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A Kispatak Természetvédő Egyesület és
a Hulladékkommandó Vecsés Önkor-
mányzatával közösen 26 db fa ültetését
vállalta a patakparton. Sok kis segítőnk
akadt, akiknek nagyon örültünk, ügye-
sek és aranyosak voltak. Szerettük

volna, ha az környéken lakók, akiknek
tulajdonképpen a fákat ültettük, sokan
részt vesznek az akcióban. Tavalyi ülte-
tésen is résztvevő Szabó Pál és egy ked-
ves hölgy az unokájával eljöttek, nagyon
köszönjük.

Köszönjük a közreműködést a Bálint
Ágnes Óvodából, a Kukori csoportnak,
a Halmi iskola 1.b osztályának, akik
örökbe fogadtak 3 db. fát. Továbbá
köszönet az Andrássy iskola 2. osztály-
ának és a napköziseknek, a kísérő taná-
roknak és a szülőknek, valamint a kom-
mandó - Krojher Gabriella, Baranyi Sz.
Ildikó, Gyenisné Lovász Ilona,
Kovácsné Bajári Ildikó, Bőszinné
Rennersdorfer Évi, Dobrovitz Erika,
Tardi István és családja, Pfeffer Balázs,
Pfeffer Gábor, Várszegi Csaba, Zsuppán
Gábor, Sinyi Márk - tagjainak, és az
önkormányzattól Bátori Zsuzsinak és
Sebestyén Lászlónak.
Bízunk benne, hogy szép nagyra nőnek a
fáink, az ott lakók vigyáznak majd rájuk
és öntözik őket. A faültetést támogatta a
Városgondnok Nonprofit Kft. és Brindzik
László - Geocor Kft. Köszönet érte! 

Még több kép található a faültetésről a
http://hulladekkommando.gportal.hu/
oldalunkon.

Krojher Gabriella, 
Széplakiné Baranyi Ildikó  

13 órától karácsonyi vásár
karácsonyi lakásdíszek, fajátékok, dísztárgyak, egyedi kézműves-, bőrdíszműves- 

és fazekas ajándékok, mézeskalács, kürtöskalács, házi rétes, fűszernövények 
és sok minden más!

14 órától gyermekműsor
Lesz állatsimogató és állatetetés (almát és répát hozzanak a gyerekek!) 

16 órától MINDENKI KARÁCSONYA ünnepi műsor
Zeneiskola növendékeinek megnyitója,

Dr. Huszka Mihály plébános úr karácsonyi köszöntője,
Rosmarein Tánccsoport tánca, Bálint Ágnes Óvoda műsora,

Wetschescher Nachtigallen Kórus karácsonyi dalai.

Faültetés a patakparton és a játszótéren
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Ez volt a legfontosabb üzenete a Vecsési Járási Hivatal által a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára Maglódon tartott
találkozónak. 
Nemcsak a jelzőrendszeri tagoknak (nevelési-oktatási intézmé-
nyek, védőnők, rendőrség, gyermekorvosok), hanem mindenki-
nek, magánemberként is van jelzési kötelezettsége, ha egy gyer-
mek veszélyeztetettségét, elhanyagoltságát észleli. A bejelentő-
nek nem kell bizonyítani a veszélyeztetésre vonatkozó állítását,
a jelzés megtételét követően a gyámhatóság fogja lefolytatni a
bizonyítási eljárást. A védelembe vételi eljárásban a gyámható-
ság a bejelentő személy nevét, adatait hivatalból zártan kezeli. 
A jelzés tehát fontos, inkább induljon több – akár eljárás
megszüntetésével végződő – védelembe vétel, mint elmarad-
jon ott, ahol nagy szükség lenne rá.

A járási gyámhatóság elérhetőségei:
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály
Tel: 06 29 555 235, 06 29 555 215, 06 29 795 196 
E-mail: jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu 
Felhívjuk szíves figyelmüket emellett arra is, hogy a Vecsés és
Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
telefonos készenléti szolgáltatás keretében munkaidőn kívül is
azonnali telefonos segítséget és tanácsadást nyújt a krízishely-
zetbe került gyerekek és családjuk részére a 06-30/184-4942-es
telefonszámon hétfőtől péntekig 17 óra és másnap reggel 8 óra,
valamint szombaton és vasárnap 0-24 óra között.

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala

Jelezzük a gyámhatóság felé,
ha egy gyermek veszélyeztetettségét észleljük!

M E G H Í V Ó
Értesítjük Vecsés Város lakosságát, 

hogy Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
2016. november 24-én 17.00 órától

a Bálint Ágnes Kulturális Központ Színháztermében
(Vecsés, Telepi út 43.)

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szlahó Csaba polgármester

Ökumenikus adventi gyertyagyújtás
2016. november 27-én, délután 3 órakor a Petőfi téri római
katolikus templom előtt a vecsési gyülekezetek vezetői gyújtják
meg az egyházi esztendőnek a kezdetén az első gyertyát adventi
koszorúnkon. A szolgálnak a gyülekezetek énekkarai, és a Balla
Péter népdalkör.  A közös imádságot jótékonysági vásár kíséri,
amelyen szeretettel kérjük, hogy vegyenek részt a felekezetek és
a civil szervezetek is. Mindenki a saját maga által fontosnak tar-
tott cél érdekében készíthet kézműves termékeket, a jelenlévők
pedig ezek megvásárlásával adományok formájában segíthetik
szervezeteket, közösségeket céljaik elérésében.  Az evangélikus
gyülekezet, mint szervező szeretné, ha az advent első vasárnapi
ökumenikus gyertyagyújtásból hagyományt teremtenénk.

Elektromos töltőállomás létesülhet Vecsésen
A szeptemberi testületi ülésen döntött a kép-
viselő-testület arról, hogy pályázatot nyújt
be elektromos töltőállomás létesítésére. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által
kiírt „Jedlik Ányos Terv” elektromos
alprogram helyi önkormányzatok részé-
re című projektre a 15 ezernél nagyobb
lélekszámú települések önkormányzatai
pályázhatnak. Az 1,25 milliárd forintos
keretösszegű vissza nem térítendő támo-

gatásra szeptember 15-től lehetett pályáz-
ni, és azokat a keret kimerüléséig, de leg-
feljebb 2016. december 31-ig fogadják

be. A Nemzetgazdasági Minisztérium
tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló
1,25 milliárd forintból optimális esetben
ezer új töltőpont létesülhet, ami a gyakor-
latban ötszáz új töltőállomást jelentene
országszerte. Nyertes pályázat esetén
„A” típusú normál töltőberendezést épí-

tenének Vecsésen, ami 2×22 kW teljesít-
ményű (azaz két 22 kW-os töltést tud
kiszolgálni egyszerre) és 2 darab „Type 2”
csatlakozási lehetőséget biztosít. A töltő
intelligens hálózati csatlakozásra és intel-
ligens kommunikációra is alkalmas lenne.
Vecsés az elsők között jelentkezett és
ezzel vállalta, hogy a töltőállomás bárki
által és bármikor hozzáférhető lesz és öt
éven át üzemben tartja. A tervek szerint
kettő és fél millió forintos támogatással az
Epresben építenék ki a töltőállomást. 
A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy
útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális
útburkolat-bontással kialakítható legyen a
későbbiekben a töltőoszlop közelében egy
másik oszlop is.  A pályázat csak a töltőál-
lomás költségeit finanszírozza, az egyéb
költségeket (villamos csatlakozási díj:
731 520 Ft, töltőhely kialakítás költségei:
400 000 Ft) az önkormányzatnak saját
forrásból kell megvalósítania. Nyertes
pályázat esetén a támogatáson felüli öne-
rőt a képviselő-testület jóváhagyta.
A 200-250 napos engedélyezési határidőt
figyelembe véve az elektromos töltőállo-
más 2017 nyarán valósulhatna meg. 

Írás és fotó: Polgár Gyula
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A Pest Megyei Német Önkormányzat által
alapított Katherina Kreisz – Preis-ban
(Kreisz Katalin Díjban) részesült
Osikoviczné Csendesi Mária igazgatóhelyet-
tes asszony a Petőfi iskolából. A díjat szep-
tember 30-án adták át az ünnepélyes tanév-
nyitó keretében a budapesti Német
Nemzetiségi Gimnáziumban.
Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szer-
zett történelem, valamint német nyelv és iro-
dalom szakon középiskolai tanári diplomát.
Diplomamunkájában a vecsési sváb tájszó-
lást dolgozta fel, ezáltal még közelebb kerül-
ve ősei nyelvéhez és kultúrájához.
Kezdetben az 1. számú Általános Iskolában
(mai Grassalkovich Iskola) tanított német
nyelvet, majd 1994-től a Petőfi iskolába
került. Jelenleg a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóhelyetteseként dolgozik.
Német tanárként a német nemzetiségi kultúrát igyekszik képvi-
selni és népszerűsíteni, emellett 20 éve az iskola német nemze-
tiségi kórusának vezetője is. Tanítványai már többször értek el
ezüst és arany minősítést az északi régió énekversenyein, vala-
mint országos szinten is a Landesrat által szervezett ifjúsági

kórus fesztiválokon. 2008-ban tanítványai-
val együtt meghívást kapott az Észak-
magyarországi Német Nemzetiségi
Regionális Kulturális Gálán való fellépésre.
Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanítványai
minél jobban megismerjék a magyarországi
németség kultúráját és történelmét. Diákjai
rendszeresen szerepelnek a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett
kitelepítési és hadifogoly megemlékezése-
ken. Német szavalóversenyeken is jó eredmé-
nyeket érnek el az általa felkészített diákok.
Aktív szervezője és közreműködője iskolája
külföldi csereprogramjainak.
A Wetschescher Nachtigallen kórus tagja-
ként is tovább erősíti hagyományőrző tevé-
kenységét. Kántorként aktívan részt vesz a
Szent Kereszt templom úgynevezett német
miséin, ezzel is hozzájárulva, hogy a német
egyházi énekek ne merüljenek feledésbe.

Gratulálunk Osikoviczné Csendesi Máriának a kitüntetéshez, és
jó egészséget kívánunk további munkájához!

Tófalvi Mónika elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat                       Fotó: NNÖK

A Falusi Nemzetiségi Óvoda november 11-én 17. alkalommal
emlékezett meg Szent Mártonról. Márton napi héten óvodánk
aulájában elkezdődött a Márton-napi tombolázás, ahol a gyer-
mekek libás tárgyakat nyerhettek. Minden reggel harsány han-
gon kiabálták a gyermekek: „Tombolát vegyenek, libacombot
nyerjenek!” Az óvó nénik magyar, illetve német nyelvű dalok-
kal, versekkel, játékokkal és Márton legendájával ismertették
meg az ovisokat. A szülőkkel együtt barkács délutánokat szer-
veztünk, ahol egy kellemes aromájú tea és jó hangulat mellett
elkészítettük a lampionokat. Márton napján még egy élő liba is
beköltözött óvodánk udvarára, amit a gyermekek nagy érdeklő-
déssel figyeltek, etettek és énekeltek neki libás dalokat. Délelőtt
folyamán kollektívánk eljátszotta Szent Márton történetét a
gyermekeinknek. Gyermekeknek ez nagyon tetszett, érdeklődő-
en figyelték a beöltözött óvónéniket és dadusnéniket. 
Az idén is igazi lovas katona kísérte a menetet. Régi óvodásunk
Frühwirth Ádám vállalta el Szent Márton szerepét és kísérte a
lován a menetet a Szent Kereszt Templomba, ahol az óvodánk
Katica csoportja német nyelven adta elő Szent Márton történe-
tét. A Napocska, a Maci és a Süni csoport hittanos gyermekei
énekükkel tették színesebbé a műsort.
Köszönjük Vecsés Város megjelent képviselőnek, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, a társintézmények veze-
tőinek és dolgozóinak, a volt óvodásainknak és szüleiknek, az
iskolásoknak, jelenlegi kisóvodásainknak és szüleiknek, és
mindenkinek, akik velünk voltak ezen a napon, hogy jelenlétük-
kel megtisztelték a rendezvényünket.
Dr. Huszka Mihály atyának is köszönjük a szép szavakat,
melyeket a gyermekekhez intézett.
Ezúton szeretnénk még köszönetet mondani:
Frühwirth Ádám, régi óvodásunknak, hogy elkísért lovon a
templomig minket;
a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és
növendékeinek - Binda Balázs, Katona Alexandra Anita, Láng

Zsolt, Rainer-Micsinyei László és Szabadi Laura Szilvia, hogy
zenével kísértek minket;
a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek, hogy biztosították az
átkelést a Fő úton, és az apukáknak, hogy megkönnyítették a
gyermekek bejutását a templomba;
Koncsikné Szilvay Panni néninek, hogy gyermekeinknek a
dalokat megtanította és együtt énekelt velük a templomban;
a Pék-Süti Sütőipari Kft.-nek, aki sütötte a finom pereceket és
Németh-Erdős Hunor családjának, akik megfinanszírozta;
az Vecsési Borbarátok Egyesület tagjainak, hogy a borukat fel-
ajánlották a forralt borhoz és az újborral kínálták vendégeinket,
továbbá, hogy a sült libacombok egy részét hagyományaikhoz
híven idén is felajánlották és Petz Márton úrnak köszönet, hogy
azokat ízletesre és ropogósra megsütötte a saját kemencéjében;
a Szülői Munkaközösség tagjainak és az őket segítő szülőknek,
akik a lampionokat árusították, a teát a forralt bort megfőzték és
a perecekkel együtt kínálták;

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch
Német Nemzetiségi Szakmai Munkaközössége            Fotó: ovi

„Az év német pedagógusa” díjban részesült Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő

Márton nap: liba, lampionos menet, német nyelvű Márton történet és új bor
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Apámtól már gyerekkoromban sokat hallottam az orosz fogság-
ról. Nálunk ez nem volt tabu téma. Emlékszem, negyedik osz-
tályos voltam, amikor a tanító néni valamilyen kötelező meg-
emlékezés során sok szépet mondott nekünk a Szovjetunióról.
A tanító néni a Bokor utcában lakott, én a Tamás utcában.
Hazafelé gyakran együtt tettük meg az utat. Útközben, azon a
napon, amikor olyan sok szépet hallottam a Szovjetunióról,
valahogyan kikívánkozott belőlem, hogy apám egy évig ott
volt, és sok szomorúságról mesélt. A tanító néni meglepetten
nézett rám, és azt mondta: „Ó, hát az még a régi
Oroszországban volt, azóta ott minden megváltozott.” 10 éves
voltam, de sejtettem, hogy itt valami nem „stimmel”. Otthon
persze elhallgattam ezt a történetet, de a tanulságot levontam:
apám fogságáról családon kívül nem kell beszélnem.

1989-ben aztán még közelebb kerültem ehhez a témához. Már
1989 előtt is gyűjtöttük a hadifogságot elszenvedettek névsorát.
A fordulat évében sokaknak segítettünk, hogy azt a szerény 500
forint nyugdíj-kiegészítést megkapják. Az addig gyűjtött névsor
gyorsan növekedett az igénylők adataival. Így az 1990 szeptem-
ber végén tartott hadifogolymisére már 84 túlélőnek küldtünk
névre szóló meghívót. Nem fértünk be a templomba. A szom-
szédoktól hoztunk székeket, hogy az idősek a templomlépcső-
kön leülhessenek. Megrendítő élmény volt. 
A megemlékezést minden esztendőben megtartottuk.
Hamarosan találkozóval bővült. Az egykori elhurcoltak és kato-
nafoglyok mondták, hogy mise után jó volna egy kicsit beszélget-
ni. Az első találkozók még a Gazdakörben voltak, aztán átkerült
a színhely a felépült Falusi iskolába. A találkozók egy kis műsor-

ral indultak. Bekapcsolódtak a nemzetiségi nevelésben részt vevő
iskolák. Egy-egy alkalommal meghallgathattuk a Brunner zene-
kart. Éveken át szerepelt a Zeneiskola harmonika csoportja. Nagy
Miklós tanár úr mindig szívén viselte ezt a rendezvényt.
2016. október 9-én volt 27. alkalommal hadifogolymise és talál-
kozó. Már csak két egykori elhurcolt: Béki Ferencné (Dein
Róza), Boda Pálné (Bayer Katalin) és Fazekas József (aki
Baskíriában született) emlékezett velünk a szomorú időkre.
Még további 3 személyről tudunk, idős emberek, már a lakást
sem tudják elhagyni.
Ahhoz képest, hogy 1945 januárjában közel 300 vecsési férfit
és nőt hurcoltak el a bevonuló oroszok, de sok katonának is
hadifogság lett a sorsa, bizony, kevesen voltak az emlékezők.
Mintha ezt az emlékezést is kikezdené az idő! Szomorú jelen-
ség, ha egy közösség emlékezete csorbul, áldozatul esik a
kényelemnek, a „színesebb” programoknak. 
Ebben az esztendőben örömmel fogadtuk, hogy a Grassalkovich
iskola tanulói, akik a műsort adták, nem az iskolában vártak ránk,
hanem részt vettek a délután 3-kor kezdődött szentmisén is. A
misét követően az iskola színpadán Fazekasné Gombár Mónika
rendezésében újszerű előadásban idézték fel az iskola tanulói a 71
évvel ezelőtt történteket. Helytörténeti óra keretében dolgozták
fel Pável Rita elhurcolásról írott dolgozatát. Az elhangzott részle-
teket szép énekkel ötvözték. Mi, vecsésiek, a rákoskeresztúri és
ceglédberceli vendégeink nagy tapssal jutalmaztuk őket.

Frühwirth Mihály - Kulturverein               Fotók: kulturverein

2016. szeptember 27-én érkeztünk meg a Grassalkovich iskola
2.b osztályával a Hűvösvölgy Gyermekvasút végállomásához,
ahol már várt ránk Aradi Alice erdőpedagógus. 
Erdőismereti foglalkozásra érkeztünk, amely két részből állt:
volt egy egyórás erdei séta, amelyen megismerkedhettünk a
Budai- hegység változatos növényvilágával (az állatvilággal is
megismerkedhettünk volna, ha nem lettünk volna annyira han-
gosak), majd felszálltunk az erdőismereti kiskocsiba a hárshe-
gyi állomáson; a járműben a gyerekek 4 fős csoportokban oldot-
tak meg az erdő állatvilágával kapcsolatos feladatokat: puzzle,
feladatlapok, erdei- és háziállatok élőhelyének megkülönbözte-
tése. Mivel 28- an vagyunk, ez pont 7 csoportot tett ki. Minden
asztalnál mást kellett csinálniuk. A vonat a Széchényi-hegy végál-
lomásig közlekedett, majd onnan vissza oda, ahonnan indultunk.
Az egész program 3 óra hosszát vett igénybe, de nagyon megérte.
A gyerekek kitűnően érezték magukat, szófogadóak voltak, így a
szervező gyorsan megtalálta velük a közös hangot, és egy igen
kellemes napot tudtunk eltölteni a ragyogó időben. Megköszönőm
a segítséget Novákné Hanti Mirtill kolleganőmnek.

Drahos Dániel, osztályfőnök         Fotó: Novákné Hanti Mirtill

Hadifogolymise és találkozó 2016.

Őszi kirándulás Hűvösvölgyben

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola

keres takarító munkatársakat 8 és 4 órás munkaidőben, 
közalkalmazotti jogviszonyba.
Megváltozott munkaképességű dolgozók jelentkezésére 
is számítunk.
Jelentkezni lehet az  info@grassalkovich-vecses.hu címre 
küldött önéletrajzzal vagy a 06 30 6686980-as telefonszámon.
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Mikulás Vecsésen – Kamionnal!
Ismét végigjárja a város utcáit a Kamionos Mikulás. Szép Attila és családjának
köszönhetően – az ERG Group Kft. és a BÁKK közreműködésével – valósul meg ez
a látványosság. 

Az útvonal: 
Halmy tér – Besztercei u. – Damjanich u. 
– Előd u. – Lőrinci u. – Lincoln u. – Fő u. 
– Iskola u. – Szép u. – Zrínyi u. – Toldi u. 
– Kinizsi u. – Dózsa Gy. út – Külső-Gyáli u.

A bátrabbak és az eszkimók 
átmotoroznak Gyálra is.

Várjuk a gyermekeket!

www.vecsesitajekoztato.hu
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Mindegyikük aktív császári-királyi tiszt
volt. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen
fonográffal rögzített beszédében Aradot a
magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen
a napon végezték ki Pesten az első felelős
magyar miniszterelnököt, Batthyány
Lajost. A színpadi hátterünkön ezért volt
14 vértanú arcképe, valamint egy fekete
gyászszalag kifüggesztve.

Az október 6-ai műsor szövege és zenéje
fél évig érlelődött bennem. A kezdő dal,
Sebestyén Márta „Elindul a három árva”
biztos volt kezdésnek. A műsor alapvázát
Tompa Mihály, Juhász Gyula és Ady
Endre idekapcsolódó versei adták. A tör-
ténelmi események szikáran lettek meg-
említve. Az irodalom lírai, vigasztaló
szavait vettem a műsor alapjául.

Előadásunkban szerepelt még egy nép-
dal, a „Repülj madár, repülj” utalás az
aradi rabok leveleire, amelyek megrendí-
tő lelkierőről tesznek tanúságot.
Sebestyén Mártával együtt énekeltünk
egy fájdalmasan szép népdalt, „Azt gon-
doltam eső esik”. Befejező dalunk „Utca,
utca, bánat utca” bizakodást fejez ki,
merítsünk erőt vértanúink erejéből.
Gyermek szereplők 7.a, 7.b: Balatincz
Boglárka, Fadle Helmi, Fehér Lilien,
Folláth Brigitta, Gajdovszki Kitti, Gyulai
Szonja, Járai Bernadett, Juhász Erik, Juhász
Kristóf, Martinecz Dominik, Monostori
Virág, Péter Bálint, Szécsényi Dávid.
A felkészülést segítette még Varga
Mihály, gitáron közreműködött Udvaros
Gyula, a hátteret Horváth Zoltán tanár úr
festette.

„Egy-egy könny a szentelt helyre, 
/ Hol megváltott – hősi áron - 
/ Becsületet, dicsőséget 
/ Az aradi tizenhárom.” 
(Ady Endre)

Gyöpösné Gémes Ilona        Fotó: iskola

Minden évben tűzvédelmi próbariadót
tartunk a Vecsési Mosolyország óvodá-
ban. Fontos dolog ez gyermek és felnőtt
számára egyaránt. 2016. 10. 25-én- a pró-
bariadóval egy időben– a Tűzoltó nap is
megrendezésre került. Az életkori sajá-
tosságoknak megfelelően az óvónők
beszéltek a tűzoltók munkájáról, felszere-
léseikről, a tűzvédelem szabályairól. Így
a gyermekekben korán kialakul a körülte-
kintő, felelős magatartás. 
A tűzoltók a XIX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokságról délelőtt érkez-
tek meg az óvoda elé. A gyermekekkel
már többször beszéltünk róla mi a teendő,
ha meghallják a figyelmeztető csengőszót.

Próbariadónk terve ez évben így szólt:
,,A tűz a konyhában keletkezik. Az óvodá-
sok szépen sorakoznak, majd elindulnak
a kijelölt menekülési útvonalon. Úgy imi-
táljuk, hogy egy-két óvodás benn reked az
óvodavezetővel és az óvodatitkárral az
intézményben. Ez a számlálás során
derül ki az udvaron. Értük bemennek a
tűzoltók, és az ablakon keresztül helyezik
biztonságba őket. Végül mindenki szeren-
csésen kimenekül az épületből. A tűz oltá-
sa közben sikeresen zajlik a konyhában.”

A próbariadót a tervek szerint teljesítet-
tük, gyermekek, felnőttek és a tűzoltók
fegyelmezetten hajtottuk végre izgalmas
feladatainkat. 
A riadó után a gyermekekkel megbeszél-
tük a történéseket, megnézhették, felülhet-
tek a piros autóra, a tűzoltó fecskendőt, a
feszítővágót is megtekinthették. A tűzol-
tók sisakját, zubbonyát és a védőkesztyű-
ket fel is próbálhatták az ovisaink. Nagyon
jól érezte mindenki magát ezen a csodála-

tos napsütötte délelőttön. Sok hasznos
ismeretanyaggal gazdagodtak a gyerekek.
Búcsúzóul és köszönetképpen egy közös
dalt énekeltünk a tűzoltó bácsiknak.
Köszönjük szépen a XIX. Kerületi
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dolgo-
zóinak, hogy eljöttek hozzánk és biztosí-
tották számunkra a rendezvény sikeres
kimenetelét!

Írás és fotó: Bárdos Bernadett

Október 6-a az Andrássy iskolában

Tűzoltó nap Mosolyországban

Az aradi vértanúk azok a magyar tábornokok voltak, akiket az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt kivégeztek. 
Az aradi 13-ak: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György, Leiningen-
Westerburg Károly, Nagy-Sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly, Lázár Vilmos.
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„Jót tenni jó!”
Élelmiszergyűjtés lesz a TESCO-ban!
November 25-én, pénteken délután, 26-án, szombaton és 27-én
vasárnap egész nap a vecsési TESCO szupermarketben a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében a helyi
Római Katolikus Egyház KARITÁSZ önkéntesei és a CIB
Bank dolgozói élelmiszer adományokat gyűjtenek a vecsési
rászoruló családok számára.
Kérjük, ezen a három napon vásárlásaiknál gondoljanak a
szükséget szenvedő családokra és a nekik szánt élelmiszer
(liszt, cukor, rizs, tészta, olaj, szaloncukor, stb.) adományokat
adják át az önkénteseinknek! Az adományaikból egységcsoma-
gokat készítünk rászoruló helyi családok részére. Múlt évi ado-
mányaikból több száz szükséget szenvedő vecsési családnak
szereztünk örömet!
Köszönjük segítő támogatásukat!

Karitászcsoport

Szeretettel hívjuk a vecsési gyermekeket és nagycsaládosokat a

bálint ágnes Művelődési Központban /Telepi út 43./
2016. december 17.-én szombaton 15 órakor tartandó

Karácsonyi Ünnepségünkre!
Az ünnepi műsor és vendéglátás után ingyenes tombolán

a gyermekek ajándékot nyerhetnek!

Várunk minden gyermeket szüleikkel, hogy együtt örülhessünk
Megváltónk születésének!
vecsési Kereszténydemokraták

MEGHÍVÓ

A Zene Világnapját október 3-án ünnepeltük a BÁKK-ban.
Ünnepi köszöntőt mondott Szlahó Csaba polgármester úr. A
hangverseny „Mozarttól az operettig” gondolat jegyében a
Varázsfuvolából szólaltatott meg részleteket (Képünkön Majsai
Julianna és Szélpál Szilveszter Papagena és Papageno kettősét
énekli, kísér a Zeneiskola és barátaiból alakult zenekar), de hall-
hattuk Rossini: A Sevillai borbély c. operájából Figaro belépő-
jét, valamint Lehár: Cigányszerelem és Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő című operettjéből egy-egy részletet. A zene
komolyabb arcát is megmutatva Johann Joachim Quantz: c-
moll Triószonátája, Fryderyk Chopin: Asz-dúr keringője és
Astor Piazzolla Libertango c. műve szórakoztatta a nagyérde-
műt. A koncert záró száma J. Strauss: Éljen a magyar, nagy tet-
szést aratott. A hangverseny közreműködői: Binda Balázs,
Hegedűs Petra, Kerepesi László, Keresztes Sándor Kristóf,
Majsai Julianna, Szélpál Szilveszter, Tegyei Zoltán, Vígh
Krisztina. Vezényelt: Rainer-Micsinyei László és Szabó Imre.

Simó Judit                                                   Fotók: zeneiskola

A Vecsési Zeneiskola negyedik osztályos klarinét növendéke,
Csányi Barbara idén másodízben vett részt nemzetközi verse-
nyen. Márciusban a Szabadkán megrendezett, Femus 2016
megmérettetésen korcsoportja első helyezettje lett. Az új tanév
új versenyt hozott, az olaszországi Carlino-ba utaztunk októ-
ber utolsó hétvégéjén. A legkisebb „Baby” korcsoport egy for-
dulós volt, műsorán Carl Bärmann: Adagio-ja és Alfred
Zambarano: Nápolyi Tarantellája szerepelt. Barbara nagysze-
rű, muzikális játékát Hasulyó Beáta tanárnő zongorakísérete
tette még elragadóbbá. Szemnek és fülnek gyönyörködtető
volt az előadásuk. 
A külföldiekből álló zsűri (3 olasz, 1 szlovén, 1 cseh) az amúgy
meglehetősen erős mezőnyben az 5. hellyel jutalmazta
Barbarát. Tanáraként nagyon elégedett és büszke vagyok tanít-
ványomra, aki előadásával öregbítette a magyar zeneoktatás és
a Vecsési Zeneiskola jó hírét. Köszönjük a Vecsési Önkormány-
zat és a KLIK támogatását a versenyen való részvételhez. 

Horváth Péter - klarinétművész, a Vecsési Zenei AMI tanára

HíReK A VeCsési ZeneisKOlából

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

Szombaton: 900-1100

Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott 
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319     www.szepsegszalonvecses.hu
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2016. október 15-én egy párkányi meghí-
vásnak tettünk eleget, egy énekkar mega-
lakulásának 20. évfordulóján tartott
ünnepségén vettünk részt. A párkányi
újság többek között így írt az ünnepről:

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor
ünnepelj egészen.“ Márai szavait meg-
szívlelve a Csemadok Párkányi
Alapszervezetének Szivárvány kórusa
2016. október 15-én méltóképpen ünne-
pelte fennállásának 20. évfordulóját. 
A bevezetőben Búcsi Teréz, az alapszer-
vezet titkára Babits Mihály szavaival
üdvözölte az ünnepelteket, a vendégeket
és a vendégkórusokat. „Minden ember-

nek a lelkében dal van. És a saját lelkét
hallja minden dalban. Akinek szép a lel-
kében az ének, az hallja a mások énekét is
szépnek.“(…)
A következő vendégkórusok fogadták el a
Szivárvány énekkar meghívását: a
Labdarózsa Népdalkör Vecsésről, a Katedra
– a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti
Alapiskola mellett működő női kamarakó-
rus, az Amicorum Vegyeskar Tesmagról és a
Budapesti Belvárosi Vegyeskar.
A vendégek közül elsőként a
„Megmaradunk  Vecsés Magyar
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre szerepelt
Pavella Krisztina vezetésével. Legfőbb

céljuknak tekintik népzenei kultúránk
ápolását, megőrzését és a fiatalabb gene-
rációknak való továbbadását. Kodály
Zoltánnal együtt vallják, hogy: „A tűznek
nem szabad kialudnia.”
Az ünnepi esten, a kórustalálkozón való
részvétel számunkra nagy megtiszteltetés
volt, és örömmel tiszteltük meg felvidéki
magyar testvéreinket fellépésünkkel.
Nagyszerű, felemelő eseményen lehettünk
jelen, jó volt látni, hogy milyen széles ská-
lán művelik szép magyar kúlturánkat.
Műsor után szívélyes vendéglátásban,
valamint vidám mulatságban volt részünk.

Orbán Éva               Fotó: Boócz Mária

A városi önkormányzat és az Orbán Balázs Erdélyi Kör gyűjtést
szervezett a nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyarság megse-
gítésére. Októberi számunkban beszámoltunk arról, hogy egy
szállítmány már kijutott Nagydobrony településre. Azóta még
egy segélyszállítmány is révbe ért a nagydobronyi Református
Líceumnál. Az oktatási intézményvezető köszönőleveléből meg-
ismerhetjük az ottani magyarság sanyarú oktatási – és élet –
körülményeit:
„Tisztelt Fuksz Sándor, Hompoth Zoltán és Orbán Balázs Erdélyi Kör!
Ezúton szeretném megköszönni az élelem, könyv, ruha és pénz-
adományt. Külön köszönöm, hogy felvállalták az utazás fárad-
ságát és a határátkeléssel járó kellemetlenségeket. Sajnos egyéb
elfoglaltság miatt most nem került sor a személyes találkozásra.
Nagyon sokat jelent számunkra, hogy az Anyaországon kívülre
szakadt magyarsággal együtt éreznek, és a nehézségekben nem
vagyunk egyedül. Ebben a nehéz helyzetben nagymértékben
megnőtt a kivándorlás a megélhetés nehézségei miatt. Az itthon
maradtaknak erőt ad a törődés, hiszen tudjuk, nem vagyunk
egyedül, nem vagyunk elfeledve. Isten mindig ad olyan ember-
eket, mint Önök is, akik ügyüknek tekintik a kárpátaljai
magyarság megmaradását.
Iskolánk, a Kárpátaljai Református Egyház fenntartása alá tar-
tozik. Magániskolánk az ukrán államtól nem kap semmi nemű
támogatást. Az Egyház mindent megtesz iskolánk megmaradá-

sáért, de ebben a helyzetben nagyon sokfelé kell a segítségnyúj-
tás, hiszen az egyházak is nehéz helyzetben vannak.
A 2016-17. tanévet 109 diákkal indítottuk. Mindannyian kollé-
giumi elhelyezést kapnak, és napi 4 szeri étkezést igyekszünk
biztosítani. Az iskolánk átépítés és felújítás alatt áll, hiszen
megnőtt a bentlakásos intézmények iránt az igény. Ez összefügg
a szülők külföldi munkavállalásával. A Líceumban a diákok
50%-ának a szülei külföldön dolgoznak. A felújítást a
Kárpátaljai Református Egyházkerület a Magyar kormány
támogatásával végzi. Iskolánk feladata, hogy a felújítás ideje
alatt megoldjuk a zökkenőmentes működését a Líceumnak.
Hét diákunk van árvaházból, illetve család típusú gyermekotthon-
ból. Igyekszünk az árva, a nagycsaládosok és jó előmenetellel ren-
delkező diákoknak ösztöndíjat biztosítani. Pénzadományaikat
(200 eu) a diákok étkeztetésére fordítjuk, a (100eu) a megkezdett
(tópart túloldalán lévő) lány kollégium felújítására.
Ezzel az igével zárom levelemet: „Boldogok az irgalmasok,
mert ők nyugalmasságot nyernek.” (Máté 5:7)
Sok szeretettel várjuk önöket és a segélyszervezet minden tag-
ját egy kárpátaljai kirándulás alkalmával. Idegenvezetést, szál-
lást és étkeztetést tudunk biztosítani.
Képeket küldök egy következő levelemben a nap folyamán.
Nagydobrony 2016. 10. 20. 
Tisztelettel Gáll Erika”                                               VT info

Vecsési labdarózsa népdalkör párkányi fellépése

segítség Kárpátaljára
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
schubert Kati: FelHŐK

Felhők, felhők az égi játszótéren,
Mint zabolátlan, önfeledt gyermekek,
Futnak, kergetőznek, vígjátékot űznek,
Eggyé válnak, szétolvadnak, oly vidámnak tűnnek.
Fityiszt mutatnak a hátul maradóknak,
Az otthontalan, magukba roskadóknak.

Felhők, felhők ti égi habos csodák,
Szöget vertek a tekintetekbe,
Elragadtok egy messzi tájra,
Egy elmúlt régi világba,
Ahol testetlenségben vándorol a lélek,
Végtelenben keringve, légies táncot lejtve.

Felhők, felhők bár köztetek lehetnék,
E tünékeny világban én is úgy játszanék!
Szabad akarok lenni, leragadtam a földre,
Veletek akarok szállni, tán mindörökre!
Lent hagyni mindent, ami visszahúz, nem enged,
Szárnyaim nem nyílnak, rabja vagyok a földnek.

Felhők, felhők, mi történt veletek?
Masszává ragadt sötétkék förtelmek,
Beszürkült, zord s ijesztő látvány.
Hol van a kék ég és hol van az ábránd?
Félelmet sugárzó zúgó vihar támadt,
Rettegve látom, s nem tudom hová szálljak.

Most merre induljak ég és föld között?
Megragadtam a földön túl a felhők előtt.
Vége a játéknak, sóhajnak, álomnak,
Vágyálmom lenni örökkön valónak.
Láncaim tartanak, szétfeszítenek,
Valótlan világban veletek hogy legyek?

Vágytam felhőnek, zivatarnak lenni,
Lemosni mindent és újjászületni,
Nem lettem sas madár, se bárányfelhő,
Itt vagyok a földön itt lesz majd temetőm,
Porból lettem, porrá leszek,
Ha már esőcsepp nem lehetek.

Kelemen bata Mária: eMléKeK néZŐTeRén

Egy ósdi padon ülök a parkban. 
Régi emlékek törnek rám halkan.
Filmvásznon pereg le az életem,
emlékek nézőterén nézhetem. 

Hol a fák lombjai között bujkálnak, 
vagy a kopott pázsiton vibrálnak. 
Máskor a napfényén utat törnek, 
s gondolataim közt elvegyülnek. 

Nyár lebeg születésem idején, 
felhők úsznak a kék ég tetején.
Vadvirágos réten lepkék szállnak, 
hamarosan vége lesz a nyárnak. 

Majd követi a színes, tarka, ősz.
Hiába őrzi szépségét a csősz.
Bősz szelek ragadják meg a fákat,
tépázzák a színes koronákat. 

Sűrűn változik a rossz és a jó,
akad itt számtalan látnivaló. 
Megborzongok a rosszon dermedten,
de mosolygok a jón önfeledten. 

A szívemet bús bánat szorítja.
Nézőterem rőt avar borítja. 
Az avar illata száll a téren, 
egészen más illatú volt régen! 

Csak úgy, magamtól halkan kérdezem: 
Vajh meddig lesz érvényes a jegyem? 
Érdemes megváltani bérletem? 
Ez a jövő zenéje azt hiszem! 

Hajtja a szél a zord sötét felhőt, 
fejemre szórja a jeges esőt. 
Lázong ellene elázott testem,
lábam nem mozdul, itt töltöm estem. 

Elmélázom: - már érkezik a tél? 
Zord, kemény fagy rabságra ítél. 
Tikkadt avar illata rám terül, 
az emlékek filmje megsemmisül. 

Az elnyűtt nézőtér üresen kong. 
Jövő zenéje többé már nem zsong. 
Élet függönye végleg legördül, 
emlékeim nagysága eltörpül. 

Elnémul az életem színpada, 
szertefoszlik az emlékek hada. 
A búcsúelőadás véget ér.
Elfáradt lelkem nyugovóra tér. 

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

benke Mária: ÜnnePi VáRAKOZás

Szeretet árad a lelkemből,
osztogatom teljes szívemből.
Megtelik szeretettel minden,
ilyenkor szeretethiány nincsen.
Adok azoknak, kik visszahúzódnak,
akik csendben csak hallgatnak.
Kinek nincs családja,
adok mindenkinek, hogy
enyhüljön magánya…
Ölelést, kedvességet, szeretetet,
ebből nem adhatok soha eleget…
A szeretet ezáltal megsokszorozza
Önmagát, és tovább terjed,
megfog örökre, s nem enged…
Olyan, mint a folyam,
ha sodorva árad,
a szeretet folyó soha
el nem fárad…
Árad, hömpölyög,
s rátalál mindenkire…
A harsány, a csendes,
a szerény, a kedves,
mindenki talál jó szót
kedvességet, szeretetet.
Adjatok egymásnak
sok jót, ölelést, meleget.
Egy mosoly, egy ölelés
nem kerül semmibe,
a másik ember boldog
ha nincs is semmije.
Ha megérinti a szeretet
gazdag lesz általa Veletek.
Kik szeretni tudunk
mind adjunk sokat.
Egész évben figyeljünk
Másokat…
Öleljük keblünkre
a sok szeretetre-éhes 
Embertársunkat…

szénási sándor istván: ŐssZel

Álmok színes lombját hullajtják az évek.
Kóborló útjaim hozzád visszatérnek.
Végtelen a világ lét-gyönyörűsége,
ha alkotó vágyam kilép a nagy térbe.

Elszakadva földtől, kedvem angyalszárnyak
viszik új tájakra, ahol csodák várnak.
Megismerni Isten minden alkotását,
elérhetetlennek tűnő kihívását.

Jó lenne érteni ezt a földi létet:
mi végre születünk, ha győz az enyészet?
Az évszakok által mit súg a természet,
ellene az ember sok rosszat miért tett?

Levelek énekét, ágak húrzengését,
koboz lelkem játssza az ősz szívverését.
Emlékeimben még duruzsol a kályha,
odakint forgószél sálat köt a fákra.

A G Ferenczy Hanna irodalmi Kör
szeretettel vár minden érdeklődőt

2016. december 09-én 17 órakor
a KÖNYVTÁRBAN rendezendő 

iRODAlMi esTJéRe . Belépés díjtalan. Szabó Veronika: Szűz Mária
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A pályázat részeként szakmai konferenci-
át rendeztek Lillehammerben (Norvégia)
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata 2013-ban pályázatot nyúj-
tott be a Norvég Alap keretében mun-
kaerő-kapacitásfejlesztés és intézmé-
nyközi együttműködés témában, mely-
nek címe: „A budapesti nemzetközi
repülőtérre épülve a helyi gazdaságfej-
lesztés ösztönzése új munkaerő-piaci
szolgáltatásokkal Budapest XVIII.
kerületében és Vecsésen”.

A pályázatot a két önkormányzat elnyer-
te, és az ezzel kapcsolatos munkálatok
2016 tavaszán indultak el. A projekt meg-
valósítása eredetileg két évig tartott
volna, de a de a pályázattól független
körülmények miatt szükségessé vált
annak egy évre való lecsökkentése, így a
pályázat záró határideje 2017 április vége
lesz. A projekt teljes költségvetése:
964.775 EUR, melyből a támogatás öss-
zege: 916.537 EUR. 
A pályázat partnerei Budapest XVIII.
kerület és Vecsés Önkormányzatán kívül
a Budapest Airport Zrt., a Zsigmond
Király Egyetem, a Felnőttképzők
Szövetsége és a pályázat norvég oldaláról
a Lillehammeri Egyetem.
Ez a nemzetközi Norvég Alap keretében
működő projekt egyúttal egy újabb lehe-
tőség a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér Térség - és Gazdaságfejlesztési
Klaszter keretében szerződő partnerek - a
Budapest XVIII. kerület, a Budapest Airport
és Vecsés Város - további együttműködésé-
nek a megerősítésére. A fenti klaszter leg-
fontosabb célja, hogy a budapesti repülőtér
és a közvetlen környezete kiemelt figyelmet
kaphasson a nemzetközi, az országos és a
regionális fejlesztések során.

A Norvég Alap célja többek között a tér-
ség kihasználatlan gazdaságfejlesztési
potenciáljának feltárása, a lehetséges
munkavállalók képzésének koordinálása,
a folyamatos kapcsolat biztosítása a mun-
kakeresők és a munkáltatók között, a
keresleti és kínálati oldal igényeihez iga-
zodó képzések, tananyagok kidolgozása,
egy képzéskoordinációs iroda felállítása
a Budapest XVIII. kerületben, majd a
projektet követően annak munkaerőt
támogató adottságainak hosszútávú
megőrzése és hasznosítása. 
A projekt keretében a Lillehammer
Egyetem kollégái látogatást tettek a
Budapest XVIII. kerületi Önkormányza-
tnál, majd ezt követően most október
közepén a magyar partnerség látogatta
meg őket Lillehammerben. A Vecsési
Önkormányzatot Szlahó Csaba polgár-
mester, Mohainé Jakab Anikó jegyző és
Práczki Péter EU szakmai vezető képvi-
selte. A magyar delegációt Norvégiában
Katherine Skretting, a Lillehammer
Egyetem rektora fogadta. 
A Lillehammer Egyetemen mintegy ötezer
diák tanul 380 tanár közreműködésével. Az
egyetem kiemelt célként kezeli a médiaszer-
vezést (film és televízió) és a szociális tudo-
mányokat. Az egyetem ezen felül három
PhD programot is ajánl hallgatóinak. Ahogy
arra sokan emlékeznek, Lillehammer váro-
sában rendezték meg 1994-ben a Téli
Olimpiát, és az egyetem az akkori modern
sajtóközpont épületében indult útjára.
Ennek örökségeként a város kiemelten fog-
lalkozik a sportversenyek megszervezésé-
vel és a 2022-es Téli Olimpia megszervezé-
sére is beadta pályázatát. 
A mostani látogatás alkalmával a magyar
küldöttség részt vett az egyetemen megs-
zervezett szakmai tanácskozáson, abban
az oktatási központban, amit az „élet-

hosszig tartó tanulás“ elősegítésére hoz-
tak létre. Szóba kerültek a norvég civil
kapcsolatok, a magyar munkaerőpiac
helyzete, a nemi esélyegyenlőség kérdé-
sei Norvégiában és Magyarországon.
Ebben a kérdésben érdekes, hogy a nor-
vég állam pozitív diszkriminációt alkal-
mazza a hölgyek közéleti szereplésében,
így pl. az országgyűlési képviselők eseté-
ben is, ahol a hölgyeknek legalább az
összlétszám 40%-ban kell jelen lenniük
(valójában a norvég hölgyek a parlament-
ben 48%-ban vannak jelen). 
Az egyetemi szakmai napot követően a
magyar delegációt fogadta Espen
Granberg Johnsen, Lillehammer város
polgármestere, aki előadásában bemutatta
a város történelmét és fejlődési lehetősé-
geit. Lillehammer csupán 30 ezer fős kis-
város, ugyanakkor két felsőoktatási intéz-
ménnyel is rendelkezik (Lillehammer
Egyetem, Hajózási Akadémia). Másnap a
főváros, Osló repülőterének közelében
lévő Ullensaker Önkormányzata fogadta
a magyar delegációt. A házigazdák bemu-
tatták az oslói repülőtér környezetének
innovatív fejlődését és aktuális gazdasági
elképzeléseit. A szakmai látogatás során
jutott azért némi idő a helyi nevezetessé-
gek - így pl. a lillehammeri olimpiai nagy
sísánc, a Maihaugen Skanzen, valamint az
Oslói Opera megtekintésére is.
A projekt következő állomása Budapesten
lesz. November 9-én a Norvég Alap
Képzéskoordinációs Irodáját adják át a
XVIII. kerületben, melyen a norvég kollé-
gák is részt vesznek. 

Polgár Gyula kommunikációs munkatárs

Helyi GAZDAsáGFeJlesZTés ÖsZTÖnZése A nORVéG AlAP TáMOGATásáVAl

Gazdagodtunk-gyarapodtunk

Erzsébet tér
Fotó: Fekete József

Tanítanám...
25 éves gyakorlattal rendelkező tanítónő, az Ön otthonában vállalja alsó
tagozatos gyermeke:
- korrepetálását, felzárkóztatását
- tanulási nehézségekkel küzdő gyermeke megsegítését
- nyolc osztályos gimnáziumi felvételire való felkészítését 

(tehetségfelmérést, tehetséggondozást)
- óvodás gyermeke iskolaérettségi vizsgálatának elvégzését
Várom hívását! Tel: +36/30-6466087

A Petőfi sándor Római Katolikus általános iskola és
Gimnázium (2220 Vecsés, Petőfi tér 1.) angol műveltségi területű
tanítót keres teljes munkaidőre a 2016-2017-es tanévtől. 

Jelentkezés: igazgato.vecses@ekif-vac.hu
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1956. OKTóbeR 23., AMi MeGRenGeTTe A ViláGOT…
Hatvan éve tört ki a forradalom egy velejéig becstelen és emberte-
len rendszer ellen. Ahogyan 1849-ben, úgy 1956-ban is elkergettük
az elnyomóinkat, de akkor az orosz cár, 60 éve a szovjet-bolsevik
armada pusztította el szabadságvágyunkat. 
Hagyományosan a Szent István téren tartotta ünnepségét a város
önkormányzata. A VHZ Fúvószenekara kíséretében a Himnusz
közös eléneklésével kezdődött el az ünnep. Gál István, az ünnep-
ség műsorvezetője köszöntötte a vendégek között Szűcs Lajos
országgyűlési képviselőt, a város vezetőit és az emlékezésre egy-
begyűlteket.
Ünnepi beszédet Szlahó Csaba, Vecsés
Város polgármestere mondott, amelyet
teljes terjedelemben ismertetünk:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Ünneplők!
Egy angol filozófus szerint minden nem-
zet életereje ifjúságában mérhető le iga-
zán. 60 évvel ezelőtt a magyar fiatalok új
irányt szabtak a történelem menetének. A
XX. század legtisztább és legnemesebb
forradalmát indították el, nyugodtan
mondhatjuk nem valamely ideológia,
hanem az élet nevében. Mit is akartak
tulajdonképpen? Igazán egyszerű dol-
gokról volt szó. 
Azt akarták, hogy szüleik – többségük-
ben kétkezi munkások és földművesek –
embertelenül kemény munkájukért meg-
kapják az őket megillető tisztességes bért.
Ők tudták, mit tesz az: látták szüleiket hét-
számra talicskázni Sztálinvárosban
káposztáskockán és cukros zsíros kenyé-
ren, látták állni őket a futószalag mellett,
és látták azt is, amint a tavaszi vetésre fél-
retett magot bőrkabátos verőlegények rak-
ják teherautóra. Nyugodt életet akartak.
Azt akarták, hogy Magyarországot ne
fosszák ki, se háborús jóvátétel, se köl-
csönös gazdasági segítségnyújtás címén.
Ők tudták, mit tesz az: látták Záhony felé
dübörögni a mecseki uránbányákból
nyert érccel megtömött vagonok sokasá-
gát. Függetlenséget akartak.
Azt akarták, hogy váltsák le a semmiért
százakat kivégeztető, nem egyszer

közönségesen agyonverető, tízezreket
bebörtönző, az országot teljes gazdasági
romlásba döntő vezetőket. Ők tudták, mit
tesz az: szinte nem volt család
Magyarországon, amelynek távolabbi
körében ne gyászoltak volna valakit, vagy
ne jártak volna börtönökbe beszélőkre –
ha ugyan lehetett. Igazságot akartak.
Azt akarták, hogy mint magyar emberek
emelt fővel, egyenes derékkal állhassa-
nak meg. Ők tudták, mit tesz az: volt sze-
rencséjük halálra unni magukat az ország
megszállásának vagy a „nagy október-
nek” nevezett tragédia aktuális évfordu-
lójára rendezett iskolai ünnepélyeken,
kötelezően sírhattak Sztálin temetésén, s
napszúrást kaphattak a soron következő
szovjet emlékmű avatásán. Eközben már-
cius 15. tanítási nap volt, s azt hallották,
hogy Petőfi kommunista agitátor,
Magyarország pedig a nácik utolsó csat-
lósa volt. Őszinteséget akartak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek a fiúk és ezek a lányok, akik itt is
harcoltak, megmutatták, hogy milyen
bátrak. Mert ezek a fiúk és lányok sza-
badságot akartak! 
Ezért, ott voltak mindenhol, ahol a forra-
dalom nagy eseményei zajlottak. Ott vol-
tak a Bem szobornál, ahol először jelent
meg a lyukas zászló, jelezve, hogy elég
volt a kommunizmusból. 
Ott voltak a parlament előtt, ahol a
tömeg Nagy Imre tudtára adta, hogy
Magyarország nem csak elvtársakból áll,
a Sztálin szobor ledöntésénél, s a
Rádiónál, ahol a fegyvertelen tömegbe
lőtt a bátorságát vesztő hatalom.
Ott voltak a megalakuló fegyveres cso-
portokban és vállalták a kezdettől fogva
egyenlőtlen, esélytelen és reménytelen
harcot az időközben bevetett szovjet pán-
célosok ellen, szedett-vedett fegyverek-
kel, Molotov koktélokkal. 
Fekete István ír talán a legszebben erről,
1956 október 31-én.: „Itt nem voltak altá-
bornagyok, itt nem volt stratégia és takti-
ka, itt csak halálba menő 14-20 éves gye-
rekek voltak, lányok is, akik betelvén egy
istentelenség szörnyű ürességével, a jel-

szavak csatornalevesével, a hazugság
emészthetetlen maszlagával, nekimentek
felborítani a hegyet, megfordítani a törté-
nelmet, eszméletlen céltudatossággal élni
vagy meghalni.
És felborították a hegyet, és megfordítot-
ták a történelmet és győzelmesen élve
maradtak. 
Élve maradtak, mert örökké élnek az
örökké valóban és a nemzet szívében...”
A mi szívünkben.

Ott voltak, ahol kellett, de nem azért vol-
tak ott, mert hősök akartak lenni. Nem
akartak iskolai tananyag lenni! élni sze-
rettek volna! Emberhez méltó, szabad
életet szerettek volna élni. Valaki egyszer
azt mondta, hogy a szabadság olyan, mint
a levegő. Ha van, észre sem vesszük, s ha
nincs, meg lehet halni nélküle. Aki pró-
bálta tudja milyen az, ha nem tud levegőt
venni, mert nincs. Ők akkor, ott, annak az
október 23-ának délutánján és estéjén
megérezték mit jelent szabadon élni, és
nem voltak hajlandók kevesebbel beérni,
mint a szabadsággal. És tudták, hogy mit
kockáztatnak, tudták, hogy mindenük, az
egész életük rámehet erre a reménytelen
harcra. Mégis tették a dolgukat, úgy,
amint az egy diáktól telhetett. Éjszakákon
át operáltak a kórházakban, törölték a
sebesültek fájdalomtól nyirkos homlokát,
besegítettek a pékségekben, üzemekben.
S természetesen harcoltak és barikádokat
építettek, ott voltak az első vonalban, s ha
úgy hozta a sor, gondolkodás nélkül
adták oda azt, ami mindenki számára a
legdrágább: az életüket. 
Ezek az emberek, ezek a fiatalok, nem
akartak ott lenni, de ott voltak azok
között, akiknek a lélegzete odafagyott a
barikádok macskakövéhez, annak a rette-
netes november 4-ének ködös reggelén,
azután, hogy a Sváb-hegyen felállított
magyar légvédelmi üteg kétségbeesett, s
egyre gyengülő tüzelése jelezte a városnak,
hogy mindennek vége. Ők nem adták fel,
az utolsó erejükig védtek ezt a teret is, a
függetlenségnek ezt a maroknyi darabját.
Az életük árán is.
(folytatás a 15. oldalon)

Fotó: Polgár Gyula

Fotó: Katona Csaba
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(Szlahó Csaba polgármester ünnepi
beszédének folytatása a 14. oldalról.)

„Nem akartak ott lenni, de ott voltak
azok között, akik Nyugaton keresték a
boldogulást, s akiknek többségét évtize-
deken keresztül rettenetes honvágy kín-
zott, a szülők, a testvérek és mindaz után,
amit a haza jelent.
Nem akartak ott lenni, de ott voltak
azok között, akik itthon maradtak, leülték
a börtönbüntetéseiket és másodrangú
állampolgárok lettek. Éltek, ahogy tudtak,
és ahogy lehetett, mert élni kellett, mint
ahogy élni mindig kell. Kihasználták a
rendszer enyhülő szigorát, szereztek
kocsit, nyaralót, olcsó kenyeret és balatoni
üdülést. Évtizedeken keresztül hallgatniuk
kellett mindenről, amin keresztül mentek. 

„Az igazság ritka, de nem költöző madár
a mi tájainkon. Volt idő, amikor hangját
veszítve a hallgatás erdejében fészkelt és
a lelkekben húzta meg magát a hazugság
vadászsólymai elől.
Így írt Márai Sándor 1956 decemberében
New-Yorkban:
„Szólj hangosan az éjszakából angyal.
Vigyél hírt a csodáról.”
Igen. A csodáról. A csodáról, amelyet
mindannyian átéltünk akkor, 1956 őszén.
Mindannyian. Magyarok és nem magya-
rok, gyermekek és aggastyánok, élők és
később megszületendők. Mert 1956 októ-
berét mindannyian átéltük, az is átélte,
aki még nem élt. A szabadság csodája
úgy ivódott, evődött belénk, úgy sütötte
bele magát egyéni és közösségi tudatunk-
ba, hogy azt soha senki nem tudta és nem
is fogja tudni kitörölni. A szabadság cso-
dáját az érti igazán, aki a zsarnokság
élményét is átélte, érezte az undort, a
félelmet, a gyűlöletet, megélte a kötelező
tapsot és hazugságot. Mégis, a csoda
élménye mindannyiunké és mindenkié. 
Valakik 1956. október 23-án, és az azt
követő hetekben, s hónapokban adtak
valami egészen különlegeset, egyedülál-
lót a nemzetnek és az emberiségnek.
Valakik 1956. október 23-át a legszebb
nappá, a mi napunkká tették az idők vége-
zetéig. Valakik ekkor és ezt követően
adták vissza a nemzet becsületét, szerez-
ték vissza tekintélyét az egész világ előtt.
1956 igaz története a lelkek legmélyén
búvott meg. Szívükbe rejtve őrizték meg
szüleink és nagyszüleink, hogy ránk bíz-
hassák 1956 titkát. Ők megőrizték és
továbbadták álmukat. Mi, utódok, pedig
megvalósítottuk a szabad, független, gya-
rapodó, polgári Magyarországot.

Fotó: Polgár Gyula
A fotón az énekesek és a zenekar mellett
a teherautó végén orosz katonaruhában
Szabó Gábor látható. A szervezők és az
önkormányzat köszöni Szabó Gábor úr
ismételt közreműködését, hogy az ünnep-
ségre rendelkezésre bocsátotta korabeli
teherautóit. 

Most is válaszút elé érkeztünk, mert jól
látszik, hogy Európa és a világ vezetői
csak az összetartó egységes fellépést tisz-
telik, semmi mást. Azt mindenki látja,
hogy háború van a világ számos pontján,
azonban mi, magyarok mutattunk rá,
hogy ez a népvándorlás háború az öreg
kontinens országai ellen, ellenünk. Egy
éve egész Európa ránk mutogatott, ma
mindenki minket másol. Egy éve az oszt-
rák kancellár kaput épített oldalsó szár-
nyakkal, Colleen Bell amerikai nagykö-
vet nem átallotta egy lapon emlegetni az
56-os menekülteket a jelenlegi iszlám
áradattal. Nem tudom, mit gondolnak
most korábbi véleményükről, hogyan
néznek most tükörbe…

A XXI. század, Magyarország százada
lehet. Olyan Magyarországé, ahol
magyarnak születni erős, megbecsült
nemzethez tartozást jelent. Olyan
Magyarországé, melynek polgárai újra
kézjegyükkel láthatják el saját sorsukat.
Olyan Magyarországé, ahol a bizalom és
a remény egymással szövetségbe forr. 60
évvel ezelőtt összekapaszkodott a nem-
zet, értelmiségiek és munkások, főváros
és vidék, mondhatni egy emberként
ugrott talpra az ország. 
Jó volna megszívlelni az 56-os szabad-
ságharcosok üzenetét, legalább a nemzeti
minimum kérdéseiben egymásra találni,
mint ők akkor.
Mert csak az egymásba és a jövőbe vetett
bizalom adhatott és adhat reményt egy
jobb világ megteremtéséhez. Ma, a visz-
szanyert szabadság és rend oltalma alatt
ez az örökség, melyet nekünk kell majd
utódainkra bíznunk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”

A Vecsésről szóló rockopera szerzői már
az elmúlt években is szép összeállítások-
kal lepték meg az ünnepi közönséget. Ez
most sem volt másképp. Nagyon szép,
magas színvonalú műsort láthattunk tőlük,
zenés összeállításukban megismerhettük
az 1956-os vecsési eseményeket, és a leve-
retés utáni megtorlást is. Ebből idézünk:

„(…) Szűkebb hazánk, Vecsés sem
maradt tétlen. A Fodor-testvérek, Kiss
István és társaik ledöntötték Steinmetz
kapitány szobrát. Id. Várszegi György
javaslatára a Forradalmi Bizottság veze-
tőjének megválasztották Bende Lászlót,
majd felkérték a községben élő, tartalé-
kos századosi rangban lévő Szarka Gézát,
a Nemzetőrség megalakítására. Szarka
Géza megszervezte a csapatot, és fel-
ügyelete mellett fegyveres nemzetőrök
vigyázták a rendet. Ahogy a fővárosban
és szerte az országban, úgy Vecsésen is
mindenki boldog volt. De jött november
negyedike, amikor több száz repülő, több
ezer harckocsi, több tízezer katona meg-
támadta az alvó Budapestet, ahol a
házakkal együtt elhamvadtak a szebb,
emberi életről szőtt álmok. 
Következett a megtorlás.
(…)Vecsésen néhány egykori nemzetőr,
és más, a rendszerrel nem szimpatizáló
ember elkezdte gyártani a MÚK
(Márciusban Újra Kezdjük – szerk.) szó-
rólapokat, és esténkét különböző területe-
ken szétszórták a kezdetleges technikával
készült lapokat. A Vashíd melletti kerítés-
re bitumenes ecsettel magyarul és oroszul
felírták: „ruszkik haza”. A fekete betűk
néhány napig virítottak, majd a hatalom
emberei lemeszelték. Néhány nap múlva
azonban a mészen átütöttek a fekete
betűk, és ismét láthatókká váltak. 

Fotó: Katona Csaba
A műsort a Soltész-házaspár szép tánca
vezette fel. Mögöttük balra a VHZ
Fúvószenekara, jobbra a prózai szerep-
lők láthatóak.

(folytatás a 16. oldalon)

1956. OKTóbeR 23., AMi MeGRenGeTTe A ViláGOT…
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A WAT műsorából idézetek

„(…) Bende Lászlót internál-
ták, bírósági ítélet nélkül
fogva tartották, majd 9 hónap
után kiengedték, de állásából
elbocsátották. Szarka Gézát
századosi rangjától megfosz-
tották. (Később tanár lett a
Martinovics –ma Andrássy –
iskolában. – szerk. megj.)

Kozalik Miklós tanárt állásá-
ból elbocsátották, és telepü-
lésről településre járt munkát
keresni, mert mint megbízha-
tatlant, nem alkalmazták. A
harcokban életét áldozta
Csűrös Zoltán V. éves egyete-
mi hallgató, akit az ellenállás-
ra felszólító röplapok gyártása
közben érte a halálos lövés,
miközben társai menekülését

fedezte. (A Péterfy-kórház
alagsorában szitává lőtték az
oroszok. – szerk. megj.) Az
Éles-saroknál vívott harcok-
ban kapott halálos lövést
Havalda László. A pufajkások
megtorló sortüzétől a
Nyugatinál vesztette életét
Simon Béláné. Brunner
György kenyérért állt sorba.
amikor a szovjet katonák

lövéseket adtak le, s egy golyó
kioltotta az életét. (…) Áldo-
zata lett a szovjet megszállás-
nak 1958-ban Nagy György,
akit a megszállók meggyilkol-
tak, holttestét a vasúti sínre
fektették, mintha baleset tör-
tént volna. (…)”

1956. OKTóbeR 23., AMi MeGRenGeTTe A ViláGOT…

Csűrös Zoltán Havalda László Nagy György Simon Béláné
Az 1956-os összeállítás szerzői voltak: Összekötő szöveg: Gál István;  Zene és díszlet: Kortye Vilmos; Dalszöveg: Görög Béla;
Dallamvilág: Fazekasné Gombár Mónika; Kép és filmvetítés: Kortye Katalin; Hangosítás: Balogh Gyula; Rendezte: Veszprémi
Klára

A műsor szereplői, balról: Veszprémi Klára, Gál István, Kortye Katalin, Fazekasné Gombár Mónika, Kortye Vilmos, előtte Fias
Máté, Váradiné Bartalis Magdolna, Soltész János, Soltészné Kovács Zita, Metzker Pál, Füleki Lívia, Udud Gábor, Fekete Ildikó,
Metzker Péter                                                                                                                                           Fotó: Katona Csaba



Vecsési Tájékoztató 2016 november                                                                                 Nemzeti Ünnep  17

A régi Ipartestület épületében volt 1956-ban a Nemzetőrség
parancsnoksága. Az Emléktáblát Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő és Szlahó Csaba polgármester koszorúzta meg.

A megemlékezések sorát a Bálint Ágnes Kulturális Központ szín-
háztermében filmvetítés zárta. Kaszás Attila utolsó alakítását,
Bokor László alkotását, az 56 csepp vér rockmusicalt láthatták az
érdeklődők. A film előtt Nagy Gyula, a BÁKK munkatársa két
szereplővel, Seres Zoltánnal és Palcsó Tamással beszélgetett.

VT összeállítás

Kiállítás
A Bálint Ágnes Kulturális
Központ aulájában kiállítás
nyílt az 1956-os forradalom
és szabadságharc tárgyi
emlékeiből. Hirdetmények,
plakátok, újságok mellett
akadt néhány történelmi
relikvia is. Ilyen volt egy
bronzdarabka, ami máig egy
akkor 15 éves kisfiú félve
őrzött emléke. A fiú később Vecsés polgármestere lett, és úgy
hívják: Bükk László, aki így emlékezik az eseményre: 
„1956. október 30-án Újpestről biciklivel indultunk el azzal a
szándékkal, hogy a ledöntött Sztálin szoborból kivágjunk egy
darabot emlékül a forradalmi hangulat örömére. Fémfűrészt is
vittünk magunkkal. A helyszínen már többen voltak hasonló
szándékkal és daraboltak a szoborból. Akkor már csak a csizma
volt fenn a magasban. Létra is volt mellétámasztva, így sikere-
sen végrehajtható volt a szándékunk. Magam mentem fel a lét-
rán, és a csizma felső részéből ki tudtam vágni egy darabot.”

1956. OKTóbeR 23., AMi MeGRenGeTTe A ViláGOT…

Fotó: Polgár Gyula Archív fotó
a felvétel csak illusztráció

Kiállítás

Gyászol Gyergyószárhegy és Erdély ferences gyülekezete
Életének 96., áldozópapságának 73. évében a csíksomlyói kolostorban
november 6-ára virradóra elhunyt az erdélyi Szent Istvánról nevezett
Ferences Rendtartomány legidősebb tagja, P. Ferencz Béla Ervin OFM.
Páter Ervin 1920. május 10-én született Gyergyószárhegyen, 1938. október
06-án Medgyesen öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek
Rendjének Erdélyi Tartományában, s 1943. június 20-án, Gyulafehérváron
szentelték pappá. Lelkipásztorként több helyütt tevékenykedett. Életét az
evangéliumért, az igazságért és a magyarságért való kiállás jellemezte,
amelyért – a kommunizmus ideje alatt – két alkalommal börtönt is viselt. 
Ervin atya 2013-ban került Csíksomlyóra, előtte szülőfalujában,
Szárhegyen szolgált. 
2016. november 9-én helyezték örök nyugalomba a gyergyószárhegyi zár-
datemplom sírkertjébe. szárhegy.info

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

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

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

DANIEL & FANNI KFT.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

VíZ-, GáZ-, FŰTéssZeRelVény sZAKÜZleT
CsŐsZeR áRUHáZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GáZTeRVeZés, áTADás
Ariston, Westen, beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCiós áron!
napkollektor értékesítés, szerelés
TeRVeZés –KiViTeleZés
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870

nyitva tartás: 07-17

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

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

és fogékszer felrakása. 
Foggal-Örömmel DI. Bt.

Dr. Mérth Gizella fogszakorvos
Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-30 – 647 0380

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

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

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

AnGOl és néMeT nyelvtanfolyamok:
ü PRóbálD Ki beszédközpontú, eredményes és jó 

hangulatú óráinkat inGyen 

ü Várjuk jelentkezésed személyesen, vagy online!

Studium Nyelviskola
Vecsés, Fő út 226.

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

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

Vecsés, Fő u. lakótelepi Üzletsor
GRUnD inVesT ingatlaniroda

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

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

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

GeneRAli biztosító
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Tulajdonképpen szeptemberben kellett
volna a Szentírásról szólni, de akkor nem
került rá sor. De a hosszú téli estéken
talán könnyebben kezünkbe vesszük a
Könyvek Könyvét. Az Egyház Szent
Jeromos ünnepéhez kapcsolva szeptem-
ber utolsó vasárnapján ünnepli a
Szentírást. (Hazánkban 1965-től). Ünne-
pélyesen tartóra helyezi a Bibliát, és
fokozottan felhívja hívei figyelmét a
naponként „forgatására”. 

Most Ferenc pápánk gondolatait szeretném
közölni. A pápa nemrégen 10 ezer bibliát
osztott szét fiatalok között a Szent Péter
téren. „Ma nektek, akik itt vagytok a téren,
de jelképesen mindenkinek, - mondta a
pápa - szeretnék egy zsebben hordható
szentírást ajándékozni..., vigyétek maga-
tokkal és olvassátok minden nap ! Benne
Jézus szól hozzátok. Jézus szava ez.”
A maga közvetlenségével és természetes-
ségével így szólt egy alkalommal a fiata-
lokhoz: „Ha látnátok a bibliámat, cso-
dálkoznátok: Ez lenne a pápa bibliája?
Egy ilyen régi, elhasznált könyv? Talán
ajándékoznátok nekem egy újat… Nem

szeretném! Szeretem a régi bibliámat,
azt, amelyik fél életem során elkísért.
Látott örülni, áztatták a könnyeim: felbe-
csülhetetlen érték számomra… a világon
semmiért meg nem válnék tőle.”

A különböző híradásokban hallhatunk
arról - szinte naponta - hogy napjainkban a
keresztényeket jobban üldözik, mint bár-
mely században. Üldözik őket, mert
keresztet viselnek és Krisztusról tesznek
tanúságot, elítélik őket, mert van bibliájuk.
A Bibliát olyan veszélyes könyvnek tart-
ják, mintha kézigránátot rejtegetnének. 
Mahatma Gandi - a csodálatos indiai gon-
dolkodó - mondta: „Rátok, keresztényekre
egy olyan könyvet bíztak, amelyben ele-
gendő „robbanóanyag” van ahhoz, hogy
átfordítsa a világot és békét vigyen a
háborútól pusztított bolygóra. Azonban
úgy bántok vele, mintha egyszerűen csak
egy irodalmi mű lenne, semmi több.”
Megkérdezi a pápa a fiatalokat - s ben-
nünket is – „Mit tartotok hát kezetekben?
Egy irodalmi remekművet? Régi történe-
tek gyűjteményét? Mi nem a sötétben
botorkálva keresünk, nem is várhatjuk,

hogy Isten külön szól hozzánk, mert
„Isten beszélt”, Ő többé már nem a nagy
ismeretlen, hanem megmutatta önmagát.”
„Elárulom nektek - mondta a fiataloknak
- hogyan olvasom a régi bibliámat: gyakran
a kezembe veszem, olvasok belőle egy kicsit,
aztán félreteszem és engedem, hogy az Úr
nézzen engem. Nem én nézem őt, hanem ő
néz engem! Isten jelen van. Így engedem
neki, hogy vizsgáljon és érzem, a mélyben
érzékelem, amit az Úr mond nekem. Olykor
nem beszél. Akkor nem érzek semmit, csak
ürességet, ürességet, ürességet… De türel-
mesen ott maradok, és várok, olvasok és
imádkozom. Ülve imádkozom, mert fáj, ha
térdelek. Előfordul, hogy olvasás, imádság
közben elalszom, de ez nem baj: olyan
vagyok, mint a gyermek, aki az apja mellett
van, és ez az, ami számít.”
Szent Jeromos egyházatya figyelmeztet
bennünket: „A Szentírás nem ismerése
ugyanis Krisztus nem ismerése.”  
A rajongó fiataloktól olyan kedvesen kér-
dezte meg Ferenc pápa: „Örömöt akartok
okozni nekem? Olvassátok a Bibliát!”

Nagy István Elek
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Gondolatok... a szentírásról … (2016. november)

Tavaly az Irgalmas Jézus Plébánia első csa-
ládos hittantáborára kicsit félszegen, talán
fenntartásokkal készülődtem. Nem tudtam,
mit várjak tőle, kik lesznek ott, hogyan
fogom érezni ott magam. És minden
NAGYON RENDBEN volt! Most nem
voltak bennem kérdőjelek, csak a várako-
zás! Vártam, hogy elinduljunk, hogy talál-
kozzunk, hogy nagyokat játszunk, hogy
sokat beszélgessünk, és lelkileg feltöltőd-
jünk. És igen, sikerült!! Minden megint
NAGYON RENDBEN volt. 

Szerettem az esőt, mert kicsit megtisztul-
tunk általa, kicsit lemosta rólunk a min-
dennapok zaját, kicsit kimosta belőlünk a
mindennapok aggodalmaskodását, nem
engedte, hogy szétszéledjünk, és kicsit
összehozott bennünket (a nagyteremben
szó szerint is.) Ami leginkább működött,
az a közösség, ami most itt köztünk, a
gyerekeink között el kezdett működni,
épülni, alakulni Isten nevében. 
És ez jó! 

És végül, aminek igazán örülök, hogy a
gyerekeinknek ezek az alkalmak életre
szóló élmények lesznek. Biztos vagyok
benne, hogy felnőtt korukban is eszükbe
fognak jutni ezek a pillanatok, hogy közel
60-an összegyűltünk egy hittantáborban,
hogy látták szüleiket Istenről beszélgetni a
többi felnőttel, hogy látták apukájukat egy
kis színdarabban apostolt játszani, hogy
együtt voltunk, és jól éreztük magunkat, és
közös nevezőn volt mindenki.

Köszönöm ezt a hétvégét a Bihal család-
nak, akik kiválasztották a remek helyszínt;
akik megszervezték a programokat; a
kirándulást; az erdei vonatozást; a családos
vetélkedőt, amelyben jobban megismer-
hettük a többi családot; az esti „elhúzzuk a
családok nótáját”. Köszönöm az éjszakai
saját borok kóstolója melletti beszélgetést;
a „mozduljon meg mindenki” sportdél-
utánt az udvaron, amelyben a focitól kezd-
ve a röplabdáig, a miniktől kezdve a felnőt-
tekig mindenki részt vett; és végül a közös
istentiszteletet, amelyet a helyszínen tartott
új plébániavezetőnk, Frics Zoltán. 

Csak azt sajnálom, hogy ilyen rövid volt,
de jövőre újból találkozunk!

Írás és fotó: Várszegi család

Visszatekintés a nyári családtáborra egy résztvevő tollából!
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A vecsési gyülekezet presbitériuma min-
tegy hat évvel ezelőtt határozta el, hogy
új templomot épít. A terv most megvaló-
sulni látszik: a templom falai már állnak,
és 2016. november 6-án – ünnepélyes
keretek között – elhelyezték az időkap-
szulát az új épület alapkövébe.  
Az alapkőletétellel egybekötött istentisz-
telet rendhagyó módon egy színdarabbal
vette kezdetét vasárnap délelőtt. A nagy-
körősi Körszínház és a gyülekezet ifjúsá-
gi csoportja a reformáció 500. évforduló-
jára készülve zenés előadásban mutatta
be, hogyan válhatnak aktuálissá Luther
vívmányai egy mai korban élő gimnazis-
ta számára. „Büntetés helyett megbocsá-
tás, ítélkezés helyett elfogadás, elutasítás
helyett segítő kezek, mindenekfelett a
szeretet” – hangzott a fináléban.
Az istentisztelet liturgiájában Heinemann
Ildikó lelkésznő mellett Győri Péter
Benjámin esperes és Dr. Fabiny Tamás
püspök szolgált. „Íme, most van a kegye-
lem ideje! Íme, most van az üdvösség
napja!” – szóltak Pál apostol szavai a
vasárnap igéjeként. A lelkésznő bevallot-

ta, hogy életének több fordulópontján
megjelent ez az – ígéretet magában rejtő
– Ige, és a mai napot is jelentős esemény-
ként éli meg. A püspök igehirdetésének
alapigéje is ez a két mondat lett. A vecsé-
si templom is olyan hely, ahol a szent,
maga az Isten, belép a mi profán vilá-
gunkba. Ennek tudatában hívogathatjuk a
keresőket ebbe a modern gyülekezeti
közösségbe– mondta Fabiny Tamás. Az
istentiszteletet úrvacsora zárta.
A Károly utca és az Erkel utca sarkán
épülő templom falai között folytatódott
az ünnepség. „Biztos cél felé mész” –
énekelte a Vecsernye kórus megerősítés-
ként. Csorba Béla köszöntőjében örömét
fejezte ki, hogy most már az evangélikus
templom is látható lesz, a többi vecsési
Isten házához hasonlóan. „Nekünk
magunknak kell lelki házzá, templommá
lennünk.”- fogalmazott Szűcs Lajos kép-
viselő. Győri Péter Benjámin esperes
elmondta, hogy a vecsési evangélikusok
egyedülálló összefogásukkal a többi gyü-
lekezet számára 1932-ben, első templo-
muk építésekor, és most, 2016-ban is pél-

daként állnak. Heinemann Ildikó megkö-
szönte az egész gyülekezet munkáját, és
kiemelte Halgasné Takács Mónikát, aki a
templomépítés ügyét napról napra irá-
nyítja. A lelkésznő a gyülekezet templo-
mainak történetét sorra véve emlékezte-
tett: egy evangélikus templom sem ért
meg 50 évet ebben a városban. „Kezeink
munkáját tedd maradandóvá” – idézte a
zsoltárost, és reményét fejezte ki, hogy
ötven év múlva, amikor ezt az időkapszu-
lát felbontják, itt lesznek még azok, akik
most fiatalként lelkesen részt vesznek a
gyülekezet életében. 
A záró áldás sorai indították a gyülekeze-
tet a templomépítés még előttük álló fel-
adata felé: „Most hát boríts be minket
Istenünk reményruhába, őrizz az úton, és
taníts szeretetből szeretni. Legyen életünk
a halálból életre támadás példázatává, és
minden értelmet meghaladó békességed,
amely mélyebb kétségeinknél, erősebb
hitünknél, határtalanabb reménységünk-
nél, őrizze meg szívünket bátor bizalom-
ban, gondolatainkat őszinte nyitottság-
ban, tetteinket igaz mondatokban, életün-
ket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az
értünk jött kegyelemben. Ámen.”    

Arás és fotó: Koczor Kinga

Kezeink munkáját tedd maradandóvá (Zsolt 90, 17) 

elhelyezték az evangélikus templom alapkövét

Advent az evangélikus gyülekezetnél

November 26-án adventi lelki napot tar-
tunk. Varga Gyöngyi jön közénk. 
November 27-én, advent első vasárnap-
ján délután 3 órakor Ökumenikus adven-
ti gyertyagyújtás és adventi jótékonysági
vásárt tartunk a Petőfi téren. 
December 11-én családi gitáros isten-
tiszteletet tartunk. 

A római katolikus plébániák 
adventi miserendje

Advent 1. vasárnapja, november 27.:
9 ó: Irgalmas Jézus templom - Erzsébet tér,
11 ó: Szent Kereszt templom – Jókai utca, 
18 ó: Jézus Szíve templom – Petőfi tér
Advent 2. vasárnapja, december 4.: 
9 ó: Jézus Szíve, 11 ó Szent Erzsébet
kápolna - Halmi telep, 
18 ó: Jézus Szíve – Petőfi tér
Advent 3. vasárnapja, december 11.
9 ó: Irgalmas Jézus, 11 ó: Szent Kereszt,
18 ó: Jézus Szíve
Advent 4. vasárnapja, december 18.:
9 ó: Jézus Szíve, 11 ó Szent Erzsébet
kápolna: 18 ó: Jézus Szíve 
Minden szombaton 18 órakor előesti
szentmise a Szent Kereszt templomban.

Advent a Református Gyülekezetben

November 27. 10 óra
Advent 1. istentisztelet templomunkban
December 4. 10 óra
Advent 2. istentisztelet templomunkban
December 11. 10 óra
Advent 3. istentisztelet templomunkban
December 18. 10 óra
Advent 4. istentisztelet templomunkban

Vecsési Könyvelőiroda
ügyfélkörrel átadó, 
nyugdíjazás miatt. 

Tel.: 06 70 373-0399

Honlap, brossura, szórólap 
és boltok reklámanyagának

elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel: 3620/9825439

e-mail: gabrinusz@freemail.com
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika 

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

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

építőipari kivitelezések 
10 éves szakmai tapasztalattal, 
felújítástól a generál kivitelezésig,
vecsési referenciákkal,
komplett ügyintézéssel 
(E-napló, Gáz MEO, Kéményseprő szakv., EPH jkv., stb.).
Szabad kapacitás még leköthető a 2017-es évre. 
Hívjon bizalommal!

szalontai Csaba +36-20-356-7812, 
e-mail: szalontaihazakkft@gmail.com

Ötvös
ALAKSZA-FAMILY KFT. 

- arany- és ezüstjavítás, - díszmű készítés, restaurálás,
- arany és ezüst új árú készítés, eladás, hozott anyagból is,
- becslés - fénykép rávitel,
- kőpótlás, vésés,- tört arany és ezüst felvásárlás,
Decemberi nyitva tartás:
MŰHELY-ÜZLET: Vecsés, Kinizsi u. 57. (06-29/350-638.  
Kedd, csüt.: 14-19h, Sze.: 10-18h. Szo.-vas.: 10-14h.
ÉKSZERSZALON: Vecsés, Károly u. 4. (06-29/353-355 
Kedd, csüt., péntek: 10-17h, Szombat: 9-13h 
A Károly utcai üzlet Dec. 23. 10-17h, Dec. 24. 9-13h.-ig nyitva.
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szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FlAbélOs, OTO 4 testőr, 

blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

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

szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FlAbélOs, OTO 4 testőr, 

blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés

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

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

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

Geiger imre villanyszerelő 

06 20 417 3182 

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

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

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

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

www.ingatlandoktor.com

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

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

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

E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu

REG-ENOR Klub
- túlsúly

- cukorbetegség
- Candida
- allergia
- asztma

- emésztési zavarok
- izületi problémák
- bőrelváltozások
- méregtelenítés

Csorba lászlóné okl.reflexológus Reg.szám: 133919
Tel: 30/782-3850  email: csorbazona@gmail.com
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EQUIP-TEST Kft.
Vágóhíd u. 19. H-2220 Vecsés, Hungary

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

Cégünk Európa számos országában sikeresen működő, magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő vállalat, egyedi teszt berendezések gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.
Vecsésen működő központunkba, hosszútávra keresünk új kollégát az alábbi pozíciókba: 
éRTéKesíTési AssZisZTens
Feladatok:
• Üzletkötők munkájának segítése 
• Új vásárlók felkutatása, árajánlat készítés, nyomon követes
• Telefonos kapcsolattartás ügyfelekkel
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel)
• Jó kommunikációs képesség és probléma megoldó képesség
• Kommunikáció képes angol nyelvtudás írásban és szóban
Előny:
• Egyéb nyelvismeret

MeCHAniKAi sZeRelŐ
Feladatok:
• Berendezések összeszerelése tervdokumentációk alapján
• Kisebb előkészítő munkák elvégzése (fúrás, menetvágás, stb.)
• Kész termékek ellenőrzése
Elvárások:
• Műszaki végzettség, műszaki rajz ismeret, mérőeszközök ismerete
• Szerelés területén szerzett tapasztalat
• Felhasználó szintű számítógép ismeret

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

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

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

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését a CV@equip-test.com email címre várjuk fényképes önéletrajzát az elvárt bruttó fizetés megadásával.
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ARGenTin TAnGó sTÚDió
„Fedezd fel a tánc örömét 
a szenvedélyes argentin tangóval!”

Argentin tangó kezdőknek
Helyszín: 
Vecsés, Bálint Ágnes Kulturális Központ
Vecsés, Telepi út 43, 2220
Minden szerdán 19-20 h - Oktató: Práczki Péter
Jelentkezés: 0630 474 1458 és praczkip@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

eredeti 
indonéz masszőzökkel 
Vecsés központjában!

lepje meg szeretteit egy csodálatos élménnyel!

A nyugalom szigete, ahol igazán kipihenheti a stresszes mindennapok fáradalmait...

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

nyitva: Kedd-Vasárnapig 10-20 óráig

Ajándékkártya

karácsonyra
5000 Ft /60 perc

Karácsonyi ajánlatok a vecsési bORHÁLÓNÁL!

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

email: vecses@borhalo.com   Web: www.borhalo.com/vecses   https://www.facebook.com/borhalovecses
mobil: +36 (30) 220-6839   mobil: +36 (20) 383-0016   nyitvatartás: H-szo 9.00-19.00

Nálunk más a mérték
Vállaljuk magánszemélyek illetve, cégek részére egyedi borcsomagok összeállítását!

Várunk minden kedves régi és új vásárlónkat idén is! Segítünk Önöknek a legmegfelelőbb
borokat kiválasztani az ünnepi asztalra. Egyedi ajánlatunkat kérje telefonon, emailen, vagy

személyesen a vecsési Borháló üzletben!

PAlOTA PinCe
TáblAbíRáK bORA
2014 száraz fehér
Egy igazi ünnepi bor
a karácsony illatával.
Nemcsak nőknek.

áTs KáROly
TOKAJi FURMinT
2014 száraz fehér
Friss, ropogós. 
Nem hiányozhat
egy hal mellől sem,
de a töltött káposztát
is kedveli.

bOGDán
sOMlói JUHFARK
2013 száraz fehér
A nászéjszakák bora
– nagyfiúknak a
legédesebb
pillanatokra.

isTVánDy JenŐ
PARFyM 2015
száraz fehér
A hölgyek itala 
– könnyed, légies,
az illatával csábít.

ROyAl TOKAJi
CsillAGÚT 2011
kései szüretelésű
édes furmint 
Áts Károlytól
1.100 Ft

bOCK PinCe
bOCK&ROll 2013
száraz vörös
Nevében az élmény.
Igazi Rock ’n’ Roll!

PAsTOR
KéKFRAnKOs 2013
száraz vörös
Egy fiatalos szekszárdi:
illatában ropogós
cseresznye és málna,
ízében szilva és egy
kis füstös meggy.

TiFFán’s
PRinCiPiUM 2013
száraz vörös
Erdei gyümölcsök,
étcsokoládé.
Egy pompás villányi.

Gál TibOR
PinOT nOiR 
sUPeRiOR 2012
száraz vörös
A borok hercegnője
Egerből.
Érett és izgalmas.
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Az élet túl rövid ahhoz, hogy belőle bármennyit is ügyfél-
szolgálatokon töltsön. Az egyetlen magyar mobilszolgáltató
kiemelt üzletkötőjeként megspórolom Önnek ezt az időt.

név: DR. LAKOS GÁBORNÉ
Telefon: +3630 655 587
e-mail: lakosne.kati@mobilhalo.hu

Terület: Pest megye, Vecsés, Üllő, Gyömrő, Monor, Maglód, Ecser, Mende,
Sűlysáp, Úri, Pánd, Gomba, Pilis, Cegléd, Gyál, Albertirsa, Monorierdő, Káva,
Bénye, Felsőpakony, Budapest XVII., XVIII. és XIX. kerület
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2006-ban, a JAM Ház nagytermében a Don Juanhoz két színpa-
dot használtunk. Az eredeti színpad elé egy másikat állítottunk,
amit a nézők három oldalról ültek körbe. Erre a dobogó-szín-
padra, mint valami szigetre, egy szökkenéssel lehetett átjutni a
ház színpadáról. A „sziget-dobogó” többször ténylegesen szige-
tet jelentett. Frici (Falvai András) például gólyalábon közelített
Marihoz (Nagy Borbála Réka). Egy másik jelenetben ezen a
szigeten ült a Szerzetes (az eredetiben Koldus), nálunk szent
ember (Varga László). A „sziget-színpad”a második részben
tágas asztal lett. A darab első felében ugyanis az erkölcsöket
negligáló Don Juan élete a külvilágban zajlik, a másodikban tet-
teinek következményei visszaáradnak a szobájába. A bemutató
a választási kampány idejére esett, soha annyi képviselő és kép-
viselőjelölt nem volt nálunk színházban. Legszebb élményeink
a negyedik előadáshoz kötődnek. Előadás után együtt pezsgőz-
tünk a színházszerető László János pszichológia professzorral
és feleségével, épp azt ecsetelték, hogy néhány napja otthagyták
a Művész Színház előadását, mert unalmas volt… Szóval volt
hangulat…amikor valaki berontott a kamaraterembe, amit öltö-
zőnek használtunk, megállt az ajtóban és csak annyit mondott:
Hát ez…! És amilyen gyorsan jött, úgy el is távozott. E rövid,
elragadtatott gratulációval Kopp Mária, a „magyar lelkiállapot”
kutatója tisztelt meg bennünket. Az előadásról készült felvételen
jól látszik, hogy nevetnek férjével, Skrabski Árpáddal, mikor az
istentelen Don Juan szolgája, Sganarelle (Lenkefi István),
miután úgy látja, hogy ura csillagzata süllyedni kezd, óvatosan
előhúz a zsebéből egy keresztet, és titokban felteszi a nyakába.
A darab elején beírtunk egy mondatot Don Juannak: „Mindent
szabad, amivel nem ártok másoknak? Jaj, Sganarelle, aki azon mor-
fondírozik, hogy a tervei nem keresztezik-e mások szándékait, tönk-
re megy!” Az eredeti mű azzal végződik, hogy Don Juan elfogadja
a Kőszobor meghívását és kezet fog vele a síremlékén; ekkor villám
sújt le az égből, a föld megnyílik és Don Juan elsüllyed. (XIV. Lajos
idejében volt pénz az ilyen látványos megoldásokra.) A találkozás
elébe iktattunk egy jelenetet. A Szerzetes körüljárta Don Juan aszta-
lát, elkoppintotta rajta a lobogó gyertyákat és a Jelenések
Könyvéből idézett: „Egy erős angyal felemelt egy nagy követ,
akkorát, mint egy malomkő, bedobta a tengerbe, és így szólt: Így
vettetik le Babilon, a nagy város, és többé sehol sem lesz látható…
A föld kereskedői sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki
sem vásárolja többé… a bort és olajat, a lovakat és kocsikat, a rab-
szolgákat és emberi lelkeket… Nem hallatszik benne többé hárfá-
sok és zenészek hangja… és nem világít benne lámpafény.” Minden
gyertyaoltásnál letérdelt, és megszólaltatta a lélekharangot. Don
Juan, nálunk kővé vált a sírkertben és a Kőszobor helyébe került.
Ekkor a síremlék két nagy obeliszkjének belsejében reflektorok
gyúltak, amitől a két oszlop egyszerre két óriástoronnyá változott,
amelyben számtalan ablak világít. A Don Juan szobor kezében gyu-
faláng lobbant, Mozart Requiemjének hangjai közben feje fölé
emelte a lángot, és amikor a gyufa leégett, elhajította, hüvelykét a
föld felé fordítva. Két év sem telt bele és kitört a világgazdasági vál-
ság...A darabot a negyedik előadás után le kellett vennünk a műsor-
ról, mert nem volt pénzünk a világítóberendezés bérlésre.
Színház és közönség a „Hajléktalan musical” alatt talált egy-
másra. Ezzel az előadással szűnt meg a méregetés: kik ezek és
mit akarnak? Azóta van közönségünk, amely kitart mellettünk,
és magáénak tart bennünket. Egy nap, Varga Laci megemlítette
nekem, hogy van egy szinopszisa, amely hajléktalanokról szól,
és amibe bele lehetne illeszteni a dalait. Fogalmam sem volt,
mit lehet ebből kihozni? De hát beszélgetni csak lehet. Két vál-
tozat is volt, mert Böjte Gyuri is írt belőle egy novellát. Végül
is egy elemet kivéve Laciét használtuk, mert az tömörebb volt.

Sajnos nem érhette már meg a bemutató sikerét. Először arra
gondoltam, hogy a hajléktalanéletet kellene ábrázolni. Később
rájöttem, hogy ennek az előadásnak is a klasszikus recept szerint
kell működnie: a nézők, az előadás ideje alatt azonosulnak azzal,
akit és amit látnak (én vagyok Rómeó, én vagyok Júlia). Nem
arról kell tehát szólnia, hogy milyen szörnyű a hajléktalanok
élete, hanem a mi „hajléktalanságunkról”. Erre sok indok mutat-
kozott. Az előadás szövegét rögtönzésekkel alakítottuk ki. Az én
dolgom volt megmondani, mi az alapszituáció, a konkrét szöve-
gét mindenki maga találta ki. Farkasinszki Jutka pedig szorgal-
masan rótta az újabb és újabb változatot. Az előadást megnézte
Tarján Tamás kritikus. Mellettem ült. Amikor a darab végén
Szirtes Edina Mókus másodszor is elénekelte Laci: Szép új világ
című dalát, hatalmas könnycseppek gördültek le az arcán.
Akkoriban halt meg Cseh Tamás, és ebben a szövegben idézetek
vannak Bereményi Gézától. Tarján, szinte szabadkozva mondta:
az emberre nem marad Cseh Tamás hatás nélkül. Előadás után
bevittem kocsival Ferihegyig. Legnagyobb találmányunknak azt
a megoldást találta, amikor a hajléktalanok megérkeznek
Tiszakécskére, azzal a szándékkal, hogy majd kimennek a strand-
ra, de nem mennek sehová, ott ragadnak az állomáson. A
Tiszakécske c. dal alatt felülről leereszkedik egy keskeny füg-
göny, ami mögött fürdőruhára vetkőznek a szereplők; majd egy
adott pillanatban fölemelkednek; és sejtelmes fényben, deréktól
fölfele látszódva lubickolnak. Mire véget ér a dal és a függöny
felemelkedik, ismét felöltözve ülnek a helyükön. Végül Tarján
így foglalta össze a mondandóját: örülök, hogy láttam a Kisspista
Színház Hajléktalan musical című előadását, enélkül nem tudnám
elhelyezni azokat a kísérleteket, amik az Operaházban folynak. A
darab végén, két fekete ruhás alak gumibottal elverte Lenkefit,
majd behajították a kukába. Az áldozat folyton azt kérdezte: Kik
vagytok, honnan jöttetek, ki küldött benneteket? És végtelenül
sorolta azokat a vélt vagy valós láthatatlan erőket, a közművektől a
bankokon át egészen a titkosszolgálatokig, akik feltételezése sze-
rint az embert sújtják. Élesen előttem áll Kókai Pista árva bejöve-
tele: az utcára tett férj bőrönddel, akinek mindjárt elveszik a ruhá-
it. Egy másik hajléktalan (Madaras Ádám), a kiszállt önkormány-
zati tisztviselőnek (Fogarasi Katalin) előcibál egy újságot: Mit
mondott a Kupa, Mit mondott a Kupa?– Mit tudom én? 
Varga Lacinak nagyon igényesek a szövegei. Zárjuk az emléke-
zést ezekkel a szívszorító sorokkal, amelyek Nagy-Papp
Krisztina és Madaras Ádám duettjeként csendültek fel: „Az
ember, az ember… egy furcsa valami… nem mer, nem mer sze-
relmet vallani.. Fél,,.fél, fél, féééél… nem akar csalódni”. 
Ami ezután következett, már a mába nyúlik. Még nem része a
vecsési színháztörténetnek.

Varsa Mátyás

A Kisspista Színház története (II. rész)

Don Juan, balról:  Varga László, Nagy Borbála Réka, Varsa
Mátyás, Lenkefi István, Meixner Veronika, Falvai András,
Nagy-Papp Krisztina és Kókai István



Október 23. és november 4. Két dátum és
közte van az életünk. Nemzeti Ünnep és
Nemzeti Gyásznap. Két nap, amiből min-
denki csak az egyiket akarja örökölni. És
közte van a magyarság megrablott élete.
„Oly távol, messze van hazám, / Csak még
egyszer láthatnám. / Az égbolt, felhő, vén
Hold, szellő / Mind róla mond mesét csupán.
Holdfényes májusok, muskátlis ablakok, /
hozzátok száll minden álmom / Ott, ahol
él anyám, / ott van, az én hazám / ott len-
nék boldog csupán.
A sorsom jó vagy rossz nekem, / Itt minden,
minden idegen / Más föld, más ég, más táj,
más nép, / Bár csak otthon lehetnék.”
A mai hatvanas és a fölötte lévő korosztály
ismeri ezt a dalt. A tiltott dalt, mert ez volt
az ’56-osok Honvágy dala. Kovács Erzsi
énekelte, tőle ismerjük leginkább. Amikor
arról esik szó, hogy miért törhetett ki a for-
radalom, akkor az ő sorsa is, mint csepp-
ben a tenger, magyarázatot adhat. A fiatal
és csodaszép énekesnő szerelembe esik
Szűcs Sándorral, a Dózsa válogatott focis-
tájával, de mindketten házasok. Ezt tiltja a
szocialista erkölcs. Disszidálni akarnak,
azt pláne tiltja a szocialista erkölcs, hogy a
paradicsomból szökni akarnak. Egy beépí-
tett ügynök lebuktatja őket. Szűcsöt, mert
a Dózsa belügyi csapat, hazaárulásért
halálra ítélik és kivégzik. Kovács Erzsit
négy év börtönt kap, majdnem az egészet
letölti. Aztán 1964-ben egy külföldi fellé-
pés után kinn marad és csak a rendszervál-
tozás után tér haza.

Maga a történet nem egyedi, teljesen tipi-
kus a Rákosi, majd a Kádár rezsimben, de
azért érdemes az okok között mélyebbre
ásni, mert ezek a mai időszakra is tanul-
ságosak. Vissza kell kanyarodni 1920-ra,
Trianonra. Vesztett világháború, bár a
Habsburgok robbantották ki, és az ezeré-
ves Magyarország területén még puska-
lövés sem volt, mégis mi kaptuk a fekete-
levest. Azonban az elpusztításra ítélt
Magyarország bebizonyította élni akará-
sát és tudását. Hála Horthy kormányzó-
nak és tehetséges, magyar érzelmű kor-
mányainak. Magyarország 15 év után a
kontinens egyik gazdasági hatalma lett,
és demokráciában különb volt a konti-
nens nyugati felének fasizálódása, és a
kelet bolsevizálódása mellett. Az ország
és az elszakított területek egységesek
voltak abban, hogy a Nyugatról kapott
pusztító Trianon ellen küzdeni kell:
„Nem, nem soha!”. Az oktatás nemzeti
érzelmű, keresztény erkölcsű, szorgalmas
és becsületes embert művelt ki. A malen-
kij robotra elhurcolt emberek egységesen
vallották, hogy azért mentek vakon a

szovjet után, mert hittek abban, hogy
dokumentumot kapnak, és mehetnek
utána a munkájukra, és nem hittek abban
gazságban, hogy elhurcolják őket. 
A háború végén a front napjaiban a
magyar azt tapasztalhatta, hogy minden,
ami a front odaérkezéséig megvolt, azt a
szovjet fél perc alatt ellopta vagy elpusz-
tította. Azt tapasztalhatta, hogy családja
nő tagjait nem érheti becstelenség, férje,
gyermekei előtt a megaláztatás, majd lát-
hatta, ahogyan a szovjet tízezer számra
gyalázza meg asszonyainkat, lányainkat.
Azt tapasztalhatta, hogy az egyház védő-
szárnyat adhat neki, megmenekülhet,
mint Vecsésen a Felsőtelepi templom, a
bátor papjával és nővéreivel együtt, majd
láthatta, hogy a szovjetnek semmi sem
szent, és úgy járhat, mint Boldog Apor
Vilmos Győrben, akit a szovjetek szitává
lőttek. Ennek a magyarságnak látnia kel-
lett, hogy a Keletről jött békében újra
nincs ezeréves Magyarország, nincs
becsület és tisztesség., és elkezdték
elhurcolni a népet hazug szóval, erőszak-
kal a szovjet paradicsomot építeni. Egy
győztes megszálló mindent megtehet, de
azt, hogy imádni kell és felszabadítóként
ünnepelni – az maga a gazemberség.
Említsünk egy autentikus forrást, hivat-
kozzunk Berecz Jánosra, a késő Kádár-
kor propagandistájára. Ő írta: 1948-1956
között közel 1 millió háromszázezer eljá-
rás indult magyar állampolgár ellen.
Ehhez tegyük a kitelepítés, a felvidéki
lakosságcsere és a 800 ezer malenkij
robotos el- és meghurcoltat. És közben
szegénység, éhség, reménytelenség. És
mindehhez az elhallgatás kényszere… És
még egy apróság, ami végképp bezárta a
kiskaput: 1955. Varsói Szerződés, ami azt
jelentette, hogy az Ausztriából kivont
szovjetek itt maradnak, végleges a szov-
jetek és a hazaárulók rémuralma. Ez ele-
gendő válasz arra, hogy miért is törhetett
ki a forradalom és a szabadságharc.
A másik kérdés, ami felvetődik egyre
gyakrabban: vajon ma mennének-e az
emberek harcolni a szabadságért, a hazá-
ért - akár egy egyenlőtlen harcba is? A
kérdés nem elméleti, mert erre bármikor
sor kerülhet a mai mind vészt jóslóbb kör-
nyezetben. Erre a kérdésre nagyon egy-
szerű a válasz: NEM! Túl sok volt a
Kádár-korszak lopni-lopni hagyni korsza-
ka, a hideg virsli-meleg nyolcnapos
Kőbányai sör ideája, amit 1990-től felvál-
tott a „ne gondolkozz – fogyassz”, „egyél
és nézd a szappanoperát” korszaka.
Persze mára javult a helyzet. Ha csak a
2004. december 5-ei és a mostani, októ-
ber 2-ai népszavazások eredménytelensé-
geit látjuk, akkor is látható egy lassú nem-
zeti eszmélés. De ez kevés. Sokkal több

kell. A nemzeti ébredést a civilszervezetek
érték el, 2010-től a kormány és a parlament
derekasan beszállt a sorsdöntő kérdés meg-
oldásába, de látni kell, hogy ez nem érdem,
hanem kötelesség. Azt, hogy döntő előre-
törés következzen be, csak nagy akarattal,
erős elszántsággal és a nemzeti gondolko-
zásúak összefogásával lehet elérni. 

A mai időszak harmadik leginkább vitát
kavaró kérdése, hogy ki október 23-a, és
ki november 4-e örököse? Ez is álkérdés.
Az azért leszögezhető, hogy mind a két
nap örököse nem lehet valaki. Skizofrén
világban persze minden előfordulhat.
Mert, ha ’56 egyik fő jelszavát idézzük:
„Ruszkik haza”, akkor furcsa volna, ha a
Népszabadság, vagy az Apró villa mögül
valaki Nagy Imre mögé akarna bújni,
miközben az egész Kádár rendszer léte az
oroszok megszállásától függött. Azt gon-
dolom minden ép elméjű és ép erkölcsű
ember tudja kit, hová soroljon…. 
De egyben közösek vagyunk: mindenki-
nek az élete megrablott lett. 
Október 23-a örököseinek megrablottsá-
gát nem kell bizonygatni, az egész
ország, mindannyiunk élete teljesen más-
ként alakulhatott volna, ha nincs novem-
ber 4-e. A gyásznap örökösei is biztosan
más életutat futhattak volna be, és lehet-
tek volna hasznos tagjai a magyar nem-
zetnek. Sokan dicsérik a Kádár-rendszert,
ami megbocsáthatatlan, mert hazaárulás-
sal és vérfürdővel született. Minden más-
ként alakulhatott volna nélküle, és a
viszonylagos, szocialista táboron belüli
jólét is a forradalomnak köszönhető, mert
a gyilkos rendszer félt ’56 szellemétől.
Máig nem érthető, hogy november 4-e
örökösei a mai napig miért rontanak a
nemzetre, miért gondolják, hogy ez ered-
ményre vezethet, vagy azoknak lehet iga-
zuk, akik azt vélelmezik, hogy mindig
van egy hazaárulásra képes réteg, aki
kéjesen vár arra, hogy idegen érdekeket
kiszolgáljon, és a hazát csak zsákmány-
szerzésre alkalmas területként használja.

Ma a népszavazás és az alkotmánymódo-
sítás után érdekes a helyzet. Az ellenzék
folyamatosan használja az érvénytelen és
az elbukott jelzőt. Pedig, mit nem adná-
nak, ha egy kezdeményezésüket 3,3 mil-
lió ember támogatná, és az országgyűlés-
ben lenne 131 mandátumuk. Az idő és a
szavazó dönti el, hogy ki és mi az érvény-
telen, és ki az elbukott.
Közben túl vagyunk az amerikai válasz-
táson. Az unió vezetői pánikolnak, oda az
irányító hatalom. Mi, egy kicsit derűseb-
ben nézhetünk a jövőbe, de csak kicsit.

Szalontai János
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Szeptembertől a napjainkig futószalagon szállítják a bajnoki
címeket a VSE Ökölvívó Szakosztályának kitűnőségei. Ha csak
a legfényesebbeket válogatjuk ki belőlük, akkor is vaskos lista
kerekedik.
Szeptemberben a serdülő fiúk Magyar Bajnokságával kezdődött
el a versenysorozat. Lőczi Roland és Horváth Tamás arany-,
Balogh János ezüstérmet nyert.
A nők folytatták, mégpedig kontinens viadalon. A törökországi
Orduban találkoztak a legjobb ifjúsági és junior korú leány
öklözők. Az ifjúsági Juhász Adrienn remek versenyzéssel ezüs-
térmet szerzett, a junior Uhrin Csenge 5. lett.

Október végén rendezték meg a
fiú Junior Országos Bajnok-
ságot. 70 kg-ban Gábrisch
Krisztián arany-, Papp András
bronzérmet szerzett.
November elején volt a fiú
Ifjúsági Országos Bajnokság,
ahol Mátyás Krisztián bron-
zérmet nyert.
November elején Érden ren-
dezték meg a XX. Női Magyar
Bajnokságot. 59 egyesület
163 versenyzője lépett ringbe.
Vecsést 10 keményöklű hölgy
képviselte, és közülük 9 érmet
is szerzett.
Aranyérmet nyert: 
Szűcs Szabina (Elit 54 kg.), Juhász Adrienn (ifjúsági 81+kg.)
Tarnóczy Tamara (junior 50 kg.), Kiss Bettina (junior 52 kg.)
(alul a fotón)
Ezüstérmet szerzett: 
Kőhalmi Dóra (Elit 69 kg.), Kiss Tünde (ifjúsági 69kg.), Leveleki
Noémi (serdülő 66kg.)
Bronzérmes lett:
Papp Zsófia (Elit 48kg.), Kiss Kira (serdülő 66kg.)

VT info                                                    Fotók: vecsesbox.hu
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Edzőváltás után parádés a folytatás – őszi bajnok a VFC! 

Vecsési FC - Nagykáta SE 1-0 (0-0)
Gólszerző: Csiszár R. (58’)

Százhalombattai LK - Vecsési FC 0-2 (0-2)
Gólszerző: Novák A. (20’), Salem R.(40’)

Vecsési FC - Tura VSK 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Kiss K.(48’), Kollár D.(53’)

Tököl VSK - Vecsési FC 0-2 (0-2)
Gólszerzők: Herczog Gy. (12’ öngól), Salem R. (24’)

Vecsési FC – Pilisszentiván SE 6-0 (4-0)
Gólszerzők: Csiszár R.(9’, 35’), Kollár D.(17’), Molnár Z.(28’),
Sziklási G.(47’), Piros G.(57’)

Egy edzőváltás után mindig változás történik, és általában elő-
nyére változik az adott csapat teljesítménye. A VFC öt mérkő-
zést megnyert, 13-0 a gólkülönbsége! Az utolsó fordulóban az
élmezőnyhöz tartozó Kisnémedihez látogat. Ha ott is nyer,
akkor megismétli a tavalyi, eddig az elmúlt évek legjobb őszét.
Azonban ennél fontosabb, hogy megvan az őszi elsőség! Le a
kalappal, de legalább ilyen tavasz kell az évek óta áhított bajno-
ki címhez. 

2013 nyarán estünk ki az NB III. Alföldi csoportjából, azóta
kóstolgatjuk a megyei I. osztályt, és igyekszünk felkerülni az
NB. III-ba. Egy kis visszatekintés, hogyan álltunk félidőben:
2013. A tabellát Vác (39) vezette Érd (38) előtt, 
és 3. Vecsés FC   15   10  3  2    33-19 33
2014.
1. Érd  43 ponttal, 2. Tura (31) és 
3. VFC    15       9   2   4 30-11 29
2015.
1 Dabas-Gyón 39 ponttal és 
2. Vecsés FC      15      12   2   1     43-8 38
2016.
1. Vecsés FC  14    11   2   1   30-7 35
Most a tabellán 2. Pilis (29), 3. Gödöllő (28) és 4. Tura (28).

Czibolya Zoltán elnök:
- Óvatos optimizmussal kezeljük a
mostani helyzetet. Jelenleg csa-
patként működik a gárda, az egyé-
ni teljesítmények kiválóan összeg-
ződnek, és ezt látjuk az együttes
eredményességében. Ennek meg-
felelően az edzőkérdést is alapo-
san körbe akarjuk járni, mert a
mutatott játék és az eredmények
nem indokolják a kapkodást.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy
egy-két poszton erősíteni kell, ha

el akarjuk érni célunkat. De nagy terhet sem akarunk a fiúk nya-
kába akasztani. Élvezzék a játékot, szerezzenek maguknak és a
közönségnek minél több örömöt. Ha ez sikerül, akkor nyilván
közelebb kerülhet a dédelgetett bajnoki cím. A tavasz nehéznek
ígérkezik, mert több riválishoz megyünk. Az erényeinket meg
kell tartanunk, hogy szép legyen a tavasz.                     VT info 

ÖkölvívásLabdarúgás - Pest Megyei I. osztály
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ETO-SZESE Győr – Vecsés SE ÉL TEAM 32 – 28 (17-12)
Gól: Varga J. 8, Antal L. 4, Fiar 4, Simányi 4, Munkácsi 3,
Győrfi 3, Kökény 2
Antal Zoltán szakosztály elnök: Bántó vereséget szenvedtünk.
Több technikai hiba után gyors lerohanás gólokat kaptunk, de fő
ok a gyenge kapusteljesítmény volt. Mindkét kapus 10% körül
produkált, így nem lehet meccset nyerni. A találkozó után a
három kapusunk közül egytől megváltunk, mert úgy láttuk, hogy
rosszul viselik a rotálást. A támadójátékunk nagyon stabil, erre a
26-28 gól körüli hatékonyságra mindig alkalmasak a srácok.

junior: ETO-SZESE Győr – Vecsés SE ÉL TEAM 45-15

Vecsés SE ÉL TEAM – Tatai AC 27- 25 (14- 11)
Gól: Simányi 6, Munkácsi 6, Antal L. 4, Kökény 4, Győrfi 3,
Varga J. 2, Kiss dr. 1, Wieszt 1
Antal Zoltán: Évek óta Tata az egyik legjobb csapata a csoport-
nak. Éppen ezért nagyon értékes volt ellenük a győzelem.
Különösen a mutatott játék volt meggyőző. Végig vezetve
magabiztosan nyertünk. Kapusaink jó átlagot hoztak, a védeke-
zés is masszív lett, a támadójáték pedig a szokásos volt. 

junior: Vecsés SE ÉL TEAM – Tatai AC 16-31

Telekom Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL TEAM 24-27 (12-15)
Antal Zoltán: A világ egyik legjobb csapatának az utánpótlása
sem rossz, vannak kiugró jó eredményeik is. Mi ugyanazt a kie-
gyensúlyozott játékot nyújtottuk, mint Tata ellen. Ez megint egy
értékes győzelmet jelentett.

Junior: Telekom Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL TEAM 32-24
Antal Zoltán: Juniorjaink nehezen alkalmazkodnak a magasabb
követelményekhez. Ráadásul iskola miatt az edzéslátogatottság
is hagy maga után kívánnivalót. Igyekszünk segíteni nekik
néhány igazolás erejéig. 

Nyolc forduló után Dabas 16 ponttal vezeti a mezőnyt
Százhalombatta (14) és Győr (11.) előtt. Őket három 10 pontos
együttes követ, közöttük van az 5. helyen tanyázó VSE is.
A gólszerzők listáján Simányi 42 góllal az előkelő 2. helyen van.
A juniorok utolsók 2 ponttal, de hátul sűrű a mezőny.

a Vecsés S.E. új karate edzőterme a Fő út 112. szám alatt. Minden
korosztály számára van edzés lehetőség, gyerekeknek, serdülők-
nek, felnőtteknek és idősebbeknek is. Mindenkit szeretettel
várunk. Edzések a hét minden napján, jelentkezés a helyszínen.

„OSS” Karate Szakosztály vezetősége

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Vecsés SE JUSEC - Szigetszentmiklós NKSE 29-25
Gól: Pomozi 5, Bocskai 5, Forgács 4, Halász 4, Tóth 3, Ladics
2, Haris 2, Hegedűs 2, Tumpech 1, Bán 1

Junior: Vecsés SE JUSEC - Szigetszentmiklós NKSE 35-23

Duna-Pent NKSE - Vecsés SE JUSEC 19-21
Gól: Pomozi 11, Haris 3, Forgács 2, Hegedűs 2, Bocskai 1,
Pusztay 1, Tóth 1

Junior: Duna-Pent NKSE - Vecsés SE JUSEC 26-33

Vecsés SE JUSEC – VSK Tököl 18-24
Gól: Pomozi 7, Halász 3, Tumpech 2, Bocskai 2, Hegedűs 2,
Forgács 1, Haris 1

Junior: Vecsés SE JUSEC – VSK Tököl 42-14

Dunavarsány TE - Vecsés SE JUSEC 12-41 (4-20)

Junior: Dunavarsány TE - Vecsés SE JUSEC 31-40

Antal Zoltán szakosztályelnök: Nagyon elégedett vagyok a hölgyek
teljesítményével. Lényegében három hónapja dolgoznak együtt, és
érezhetően egyre jobb a teljesítményük. A Tököl elleni mérkőzés
kivétel, mert akkor szinte az egész gárda betlizett. Reméljük, hogy
ez egy egyedi eset volt. Pomozit Vácról igazoltuk, máris nagy erős-
sége a gárdának. További javulást várok a lányoktól, aminek még
jobb helyezés lehet a következménye. A juniorok már most mutat-
ják oroszlánkörmeiket, ők bajnokesélyesek.

A felnőttek 7 ponttal a 6. helyen tanyáznak, de eggyel keveseb-
bet játszottak több csapatnál is. Legjobb gólszerző Pomozi 31
góllal. A juniorok is belelendültek, Gyömrő mögött a 2. helyen
állnak 11 ponttal. A legjobb gólszerző a 36 gólos Tímár Flóra.

VT info
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KARATE

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

K Ö N Y V E L É S
b&b’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést, 

Tb ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.



www.vecses.hu

A képviselő-testület ügyfélfogadása

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

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – nov. 21-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – nov. 28-ával, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – dec. 5-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – dec. 12-ével, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – dec. 19-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – dec. 26-ával kezdődő
héten ügyeletes.

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

VT infó

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

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

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

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

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

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

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

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


