első három fordulót idegenben játszottuk, de jól 
helytállt a csapat. A PLER ellen Lendvay sérülés 
miatt hiányzott, vele nagyon szoros meccset vív-
tunk volna. A célunk változatlan, a felnőtt együt-
test az első öt közé várjuk, de úgy is pontosíthatom, 
hogy dobogó közeli helyezést várunk tőlük. Az if-
júsági csapatnál azzal kell szembenéznünk, hogy 
nagy a főváros elszívó hatása. Tehetséges játé-
kosok sokasága vándorol át másik csapatba, lét-
számhiánnyal küszködünk. Ennek az eredménye 
az, hogy az egyik meccsre nem tudtunk annyi já-
tékost nevezni, amennyit (12 főt) a szabály elő-
ír, és ezért egy pontlevonással büntették a gárdát. 
Ennek ellenére biztatók az eredmények, nekik a 
bennmaradás a tét. Az egyébként jelentős terhet 
ró a szakosztályra, hogy az ifik teljesen különál-
ló bajnokságot játszanak, és velük az ország má-
sik felét járjuk be. Rövidesen döntés fog születni 
a kézilabda-munkacsarnok megépítéséről, de ez 
csak a csarnok helyszínét érinti.  VT info

Karate- 
hírek

SPORT

2017.	szeptember	17.
Vecsés	SE–HORT-CSEPEL	28-17	(15-4)
Gólszerzők: Tóth Tímea 8, Vereb 5, Doszpod 
5, Panyik 3, Kozsán 2, Minárovics 1, Kovács 
1, Major 1, Martinek 1, Simkó A. 1
 Kiütés az első játékrészben! A sima győze-
lem után élen állunk.

2017.	szeptember	24.
Szigetszentmiklósi	NKSE–Vecsés	SE	25-31	
(9-17)
Gólszerzők: Tóth Tímea 14, Martinek 6, Dosz-
pod 3, Panyik 3, Minárovics 1, Kovács 1, Ve-
reb 1, Pasqualetti 1, Németh 1
 Egy félidő is elég volt a meccs eldöntésé-
hez. Két forduló után is élen vagyunk.

NŐI – NBII Déli csoport

NBIII Közép csoport

NŐI – Ifjúsági III. osztály  
Déli csoport

Kézilabda 

Labdarúgás 

Kézilabda 

2017. október 7.
Vecsés	SE–EURONOVEX	USE		33-24	(16-9)
Gólszerzők: Panyik 10, Doszpod 5, Tóth 
Tímea 4, Kovács 3, Martinek 2, Németh 2, 
Szőnyi 2, Minárovics 2, Pasqualetti 1, Ma-
jor 1, Haris 1
 Bartus Judit csapata három forduló után 100 %- 
os és a 2. helyet foglalja el.
 A góllövőlistát vecsési hölgy, Tóth Tímea 
vezeti, de még a 3. fordulóban elért találatok 
nem ismertek.

2017.	október	15.	vasárnap	18:00
Vecsés	SE–Dabas	KC	VSE

2017.	október	21.	szombat	18:00
Csepel	DSE–Vecsés	SE

2017.	október	29.	vasárnap	18:00
Vecsés	SE–VSK	Tököl

2017.	szeptember	17.
Vecsési	FC–Paksi	FC	II.	0-2	(0-1)
Már sorrendben harmadszor – a hat meccsből ötöd-
ször – nem sikerült a gólszerzés, anélkül pedig 
nem megy a pontszerzés – főleg, ha gólt is kapunk. 

2017.	szeptember	24.
Pécsi	MFC–Vecsési	FC	3-0	(0-0)
A hajrában 13 perc alatt eldőlt a három pont sorsa. 
Ismét gólképtelenség és négy sárgalap.

2017. október 1.
Hódmezővásárhelyi	FC–Vecsési	FC	1-1	(1-0)
Gólszerző: Farkas Ádám
 Végre gólt és végre pontot szereztünk! A haj-
rában sikerült az egy pontot megkaparintani.

Közlemény – Edzőváltás!
Október 1-jétől klubunk közös megegyezéssel 
szerződést bontott csapatunk vezetőedzőjével, Si-
mon Antallal. A szakember a továbbiakban sajná-
latos módon nem vállalja a Vecsés FC irányítását, 
ugyanis nem tudja összeegyeztetni edzői feladata-
it a magánéletében történő változásokkal. Megkö-

2017.	november	5.	vasárnap	18:00
Vecsés	SE–TFSE

2017.	november	12.	vasárnap	18:00
Vecsés	SE–Rákosmenti	KSK

2017.	november	18.	szombat	18:00
IN-ÖR	KC–Vecsés	SE

Vecsés	SE–HORT-CSEPEL	44-17	(20-13)
Szigetszentmiklósi	NKSE	–	Vecsés	SE	42-31	
(24-12)
Vecsés	SE–EURONOVEX	USE	29-21	(12-14)
A lányok is a 2. helyen állnak, de szoros a me-
zőny, öt 4 pontos csapat van.

Kovács Márton szakosztályelnök:
– Örömmel állapítjuk meg, hogy a nők is több 
mint biztatóan szerepelnek eddig. Sikerültek az 
igazolások, bő és rotálásra alkalmas kerete van 
az edzőnek. Bartus Judit nagyon jól megtalálta 
a hangot a lányokkal, és szép eredményeket ér-
nek el. A cél itt is az első öt hely valamelyike, és 
egy erős alapcsapat kialakítása a jövő szezonra. 
Az ifi keretünk is erős, megfelelő a létszám, és 
dobogó az elvárás feléjük. Az is előny, hogy őket 
is Bartus Judit edzi, mert egységes szakmai irá-
nyítás mellett dolgoznak a korosztályok, és a tré-
ner láthatja a feltörekvő tehetségeket.

Nehéz hely- 
zetben a fiúk

szönve Simon Antal munkáját 
– aki november 1-jéig az egye-
sület alkalmazásában marad –, 
a továbbiakban az edzői feladato-
kat Gendúr Lászlót látja el, aki az őszi 
bajnokság végéig irányítja a csapatot. Sok sikert!

2017.	október	8.
Vecsési	FC–Szentlőrinc	SE	1-2	(1-1)
Gólszerző: Csiszár Richárd 
 Tart a hullámvölgy, már nagyon kellenének a 
pontok.
 Kilenc forduló után a dobogót három nagy 
múltú, első osztályt megjárt együttes foglalja el: 
SZEOL (21), Dunaújváros (19) és Pécs (18). Szo-
ros a mezőny, mert a 8. helyezettnek is még 15 
pontja van. Mieink hat ponttal a 14. helyen van-
nak, és benne vagyunk abban négyesben, akik 
leszakadni látszanak.

Czibolya Zoltán elnök:
– Nem vagyunk rózsás helyzetben. Sok a sérül-
tünk, a Szentlőrinc elleni találkozóról négy meg-
határozó játékosunk hiányzott, és még egy 11-est 

is kihagytunk. Gendur Laci ismeri a srácok nagy 
részét, remélem, hogy mentálisan és kicsit erőn-
létben is javítani tud az együttes állapotán. Táma-
dóbb szellemű játékot is kértünk, mert gól nélkül 
nehéz pontot szerezni. A fiúk akaratával, küzdő-
képességével elégedettek vagyunk, ez jó kiindu-
lási alap lehet a jövőre nézve. A sorsolás sem ide-

ális, de mindenképp pontokat kell szerezni, ne 
szakadjunk le a középmezőnytől. Januárig 
kell megtalálnunk az új szakvezetőt, ősz-
szel semmiképp sem lesz újabb változás.

Magyar Kupa
A 6. fordulóban (a főtábla első körében) már 

az NB3-as csapatok is megkezdték a küzdelmet. 
 A Magyar Kupa 6. fordulójában szeptember 
20-án játszotta mérkőzését a Balaton partján. 

Balatonlelle	SE–Vecsési	FC	0-2	(0-0)
Gólszerzők: Tóth Attila (66'), Tóth György (75')
Az együttes második félidei játékával biztosan 
jutott tovább a következő fordulóba. www.vecsesfc 

További menetrend:
2017.	okt.	14.	szombat	15:00
SZEKSZÁRDI	UFC–VECSÉSI	FC
2017.	okt.	21.	szombat	14:30
VECSÉSI	FC–IVÁNCSA	KSE
2017.	okt.	28.	szombat	14:30
KOZÁRMISLENY	FC–VECSÉSI	FC
2017.	nov.	04.	szombat	13:30
VECSÉSI	FC–DUNA	ASZFALT	TVSE
2017.	nov.	11.	szombat	13:30
RÁKOSMENTE	KSK–VECSÉSI	FC 

Szalontai

Felnőtt női kézilabdacsapatunk

 Gendúr 
László

A két Dobrovitz

Ifj. Dobrovitz behajtott egy akadályba
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REKLÁM

A NETFONE az egyetlen,  
országosan elérhető,  
magyar tulajdonú  
mobilszolgáltató.

Halló, itt vagyunk!

Tarifacsomagok minden igényre:
    Vállalkozásoknak
    Családoknak
    Magán- 
    személyeknek

Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Magas  a mobiltarifája? 

További információkért, 
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 
Lakossági és Vállalati szektor

ügyintézés, sorban 
állás nélkül, akár 
otthonában is!

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  telepengedélyekhez dokumentumok készítését
•  építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
•  oktatások megtartását
•  munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
•  kockázatelemzést
•  munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

Hívjon!    Vállalom!     Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!

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

mfodorne@gmail.com

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

Flexi kisgépnél   

FLEXI kIsgép 
szerviz-árusítás-kölcsönzés 
2360 gyál Ady Endre 27 
Tel.: 06-20-519-1227 
Nyitva: H-p: 7-17-ig, szo: 8-12-ig 
flexikisgep@t-online.hu 

akció
szeptember 1-től október 31-ig  

Részletekért fáradjon el üzletünkbe!

www.flexikisgep.hu 

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

Biztonságban szeretné tudni értékeit?

• Magas fokú védelemmel ellátott,      
   változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:

- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.) 

- fióki nyitva tartási időben: 
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a) 
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.) 
   Várhatóan: 2017. augusztusától!                             
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REKLÁM

A helyi önkormányzat  
közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-
profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
www.vecsesitajekoztato.hu

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u.2. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu 
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Marketingvezető: Erőss Diána, +36-30/853-07-31, eross.diana@vecsesitajekoztato.hu  
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesz-
tett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények
Központi telefonszámok: 

Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 

2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: 

+36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/350-444; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 

Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/350-167
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők:
dr. Essek Ferenc – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A.– 29/350 270) – október 23-ával ,
Hanga Patika (Károly u. 20. – 29/350 353) – október 30-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. – 29/356 326) – november 6-ával, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. – 29/350 120) – november 13-ával, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central – 29/557 820) – november 20-ával  
kezdődő héten ügyeletes. 
Hétvégén (szombaton 8-tól 20 -ig, vasárnap 9-től 18-ig) a Szent Ferenc Patika tart 
nyitva. A hétvégi nyitvatartáson túl, az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-40/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/   
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Damjanich utca 34., +36-29/350-563 

Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester:

Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930

Volán: www.volanbusz.hu
MÁV: www.elvira.hu  

Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294

Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

Gyomorégés? 
Nem kell elköszönnie
kedvenc ételeitől.

10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest. Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu 
www.gyomoreges.com 

10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest. Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu 

10 mg famotidin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest. Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu 
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I. helyezett Falusi óvoda Maci csoport

A felvonulást a zsűri a színpadról figyelteSzlahó Csaba feleségével

A szombati programban szerepelt a VHZ

Nachtigallen kórus
Felvonulók élén a Brunner zenekar

Kategóriagyőztes a Grassalkovich iskola 2.a osztálya

Esti koncerten
Fotók: Katona Csaba és Polgár Gyula


