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A XVIII. kerületben is ízlik a vecsési konyha főztje 

Vecsés Oktatási Intézményeinek Központi Konyhája - a vecsé-
si intézményeken kívül - két XVIII. kerületi általános iskolában
(Kandó téri és Kassa utcai Általános Iskola) is rendszeresen biz-
tosítja a napi étkeztetést. A hatályban lévő Szolgáltatási
Keretszerződés érvényessége 2016 augusztusában lejárt, ezért
azt meg kellett újítani. Mivel a megrendelő Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzat - az intézmények jelzései alapján
elégedett a vecsési konyhával - ezért további két évre meghosz-
szabbították a szolgáltatást. Ez napi plusz 1000 adagot jelent a
konyhának.

Elfogadták a Vecsési Települési Értéktár 
Bizottság beszámolóját 

A bizottság munkájában 3-an vesznek részt. Vadászi Istvánné
könyvtárvezető, Frühwirth Mihály, a Kulturverein elnöke és
Gál István nyugdíjas pedagógus. A bizottság 2016 első félévé-
ben 17 helyi érték azonosításával kapcsolatos javaslatot vizs-
gált. Regisztrálták többek között az Erkel Ferenc utcai fasort, az
első világháborús emlékművet, a vecsési savanyú káposztát, a
Vecsési Tájházat és a temető régi sírköveit. Vecsés város hon-
lapján (www.vecses.hu) elkészült egy menüpont „VECSÉSI
ÉRTÉKTÁR”, ahová felkerültek az eddig felvett települési érté-
kek szöveges ismertetővel, fényképpel illusztrálva. A menüpont
folyamatosan frissülő tartalommal ad információt a Vecsési
Települési Értékekről.

Pályázatot nyújt be Vecsés az elektromos 
töltőállomások alprogramra

A képviselők egyhangúlag támogatták, hogy az önkormányzat
adja be a pályázatát  a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt
„Jedlik Ányos Terv” Elektromos alprogram helyi önkormány-
zatok részére című projektre. Tervek szerint az Epresben építe-
nék ki a 2 x 22KW-os elektromos töltőállomást. A támogatás
összege kettő és fél millió forint, ehhez egy millió százezer
forint önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania.

Írás és fotó: Polgár Gyula
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November 8-áig lehet Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot beadni
Testületi ülésről jelentjük

A nyári szünet után először szeptember 22-én ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülésen döntöttek többek között
arról, hogy a város ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz (lásd 3. oldal) és indulnak a „Jedlik
Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram pályázaton. Elfogadták a Vecsési Települési Értéktár Bizottság félé-
ves és a Pénzügyi bizottság előző évről szóló beszámolóját. 

Polgármesteri beszámoló 

Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a pályázati beru-
házásokról tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta, hogy a
Zöldfa utca felújítására a Belügyminisztérium pályázatán 15 mil-
lió forintot nyert a település. A pályázatot 2016. július 26-án
bírálták el. A munkát várhatóan jövőre kezdik.
Megkezdődött az Andrássy Gyula Általános Iskola és a
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása. Az iskolában a gépésze-
ti felújítással, a fűtésrendszer cseréjével és a kazáncserékkel jól
haladnak, szeptember végére megtörténhet a műszaki átadás.
Ezeknek a pályázatoknak nagy az önerő igénye, mert a gépészetet és
a lábazat szigetelését az önkormányzatnak kell megfinanszíroznia.
A polgármester a beruházások közül megemlítette a Lincoln utcai
felújítást is. Itt a csapadékvíz rombolása miatt kellett újraaszfal-
tozni a körforgalmi csomópont vasúti aluljárói szakaszát, ami 41 millió forintba került. Elmondta, hogy a szakértői jelentésbe bele-
írták, hogy vis major helyzet történt. Sajnos ez annyit jelent, hogy a kárt az önkormányzatnak kell kifizetnie. Hasonló katasztrófa
elkerülése véget bővíteni kellene a szivattyúrendszert, ami 68 millió forintba kerülne. Ez a bővítés azonban nem az önkormányzat
feladata, hanem az üzemeltetőké. 
A Halmi utcában a Dózsa György út és a Szabadkai utca között elkészült a járda. Az Eötvös utcában végeztek az aszfaltozással, a
csapadékvíz elvezetéssel és a járdával, a Sándor utca felújításával is elkészültek. Folyamatban van a Felsőhalom utca, a György
utca és a László utca aszfaltozása. A Petőfi iskolában elkészült a gumiburkolatú futópálya. Itt a beruházás felét a fenntartó egyház
fizette. Szeptember végén elkezdik a Gyár utca aszfaltozását, október elején pedig a Zrínyi utcát és a Szép utcát újítják fel.
Szlahó Csaba az ünnepségek közül megemlítette az augusztus 20-ai rendezvényt és az augusztus 27-én megrendezett
Murcifesztivált. Ez utóbbit a VHZ és a Vecsési Borbarátok Egyesülete szervezte.
A beszámoló végén arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 7-én a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér parkolója mel-
lett – repülőtéri beruházás keretében - elkezdték építeni az új szállodát.

www.vecsesitajekoztato.hu
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Napjainkban már Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola az intézmény neve. Az ünnep-
séget szeptember 19-én tartották az isko-

la udvarán, ahol megjelent Szlahó Csaba
polgármester, Molnár Imre nyugalmazott
polgármester, Potzner Ferenc Ybl díjas
építész, Pável Béla volt alpolgármester és
a képviselő-testület volt és jelenlegi tag-
jai. A megjelent vendégeket Tófalvi
Mónika, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte. Ezt követő-
en az iskola tanulói adtak egy rövid
műsort, majd Frühwirth Mihály, a
Kulturverein elnöke emlékezett meg a
Falusi Iskola történetéről. Megemlítette,

hogy az 1890-es évek közepén egy tör-
vény előírta a kétnyelvű oktatást. Ennek
következtében két évtized alatt a korábbi
német anyanyelv kiszorult az oktatásból.

Az 1948-as államosítások és iskola-
összevonások következményeként meg-
született a Központi Iskola elnevezés,
amely a jelenlegi iskola elődjének tekint-
hető. Az iskola fejlődése 20 évvel ezelőtt
gyorsult fel, amikor átadták a 16 tanter-
mes új iskolát és tornacsarnokot még
Molnár Imre polgármester idejében. A
rendszerváltás utáni első önkormányzat
már 1991-ben kiírta a pályázatot az új
iskola megépítésre, aminek az volt az
egyik követelménye, hogy a tervezők

használják fel a régi sváb házakra jellem-
ző motívumokat. A kiírásra három tervet
nyújtottak be. A lakosság és a képviselő-
testület a KÖZÉPÜLET Tervező Vállalat
- Laczkovics László, Potzner Ferenc,
Járomi Irén, Fejérdy Péter és Kerecsényi
Zsuzsa belsőépítész - terveit támogatta.
Az épület nemcsak Vecsésen aratott elis-
merést, hanem országosan is, hiszen az
építészek ezért a munkájukért 1999-ben
megkapták a Pro Architektúra-díjat. Az
építkezést 1992 búcsú hétfőjén kezdték
el. Egy évvel később az alsósok már bir-
tokba vehették a tantermeiket, majd egy
évvel később a felsősök is beköltözhet-
tek. Közben a pénz elfogyott, így az isko-
la teljes befejezése csak két évvel később
vált lehetségessé. Az ünnepélyes átadás
1996. szeptember búcsú hétfőjén történt.
A most megtartott ünnepségen egy
emléktáblát is elhelyeztek az iskola falán.

Írás és fotó: P.GY.

Népszavazás
A népszavazásra feltett kérdés a következő volt:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Az október 2-ai népszavazáson a következő eredmény született
(Zárójelben a vecsési eredmény látható):

Az összes választásra jogosult száma, a levélben és a külképvi-
seleten szavazókkal együtt:
8 272 625 fő (Vecsésen: 16 648 fő)
Szavazáson megjelentek száma a levélben és a külképviseleten
szavazókkal együtt: 
3 646 286 fő - 44,08% (6824 fő – 40,99%)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és érvényes szavazási
iratokban lévő szavazólapok száma: 3 643 055 fő  (6814 fő)
(megjegyzés: a két szám között 3231 a különbség. Megjelentek, de
csak az üres borítékot dobták az urnába. Vecsésen 10 ilyen eset volt.)

Érvénytelen szavazatok száma: 224 668 db. (452 db.)
Érvényes szavazatok száma: 3 418 387 db. - 41,32% 
(6362 db. - 38,22 %)
A népszavazás érvényességéhez az összes választásra jogosult
50 % + 1 fő ÉRVÉNYES szavazata kell. 
Az érvényes szavazatok száma nem érte el ezt a határt, ezért a
népszavazás érvénytelen. 
Az érvényes szavazatok megoszlása:
Igen: 56 163 – 1,64%   (97 – 1,52%)
Nem: 3 362 224 – 98,36 % (6265 – 98,48%)

VT info

Felhívás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat - 2017.

Vecsés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve a 2017. évre is kiírja 

a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció

és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, 
a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani a megjelölt, 

kötelező mellékletekkel együtt
2016. október 4-étől 2016. november 8-áig.

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

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél
(I. em. 7.), illetve az 555-231-es telefonszámon kaphatnak az

érdeklődők.

20 évvel ezelőtt adták át a Falusi iskola új épületét
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Sokat hallani manapság, hogy a gyerekek túl sokat ülnek a szo-
bában telefonnal, tablettel a kezükben. A mai világban ez termé-
szetes lett, az előző generációknak ezt meg kell szokniuk, meg
kell érteniük – hiszen nemigen van más választásuk. Azonban
néhány dolgot mégis tehetünk még, hogy gyerekeink ne csak a
virtuális világban nőjenek fel. Megmutathatjuk nekik, hogyan
nőttünk fel mi, és mennyi minden történt a múltban, nagyszüle-
ik életében, vagy még annál is korábban. 

Könnyű felkelteni az érdeklődésüket, ha egy színes fesztiválon
való részvétellel tesszük ezt. Még egyszerűbb a dolgunk, ha
bevonjuk őket a hagyományőrzésbe, mint ahogy azt a
Kulturverein-Vecsés tagjai is teszik évről évre. Csodálatosnak
tartom, hogy ennek a kis csapatnak a résztvevői – míg évente
jótékonysági céllal, társadalmi munkában savanyúságot, sült
kolbászt és párolt káposztát, töltött káposztát, valamint krump-
lis fleknit árulnak a Vecsési Káposztafeszten – megmutatják

gyerekeinknek, hogy mennyire fontos az összetartó közösség és
a hagyományok ápolása. Ez segít nekik a valódi világ értékeit is
meglátni, és ezeket az értékeket a jelenbe is tovább vinni, élet-
ben tartani. Az együtt készülődésen, a felvonuláson, a közös
sütés-főzésen kívül Frühwirth Misi bácsi, valamint az általa
kialakított, minden évben visszatérő kis kiállítása is segít felele-
veníteni a múlt történeteit. 
Itt szeretném megköszönni, hogy ennek pár éve már jómagam
is részese lehetek, hogy nekem is megmutatták: vannak még
összetartó emberek és a hagyományok megtanulhatóak, élnek
és így sokáig élni is fognak.
Idén a főzőverseny előkelő 2. helyén végzett az egyesület.
A XVI. Vecsési Káposztafeszt alatt összegyűlt összeg a nemze-
tiségi élet, valamint a Vecsési Tájház közeljövőben kitűzött cél-
jainak megvalósítását fogja szolgálni. Tavaly elkészült egy újabb
szín a tájház udvarára, melyre anyagi fedezetet a Kulturverein-
Vecsés Káposztafeszten végzett tevékenysége biztosította.
Köszönjük szépen az adományokat és a támogatást:
Abonyi Éva, Abonyi Ferenc, Abonyi Zoltán, Brunner Krisztina,
Csikász-Nagy Zsuzsa, Dabasi János, Dunszt Béla, Dobozi
János, Fajt Attila, Fazekas István, Fischer Nándor, Földvári
Attila, Frühwirth József, Frühwirth Mihály, Frühwirth Nándor,
Frühwirth Péter, Frühwirth Tamás, Frühwirth Zoltán, Halász
Tamás, Juhász János, Kárpáti József, Keresi Gábor, Krizinger
Lászlóné, Már János, Nagymarosi Antal, Nuver Teréz, Rajnai
Ernő, Rajnai Mihály, Révai Nándor, Ruzsbaczky János,
Somogyi János, Stiller Roland, Strohmayer János, Strohmayer
László, Szabadosné S. Katalin, Szabadosné S. Anett, Szalai
Richárd, Székhelyi Sándor, Szieber János, Szöllősi József,
Fazekas Jánosné, Tófalvi Antal.

Neumann Noémi Fotó: Déri Tímea

A Szovjet Állami Védelmi Bizottság (ÁVB) 78 1944. december
16-ei 7161. számú határozatát maga Sztálin látta el kézjegyével.
A határozat 7 pontban rendelkezett a „Vörös Hadsereg által fel-
szabadított területén tartózkodó valamennyi munkaképes német
- a 17 és 45 év közötti férfiak és a 18 és 30 év közötti nők sor-
sáról.” A 2. és 3. Ukrán Front által megszállt részekről az 1944.
december 22-ei 0060. sz. parancsa már „az összes német szár-
mazású munkaképes személyre” vonatkozott.

Vecsésre „Szent János napján jöttek be az oroszok!”, és azonnal
elkezdték összeszedni a munkaképes férfiakat, fiúkat, asszo-
nyokat, lányokat. Hadizsákmányként kezelték őket. A Budapest
- Szolnok vasútvonal még romokban hevert. Ezért az első cso-
portokat Aszódon keresztül a Kál-Kápolna vasútállomásra szál-

lították, hajtották. Ezen a vasútállomáson zsúfoltak vagonokba
Berkenye, Vecsés, Rákoskeresztúr, Zebegény, Kerecsend,
Szendehely, Iklad, Kismaros, Kápolna, Nagymaros, Kompolt és
Taksony településekről elhurcolt svábokat. A donyecki szénme-
dence volt az úti cél. Volt, akit ott temettek, néhányat a betegek
közül egy év után hazaengedtek. A többség 1947 nyarán, őszén
tért haza.
2005-ben a felsorolt települések összefogásával emlékművet
állítottak a vagonírozás színhelyén. Szeptember 24-én az
emlékmű a felújításán vettünk részt Tófalvi Mónikával, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.

Írás és fotók: Frühwirth Mihály - Kulturverein

Hagyományos káposzta és káposztás hagyomány

Emlékmű Vecsésieknek is
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„A hagyomány nem a hamu őrzése…”
Morus Tamás gondolatát követve Frühwirth Mihály a Káposztafeszten - a tőle megszokott precizitással - ismét összeállított egy
kiállítást. Csak emlékeztetőül, tavaly „A káposzta és káposztafesztek Európában” című kiállítása egyfajta kitekintést adott az euró-
pai káposztás fesztiválokról és egy rövid képes összefoglalást a káposzta termesztéséről. Idén, a májusban bemutatott „Fiókok
mélyéről” című kétnyelvű albumát hozta el, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával jelentettek meg májusban.
(májusi lapszámunkban bemutattuk a kiadványt, szerk.) A képekhez tartozó szöveget Vass Erika állította össze. A könyv alapját
jelentő képeket Frühwirth Mihály 35 éve gyűjti a vecsési sváb családoktól. A könyv a maga nemében kuriózum és még mindig
újdonságnak számít, hiszen az eltelt hónapokban csak egy szűk kör ismerhette meg. A kiállítás sikerére jellemző, hogy a két nap
alatt folyamatosan voltak érdeklődők a Kulturverein sátránál, akik elismerően szóltak a kiállított anyagról. Természetesen a kiál-
lításról Frühwirth Mihályt, a Kulturverein elnökét kérdeztük, aki készségesen körbevezetett bennünket az alkalmi tárlaton. 
Hogyan vált közkinccsé Misi bácsi fotó-
gyűjteménye? A fotóalbum is csak töre-
dékét tudta befogadni ennek az óriási
anyagnak, amit a kiállítás miatt tovább
kellett szűkíteni. Milyen szempontok
szerint történt a szűkítés?

Az előzményekről csak annyit, hogy a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatta a könyv megjelentetését. Az
ötlet egyébként Vass Erika néprajzkutató-
tól származik, aki látta a több ezres fotó-
gyűjteményemet. Tavaly ősszel beszél-
tünk erről először, és akkor eldöntöttük,
hogy a megszerkesztjük ezt a kiadványt.
A munka januárban kezdődött, és május
végére el is készültünk vele. A képeket
átnézve eldöntöttük, hogy milyen kategó-

riákat célszerű kialakítani. Létrejött a
család, a fiatalok, az esküvő, az egyház,
az iskolai élet, a zenei élet, a gazdaság és
a németországi újrakezdés témakör.
Igyekeztünk a két világháború közötti
időszakra fókuszálni, de az 1946-os kite-
lepítés szomorú utórezgéseit is beszer-
kesztettük. Nagyon nehéz munka volt,
mert 3500 digitalizált képből válogattuk
ki azt a közel 300 képet, ami belekerült a
kiadványba. Igyekeztünk minél több csa-
ládot úgy beválogatni, hogy közben a
képek minőségére is figyeltünk. A munkát
hátráltatta, hogy januárban volt egy stro-
ke-om. Ez a betegség mindenkit meg-
ijesztett, de szerencsére szépen kijöttem
belőle. Határidőt is szabtunk a könyv
megjelenésének. A kitelepítés 70-ik
évfordulóját céloztuk meg, amit sikerült
is tartanunk. A szöveget német nyelvre
Jaszmann Gabriella fordította. Utólag is
nagyon hálásak vagyunk Vass Erikának,
aki nagyon alaposan utánajárt a képek tör-
ténetének. Nagyon jó tanácsokat kaptunk
Gazsó Gábortól, aki az albumot tördelte.
A Káposztafesztre azokat az oldalakat
állítottuk ki, amelyek nagyon részletesen
ki voltak dolgozva. Próbáltuk ezen a kiál-

lításon is bemutatni, hogy milyen volt
Vecsés a XX. század elején.

Milyen volt az érdeklődés?
Ez a kiállítás nem éppen illett a
Káposztafeszt programjába, de ennek elle-
nére, aki bejött, az végigolvasta és nézte a
kiállított anyagot, többen megvették a
könyvet is. Több olyan emberrel is talál-
koztam, akikkel egyébként máshol soha.
Pl. itt volt egy család Hamburg mellől, de
bejött megnézni a kiállítást egy idős német
hölgy is, akinek a férje egy kitelepített
sváb volt. Megnézte a kiállítást Tircsi
Richárd, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma főosztályvezetője és Szücs
Lajos országgyűlési képviselő is.

Tervezik-e a könyvet más fórumon is
bemutatni?
Igen. Sajnos egy-két tévedés is belekerült
az albumba, ezért most ősszel szeretnénk
egy estét rendezni, ahová minden olyan
családot meghívunk, akik szerepeltek az
albumban. Remélhetőleg utólag sikerül
majd a hibákat korrigálnunk.  

Írás és fotó: P.GY.

Színdarab  a kitelepítésről
Írta és Rendezte: Hartmann Hellebrandt Hilda
Előadja: A Kompanei Sváb Nyelvű Amatőr Színtársulat
2016. November 12. (Szombat) 15 óra
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Információ, jegyrendelés: 06 30 668 7043, 06 30 649 45 40

Bevezetés a „Rozmaring” című színdarabhoz

Néhányan már a II. világháború alatt is sejtették, hogy a náci Németország esetleges veresége a Magyarországon élő svábok szá-
mára rettenetes következményekkel járhat. Éppen ezért jó néhány solymári sváb a magyart jelölte meg anyanyelveként az 1941-
es népszámláláskor. Amikor 1946-ban nyilvánosságra hozták a kitelepítésre kerülők retteget listáját, egyesek nem élték túl ezt a
sokkot. Akik eredménytelenül harcoltak azért, hogy töröljék a nevüket a listáról, azokat bevagonírozták. Induláskor még azt sem
lehetett tudni, hogy Németországba vagy Szibériába hurcolják-e őket. A háború sújtotta Németországba megérkezve azt kellett
tapasztalniuk a kitelepítetteknek, hogy az ínség itt még nagyobb volt, mint a hazájukban. Miközben éhbérért dolgoztak és nyelvi
nehézségekkel küszködtek, lassanként csak beilleszkedtek az új környezetbe. Bár az évek múlásával anyagilag megerősödtek,
mégis töretlen maradt lelki összefonódásuk a magyar hazával.
A rozmaring emberemlékezet óta a svábok kedvenc növénye. Minden házban akadt egy cserép rozmaring, és születéskor, házas-
ságkötések alkalmával vagy a halotti tornál elengedhetetlen kellék volt egy rozmaringág. A rozmaring szerencsét hoz, a rozmaring
elkergeti a rosszat, a rozmaring a szerelem és a hűség jelképe. A kitelepítés olykor szomorú, olykor vidám jeleneteit a rozmaring
ezen sokrétűsége köti össze.                                                                                                                                     - NNÖK -

A vecsési németség fényképei a Káposztafeszten
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Andrássy a Káposztafeszten
Hagyomány, hogy az iskolák és az óvodák egy-egy gyermekcsoportja - nevelőik
kíséretében - részt vesz a vasárnapi felvonuláson. Így tesz az Andrássy iskola is
több éve már.

Pichler Rudolf  testnevelő tanár úr kollégámmal harmadik éve vállaljuk ennek a
programnak a szervezését. Tavaly döntöttünk úgy, hogy bicikliinket feldíszítve
kerékpározunk a helyszínre. Iskolánk nagyon fontosnak tartja az egészség megőr-
zését. A mozgás örömére, fontosságára, a közösség összetartó erejére is szeretnénk
felhívni a figyelmet a felvonulás alkalmával.

Veszprémi Klára

Hatvan éve történt 
1956 - 2016
Bácskai Géza: Novemberi vihar

Szabadságharc, forradalom.
Ezer lánggal ég a szívünk,
Itt bolyong a hősök lelke, 
Ötvenhatra emlékezünk.

Mint a friss must októberben,
Úgy pezsgett az egész ország.
Kitaszította önmagából
Minden bánatát és mocskát.

Kristálytiszta tizenegy nap.
Ennyi volt a szabadságunk.
Novemberi orkán tört ránk –
Elsöpörte minden álmunk.  

Tankjaival felszántotta
Kis országunk zsenge földjét.
Gyászt hozott, és eltaposta,
Nem kímélte hazánk népét.

„Csapataink harcban állnak” – 
Hallottuk a rádióból,
Nagy Imre szólt akkor hozzánk,
S szívünk izzott a tettvágytól.

A Jókaiban gyülekeztünk:
Kiss Pista és Csahi bácsi,
Jómagam, s a többi srácok:
Karesz, Tibi, Szambi, s Gabi.

Élelmiszert, s takarókat
Gyűjtöttunk az otthonunkból, 
Küldtük a pesti srácoknak
A vecsési lakosságtól.

Karcsi bácsi és Sebő
Szakértően osztályozták,
Cica néni, s a Pali bácsi
Gondos kézzel csomagolták. 

Ötvenegy év távlatából
Ködösek már az emlékek,
De nagyon sokan, Jókaisok
Igaz szívvel segítettek. 

Ma már ez csak történelem.
Összeszorul most a szívünk.
A hősök lelke itt van velünk,
Fájón rájuk emlékezünk.

Ma már független az ország.
Ma már keblünk büszkén dagad, 
De lelkünkben még él ötvenhat,
S felejteni sosem szabad!

(2007. október)

Újra láthatjuk a Hazug-ot
A nagy sikerre való tekintettel ismét műsorára tűzte a Kisspista Színház
Goldoni: A Hazug c. előadását. A visszajelzések szerint sokan maradtak
le a két hónappal ezelőtti bemutatókról.  A BÁKK és a színház vezetése
kéri az érdeklődőket, hogy időben vegyék meg jegyüket a szokásos
módon, nehogy lekéssenek a november 13-án, vasárnap 18 órakor a
Bálint Ágnes Kulturális Központban kezdődő produkcióról.

VT info
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Kirándulás!
Augusztus 25-én gyönyörű, napsütéses időben a Gondozási
Központ tagjai és a két önszerveződő nyugdíjas klubból néhá-
nyan elmentek Siófokra. Volt olyan idős ember, aki még soha
sem járt a „Magyar Tengernél”. Velünk tartott Saska Istvánné
képviselő asszony is. Külön autóbusszal, és a Központi
Konyhától kapott uzsonna
csomagokkal indultunk az
útnak. Köszönet érte Nagy
László intézményvezető
úrnak és csapatának!

A siófoki kikötőben csatla-
kozott hozzánk Szlahó
Csaba polgármester úr is,
így együtt élvezhettük a

szikrázó, napfényes vízen az egy órás hajókázást. Újdonság volt a résztvevők többségének a
Gyros ebéd is. A tartalmas program után kora délután indultunk haza. Köszönjük Vecsés város
képviselő-testületének ezt a remek napot!

A szeptember 14-én megtartott nyílt napunk - egy közös grillezéssel fűszerezve - nagyon jó
hangulatban telt el. Érdeklődök is jöttek, reméljük, hamarosan klubtagként köszönthetjük őket. 

írás és fotó: gondozási 

Idősek világnapja!
Idén október 4-én került sor az ünnepségre a
Kulturális Központ színháztermében, mely
nagyon vidáman telt el. A rendezők tiszteletük
jeléül megajándékozták az idős hölgyvendége-
ket egy-egy szál virággal.
A rendezvényt Szlahó Csaba polgármester úr
nyitotta meg, aki köszöntőjében beszélt az idős-
korúak tiszteletének jelentőségéről, arról, hogy
generációkon keresztül átörökítik azt a tudást,
szeretetet, amit ők is kaptak valamikor szüleik-
től, nagyszüleiktől. Elmondta, hogy mennyire
fontos ez a törődés, s a jó példa, amit gyermeke-
inknek, unokáinknak mi is továbbadhatunk. Ezt
követte Saska Istvánné, a Szociális Bizottság
vezetőjének időseket köszöntő gondolatai.
A kis műsorban az irodalmi kör két képviselő-
jétől egy-egy erre az alkalomra írt vers hangzott
el. A Falusi Nemzetiségi Óvoda „Napocska”
vegyes csoportjának táncos-zenés műsorában
kisfiúk és kislányok népviseletben ropták a tán-
cot. Mosolyt, könnyet fakasztott a produkció-
juk, annyira bájosak voltak, a három - táncokat
betanító - óvoda pedagógussal remek élményt
kaptunk általuk. Végül Bódi Csabi mulatós
nótákkal szórakoztatta az idős embereket, rend-
kívüli humorával, kedves vidámságával meg-
énekeltette, táncoltatta a közönséget. A műsor
után finom ebéddel, egy kis vörösborral látta
vendégül a városvezetés az egybegyűlteket.
Kívánjuk, hogy éljenek még sokáig közöttünk
erőben-egészségben, és leljék örömüket a min-
dennapok apró csodáiban…
Benke Mária

Halmisok a győrújbaráti táborban
Augusztus 1-jén kis csapatunk útnak indult a nyári táborba. Busszal indultunk
Győrújbarátra 4 nevelő és 32 gyermek. Nem volt ismeretlen számunkra a hely-
szín, tavaly is ott nyaraltunk és csodajó volt. Idilli környezetben vártak minket a
bungalók, és rengeteg programot biztosított a tábor. Munkánkat animátorok
segítették. Volt kézműveskedés, ügyességi feladatok, sportolás, diszkó, karaoke,
KI-MIT-TUD, bűvészkedés, tűzzsonglőrök…
Napközben a nagy melegben a medencében lubickoltunk. Az utolsó előtti nap
folyamán ellátogattunk Győrbe, ahol a délelőttöt egy játszóházban töltöttük,
majd városi kisvonattal bejártuk a legszebb helyeket. Szerencsénkre épp hazaér-
tünk a táborba, mire egy hatalmas vihar lecsapott a környékre. Sajnos a tábortűz
emiatt elmaradt, de a szervezők mindenre felkészülve felejthetetlen záró estet
varázsoltak nekünk az ebédlőben.
Köszönjük az anyagi támogatást városunk Oktatási Bizottságának és iskolánk
alapítványának.
Igazán kellemes élményekkel gazdagodtunk. Reméljük, jövőre is átélhetjük újra!

Írás és fotó: Sebők Márta szervező

A Gondozási Központ híreiből
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Október 6-a a nemzet számára gyásznap. Tavaly arról írtunk,
hogy az oroszok előtt fegyvert letevő magyar sereg tábornokai
nem hitték el, hogy Bécs ilyen gyilkos indulattal áll véres bosz-
szút a szabadságáért küzdő magyarok felett. Érdemes néhány
gondolatot azokra is vetni, akik menekülőre fogták a dolgot.
Augusztus 9-én a Temesvárnál elvesztett csata után Kossuth
Görgeyre ruházta a teljhatalmat, ő pedig kíséretével az Al-
Dunát érintve a törökök által megszállt Bulgária felé vette az
irányt.  Ez inkább kisebb hadsereg-test volt, mert Kossuth mel-
lett 8 tábornok, 270 főtiszt is benne van a 3686 lelket számláló
seregben, amelyet 1200 lengyel és 700 olasz légiós erősít. A
sereg kemény harcok árán jut el Orsováig, ahol elásták a Szent
Koronát, ami csak 1853-ban került elő, siralmas állapotban. A
magyar menekülteket óriási tisztelettel fogadták a bulgár
Vidinben, amely magyar kézben is volt IV. Béla király idején,
sőt Anjou Nagy Lajos korában magyar bánság volt, Bodony
néven. Bécs a magyarok kiadását követelte, amit a török elő-
ször elutasított, de már szeptemberben az orosz és osztrák
háborús fenyegetőzés hatására úgy változott meg a helyzet,
hogy a maradás feltétele az iszlám vallás felvétele lett. Több
tábornok, tiszt és közlegény is áttért az iszlámra, a légiók jelen-
tős része kerülő úton hazaindult. Kossuth itt írja híres vidini
levelét Palmerston angol miniszterelnöknek, amelyben leírja a
magyar menekültek fenyegetettségét, és a külföld segítségét
kéri. A megmaradt, már csak néhányszáz fős magyar csoport
novemberben az ország belseje felé megy, és Sumenban talál
szállást. Innen 1850. február 14-én Kossuth és szűk körét a
törökök a birodalom belsejébe viszik, ahonnan majd tengeren-
túlra megy képviselni a magyar ügyet. A kormányzótól sírva
búcsúznak katonái. Ez a 300 fő ott marad Sumenben, és a vég-
napjait élő török megszállás idején, majd a független Bulgária
kezdetén máig érezhetően részt vettek Sumen fejlődésében.
Egy Kárpáti nevű huszár altiszt húsvágószéket nyitott.
Zenekart alakítanak, amelyből később Sáfrány Mihály honvéd
megalakítja a sumeni szimfonikus zenekart. A velük maradó
Egressy Gábor és Némethy Ferenc színészek előadásokat szer-
veznek. Egy Sipos nevű atyánkfia vendéglőt nyitott, ami a
menekültek fő találkozóhelye lett. A ma is működő híres sume-
ni sörgyár elődjét is magyar alapította, sőt az első sumeni für-
dőt is hazánkfia, Őrhalmi József tervezett meg és kivitelezte
barátaival.  – szajan -

Október 6-án 17 órakor az Andrássy iskola tornatermében kez-
dődött el a mártírokra emlékezés. A zord időjárás és az éppen
szakadó eső miatt került ide az ünnepség. Szilágyi István, az
iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a VHZ
fúvószenekar kíslretével közösen elénekeltük a Himnusz. Ünne-
pi beszédet Gál István, az iskola nyugalmazott tanára, Vecsés
Város Díszpolgára mondott. Beszédében felidézte a mártírok
utolsó mondatát, ezeket érdemes tanulságul megörökíteni:

„Lovag Poeltenberg Ernő osztrák származású tábornok:
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Dessewffy Arisztid gróf, magyar származású tábornok: Tegnap
hősök kellettek, ma mártírok…Így parancsolja hazám szol-
gálata.
Kiss Ernő örmény származású tábornok: Istenem, az újkor
ifjúsága egész ember lesz–e? Árpádok dicső szentjei vir-
rasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a
szívük, és a hazáé az életük.
Knézich Károly horvát származású tábornok: Milyen különös,
hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az
ördög keverhette így össze a lapokat.

Lahner György elmagyarosodott német családból származó
tábornok: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az iste-
ni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Lázár Vilmos örmény-magyar származású ezredes: Ki tehet
arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövé-
ben érett apostollá az apostolok lelke, és a bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
gróf Leiningen Westerburg Károly német származású tábornok:
A világ majd feleszmél, ha látja a hóhérok munkáját!
Nagysándor József magyar származású tábornok: De rettene-
tes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit nem tet-
tem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé,
hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Schweidel József német származású tábornok: A mai világ a
sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom
jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi ember-
sége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Török Ignác magyar származású tábornok: Nemsokára Isten
legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csu-
pán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam.
Damjanich János szerb származású tábornok: Legyőztük a
halált, mert bármikor készek voltunk elfogadni azt.
Gróf Vécsei Károly magyar származású tábornok: Isten adta a
szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért
lángolt.”

Beszédéből idézünk:
„(…) Az utolsónak említett tábornoknak vecsési kötődése van.
Amikor 1849 áprilisában Isaszegnél megverték a császári sere-
get, a haditanács úgy döntött, hogy a II. Hadsereg Vecsés térsé-
gében táborozzon, és állandóan nyugtalanítsa a császári sereget,
hitesse el az ellenséggel, hogy itt áll a magyar fősereg. Ezt sike-
resen végrehajtották, majd májusban elindultak Buda bevételé-
re, amelyre 1849. május 21-én került sor. Ez a német származá-
sú, tábornok Aulich Lajos. Aulich Lajosra különösen igaz az,
amit a bevezetőben mondtam: magyar az, aki vállalja a magyar-
sággal a sorsközösséget jóban-rosszban egyaránt. Utolsó mon-
data ez volt: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar
népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Az iskola diákjai ezúttal is szép, verses, zenés, énekes műsorral
emlékeztek a szabadságharc hős mártírjaira. Az összeállítást a
hetedik évfolyam adta elő, segítő tanár volt: Gyöpösné Gémes
Ilona, Horváth Zoltán és Udvaros Gyula.
Az időközben abbamaradt eső lehetővé tette, hogy a gyermek-
ek a mécseseket már az iskola előtt álló kopjafánál helyezzék el,
miként az emlékezés koszorúit is itt helyezhették el a résztvevők.

VT info                                                     Fotó: Nagy Mátyás

A magyar nemzet halhatatlanjaira emlékeztünk
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A Káposztafeszt fő rendezvényhelyszínéről, az Epresből idén nagyon sokan hiányolták a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekarának a sátrát. Szeptember 24-én délután a hagyományőrző színpadon egy órás koncertet adott a VHZ. Másnap
ők vezették fel a felvonulást, ezt követően azonban csak távolról lehetett hallani a zenekar pattogós zenéjét. A hang után ered-
ve aztán előkerült a fúvószenekar a sátorral együtt. A rendőrség melletti próbaterem udvarán vertek tanyát, ami így egy kicsit
messzebb került a nyüzsgéstől. Az okokról Fazekas Józsefet, a VHZ elnökét kérdeztük.

Ennek a távolmaradásnak mi volt az oka? 
Ennek az volt elsődleges oka, hogy nem sikerült megállapodni
a feltételekről a szervezőkkel. A felkínált lehetőségek közül
még ez volt a legkevésbé rossz.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a saját bázisunkon rendezzük meg
a szokásos hagyományőrző programunkat. Nem volt arra kapa-
citásunk, hogy sátrat állítsunk, ez több mint három napos
munka lett volna 20 embernek. Nem kaptunk ehhez segítséget,
ezért maradtunk a saját területünkön.  A VHZ-nak 170 éves
múltra visszatekintő hagyománya van Vecsésen, amiből vasár-
nap délután próbáltunk egy jó hangulatú autentikus műsort
összeállítani. Ebben közreműködött a Schaumarer Musikanten
Búzás Bálint vezényletével, a VHZ MVW Bavorák Szaxofon
Quintetje, a Musikverein Wetschesch Fúvószenekara és a
Takser Spatzen.

A bejáratnál rögtön egy kiállítást láthattak az érdeklődők! 
Ez a dekoráció része volt, és nagyon örülök, hogy a fiataljaink csinálták. Azt a több mint 100 éves múltat próbálták bemutatni kora-
beli fotók segítségével, amire mi nagyon büszkék vagyunk. 

Az előző évhez képest mekkora volt az érdeklődés?
Ezt nehéz megmondani, mert folyamatosan voltak a rendezvény-
sátrunkban, ahol 200 fő fért el. Délután talán egy-egy asztalnál
nem ültek vendégek, de este telt ház volt. Akik eljöttek, azok jól
érezték magukat. 

Mit terveztek jövőre?
Mi nyitottak vagyunk mindenkivel együttműködni. A jelenlegi
helyzetben nem voltunk döntéshozók, ezért maradtunk ennél a
helyzetnél. Ha a jövőben kedvezőbbet ajánlanak fel, akkor nyil-
ván azt választjuk.

Írás és fotó: P.Gy.

A VHZ nem az Epresben állította fel a rendezvénysátrát 

Meghívó 
Katalin napi batyus bálra

A „Megmaradunk  Vecsés Magyar
Kultúrájának Ápolásáért Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre szeretettel
meghívja Önt és kedves családját a

XVI. hagyományos Székely- Magyar
batyus báljára, a 

Halmi Telepi Általános Iskolába
2016. november 26-án 20 órára.

Belépődíj: 2.500,- Ft
Jegyek elővételben az alábbi elérhető-

ségeken: Lázár Lehel – 0620 256 3585,
Váradiné Bartalis Magdolna – 0630

233 3488, Orbán Éva - 0630 841 7697
vagy a helyszínen válthatók.

A jó hangulatot a SICULUS Zenekar
biztosítja.

FELHÍVÁS! FAÜLTETÉS A PATAK PARTON!

November 11 én 11 órától 21 db díszfa elültetésére kerül sor a Kispatak
Természetvédő és Hulladékkommandó szervezésében az Önkormányzattal karöltve.
Helyszín a kanális Kispatak lakóparki része. A tavaly ültetett 41 db fából sajnos több
nem élte túl a nyarat, a kipusztult 21 darab fa pótlását fogjuk elvégezni.
VÁRJUK LELKES VECSÉSI LAKOSOK JELENTKEZÉSÉT A FAÜLTETÉSRE. 
Kérjük, részvételüket jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
https://www.facebook.com/hulladekkommandovecses/ 
https://www.facebook.com/events/1838980426317891/.
http://hulladekkommando.gportal.hu/gindex.php?pg=36942718 .

Krojher Gabriella koordinátor: 0630 386 7470 

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör vezetése 
továbbra is kéri a támogatást 

a Megmaradás Parkban felállított három szobor költségeihez. 
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria Takarékszövetkezet
Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát nyitott, amelynek a száma:
65100091-11382573. A támogatók neve, ahogyan eddig is, most is

felkerül a szobor talapzatára.
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Schubert Kati: ŐSZI VERS

Lopakodva közeleg, még észrevétlen,
Ott vagyok az elmúlt órák hamis ígéretében,
Még ott vagyok, fogom és visszatartom.

Nem fogom fel, hogy elmúlt, valaminek vége,
Megváltozott minden, a hajnalok sötétek,
Nem látom helyem, s nem tudom, hol vagyok.

Lassan átkarol, és magához húz csendben,
Azt hiszem, hogy még rajtam múlhat a minden,
Kezemből csúszik,pedig szorosan tartom.

Vége van, a nincs, az új még születőben,
A senki földjén botorkálok vakon,de bőszen,
Semmi vagyok, koldus a markom - csak tartom.

Egy ígéret megtalál, hogy jobb és szebb lehet,
Rám telepszik a gondolat s némán elhiszem,
Hinnem kell és bízni – magam az élet vagyok.

Mit nekem az ősz, köd és záporeső,
Égett avar nyomán, új föld, most születő,
Hagyom és engedem, már vissza nem tartom.

Mutassa meg magát, újat, valami szépet,
A novemberi ködbe vesző, madarat az égen,
Az árnyból születő: hatalmas Istenséget.

Sallay Gyula: ŐSEIM VÉRÉT HORDOM

Paraszt őseim vérét hordom,
szavaikat nyelvemmel ízlelgetem.
Elhibázott harcaikat védem,
meséiket őrizgetem.
A múlt megfakult napjait nézem,
melyekről gyakran szól a vád.
Némelyik úgy hangzik, 
mint karikás ostorcsapás.
Tudom a sok bukásnál,
ők abban hibáztak:
hittek egy idegen világnak.
Ott álltam volna Dózsa mellett,
Bottyánnal Rákóczira vártam volna.
A bajban mi mindig összefogtunk,
itt virtussal szólt a nóta.
Emlékezzetek Madáchra,
Ő írta e földi világra:
Itt zajlik az ember csatája
e végtelen tragédiába.
Őseim vérét hordom,
szavaikat büszkén mesélem,
hogy idáig jutottam,
egyedül Övék az érdem.

Kelemen Bata Mária: VAD SZELEK

Őszi napsugár csillog a tájon, 
színes kavalkád terjeng a fákon. 
A kerten vihar előtti csönd ül,
Egy – egy sárga levél táncra perdül. 

A napfény útját rút felhő állja, 
megtöri fényét, fogságba zárja. 
Az ég sötétségbe burkolózik, 
A Nap menekülve nyújtózkodik. 

Belátja nincs menekvés ezúttal,
hiába lázong fényes vigyorral. 
Közelednek a feldúlt fellegek,
rohannak utánuk a vad szelek. 

Üldözik őket, s ha utolérik, 
szélüket rázzák, cibálják, tépik. 
A vad szelek konokul tombolnak, 
bőszen süvítve vadul rombolnak. 

Dühöng a vihar, az ég morajlik,
Tépi a fákat, törzsük elhajlik. 
Nagy dühe lassacskán ülepedik, 
a Nap előbújik, s csodálkozik. 

Borzalmas, mit maga után hagyott, 
letört faágat, kicsit és nagyot. 
Szomorúan látja a nagy csapást,
lágy melegével nyújt feloldozást.

Elnémult madarak búsan nézik, 
pici szívük a fészkükért vérzik. 
Vadszelek ereje szertefoszlott, 
Nap a szétzilált kertre mosolygott. 

Benke Mária: ŐSZI NAPSÜTÉS

Ősz hajú öregúr sétál a parkban,
meg-megáll, botjával túr az avarban.
Egy padon idős hölgy kötöget,
az öregúr feléje lépeget.
Megszólítja tisztelettel a Nőt.
Dicséri nagy hévvel az időt:
„Nem is emlékszik ilyen októberre”,
az őszi napsütés rásüt a pulóverre…
A kötögetést a hölgy abbahagyja
elmélázva nézi a leveleket az avarba’.
Kedvesen beszélgetnek a padon
az öregúr bókol nagyon:
„Milyen szép fehér a haja,
szomorú a szeme - mi a baja?”
Az idős hölgy ráncos ujjait nézi,
elmúlt ifjúságát csendben felidézi…
Régen volt, hogy Őt dicsérték,
szelíden a kezét kérték…
„Ha a szív fiatal nem számít a kor!”
mondja a bácsi, - közben hevesen bókol…
Ha észrevesz egy férfi egy nőt,
együtt múlathatják a rohanó időt… Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Szénási Sándor István: AZ ÖREGEKHEZ

Szemeitek fáradt fényét,
mint színes köntösét az ősz,
rám teríti a szeretet,
mikor simogat kezetek.
Minden mozdulatotokban
sajognak a munkás évek.
Romokban állna az ország,
és nem lenne most szabadság,
ha Ti nem áldoztok érte
éveket, ifjú életet.
Ha Ti nem békére vágytok,
nem hull ránk jólét, csak átok.
Hátatokon hajlott idő,
kezetekben bot-akarat
az örök segítő szándék:
adni, élni, maradni még!
Gyönyörködni gyermekekben,
szépreményű unokákban,
szemlélni az új nemzedék
küzdelmét boldog életért
egy új,vészterhes világban,
amit már ők hivatottak
szebbé tenni, megvédeni,
- öregeknek kijár ennyi.

Ha látjátok, hogy érdemes volt
fáradni annyi éven át,
ősz szemöldök alá újra
behúzódnak a csillagok,
s a hit, szeretet felragyog.
A lelkében minden ember
megőrzi az ifjúságát,
hogy szeretni mindig tudjon:
akkor is, ha jő az alkony.
Aki egész életében
javára volt a világnak
és nem csak magára nézett,
kapjon boldog öregséget!

Varjasi Béla: DICSÉRET

Agy apró sejt bonyolult rendje,
a kiterjedés méltóságos csendje,
csak rólad tanúskodik Atyánk.
Fogadd el hálaadó imánk.
Te ihletted a bibliát
szenteket indítva.
Ebből kapunk útmutatást,
életünket irányítja.
Ebben a bonyolult világban,
ha szavadra figyelünk,
hozzád fordulunk imában,
és reménnyel élhetünk.
Köszönet a sok jóért,
miket Tőled kaptunk.
Testi ,lelki táplálékért
fogadd hálás szavunk.
A minta ima szavai szerint,
uralmad a földre is eljönne,
megszüntetne bánatot, kínt,
majd békét teremtene örökre.
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„Mindannyian utazunk szerte a világban és keressük a boldogságot, ugyanakkor, ha azt nem hordozzuk a szívünkben, nem talál-
juk meg soha.“ R.W. Emerson (amerikai filozófus) 
A németországi Lipcse után Budapest
adott otthont az ötödik Nemzetközi
Nemnövekedés Konferenciának augusz-
tus 30-a és szeptember 3-a között. A
2014-es hatalmas lipcsei siker után, ahol
74 országból 3000 fő vett részt a konfe-
rencián, a budapesti találkozó 900 részt-
vevője is demonstrálta azt a folyamato-
san növekvő társadalmi figyelmet, mely
az uralkodó gazdasági növekedési kon-
cepcióval ellentétes, és egy fenntartha-
tóbb, valamint élhetőbb társadalmi rends-
zer kialakítását tűzte ki célul. 
A nemnövekedési filozófia az ökológiai
fenntarthatóságból indul ki és arra hívja
fel a társadalom figyelmét, hogy egy zárt-
rendszerben, mint pl. a Földön, nem
lehetséges korlátlan növekedést létrehoz-
ni, ugyanakkor jelenlegi társadalmunk
szinte minden területen ebben a szemlé-
letben gondolkodik, érintse ez akár a vál-
lalati versenyképességet, vagy éppen az
olimpiai játékokat. Ma egy olyan produk-
tív szemléletű társadalomban élünk,
melynek a filozófiája a szárnyaló profi-
ton, illetve a folyamatos anyagi növeke-
désen alapul. Ennek a jelképe „A régit
dobd el és vásárolj helyette újat!“ című
szlogen. Ez a fajta fogyasztói jellegű
gondolkodás átüt a közösségi életbe is,

ahol egymás támogatása helyett egyre
inkább az individualizmus kerül előtérbe.
Két független egyén számára sokkal több
terméket lehet eladni, mint pl. két pár-
kapcsolatban élő személynek. A társadal-
mi kapcsolatok kohéziója ezáltal folya-
matosan csökken, megnő a válások
száma, és folyamatos közösségi krízisek
alakulnak ki, mind morális, mind később
egészségügyi vonatkozásban is (erőszak,
rákos megbetegedések stb.). 
A verseny helyett a nemnövekedés az
együttműködésre helyezi a hangsúlyt! 
A nemnövekedés szerint olyan élhetőbb
társadalmi berendezkedést kell létrehoz-
ni, ahol a „mértékletesség“ kerül előtér-
be, melyben a társadalom valójában
annyit fogyaszt, mint amire valóban
szüksége van. Ennek a gondolatnak a kia-
lakításához persze gyökeres szemléle-
tváltásra van szükség. Jól tükrözi mindezt
pl. a kerékpáros forgalom budapesti
növekedése is. A nemnövekedés szerint
nem az anyagi termelést szükséges emel-
ni, hanem a közösségi kapcsolatok kohé-
zióját, azaz olyan társadalmat érdemes
létrehozni, amely a közösségi jólétet
helyezi előtérbe! Ezt a folyamatot nem a
GDP növekedése motiválja, hanem a
helyi (lokális) alkotóközösségek megala-

kítása, mely lehet éppen zene, tánc, sport,
illetve egyéb kreatív együttműködés. 
A nemnövekedés szerint a win-win (nyer-
nyer) gondolkodásra esik a hangsúly,
azaz minden résztvevő pozitívan lép
előre a közösségi folyamat fejlődésében,
és nem a hazánkban évszázadok óta saj-
nos tipikus lose-lose (veszít-veszít) felfo-
gási rendszer érvényesül, melynek a
lényege: „Ha megdöglött a lovam, dögöl-
jön meg a szomszédé is”.
A társadalmi változásokat a nemnöveke-
dés nem forradalmi, hanem a közösséget
átformáló cselekedetek révén igyekszik
megvalósítani. A nemnövekedés kérdés
felvetése a gyakorlatban abban nyilvánul
meg, hogy napi szinten mit teszünk a
közösségünk (családunk, településünk,
városunk, a másik stb,) fejlődése érdeké-
ben anélkül, hogy ezért bármilyen jellegű
ellenszolgáltatást kapnánk, vagy éppen
várnánk. Ne feledjük, Erich Fromm
német pszichológus szerint „Adni önma-
gában is egyedülálló öröm!“
A konferencián résztvevő több, mint száz
nemnövekedés előadó is minden ellens-
zolgáltatás nélkül tartotta előadását, sőt
jelentős mértékben hozzájárult anyagilag
is a konferencia sikeréhez. 

Práczki Péter

A Róder Imre Városi Könyvtár híreiből
Nálatok laknak-e állatok?

Lezárult könyvtárunk általános iskolások számára meghirdetett fotópályázata,
melynek témája az állatok szeretete volt. Kedvenc állattal, vagy saját háziál-
lattal készült fotókat vártunk a gyerekektől. A díjátadóra október 4-én került
sor, Nagy Gyula, a Bálint Ágnes Kulturális Központ művészeti vezetőjének
közreműködésével. Rengeteg ötletes és kedves kép érkezett, melyek a könyv-
tárban szabadon megtekinthetők nyitvatartási időben. Szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek a részvételt, és gratulálunk az elért eredményekhez.

I. helyezés: Rátóczi Zalán  (jobbra a fotón)
II. helyezés: Lázár István
III. helyezés: Kaiser Ákos Pál
Különdíj: Kun Réka Noémi

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából gróf Nádasdy Borbála
írónő látogatott könyvtárunkba október 7-én. A grófnő 1939-ben
született az egyik legnagyobb magyar arisztokrata család, a
Nádasdy-família tagjaként. A találkozón betekintést nyújtott kalan-
dos életébe, beszélt megjelent könyveiről, jövőbeli terveiről. 
Az írónő közvetlensége, szeretete mindenkit megérintett, aki elláto-
gatott a rendezvényre. A Market Centralban található Líra könyváru-
ház jóvoltából lehetőség volt könyvvásárlásra is. Az est végén az
írónő mindenkinek dedikálta a saját példányát.
További rendezvényeinkről, programjainkról az alábbi elérhetősége-
ken tájékozódhat: Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés, Telepi út 43. - 06-29-354-391
www.vecseiskonyvtar.hu és www.facebook.com/roderimre

Írás és fotó: Balogh Barbara

NEMZETKÖZI NEMNÖVEKEDÉS KONFERENCIA BuDAPESTEN
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A szervezők idén is két napra terveztek, és ezúttal az időjárás kegyes is volt, és mind a két
napon megvalósulhatott minden tervezett program. Változást is tapasztalhatott az évente kilá-
togató vendég. Állandó kihívást jelent a szervezőknek a nagy tömeg kulturált elhelyezése, és a
térben való vándoroltatása, amely korábban az Epres területén csak kiadós, majdnem helyben
járással volt megoldható. Ezzel együtt járt a megfelelő parkolóhely biztosításának kérdése.
Most a Régi-Ecseri út és a Lanyi egy részének bevonása a fesztivál területét jelentősen meg-
növelte, és a Lanyinál nagyobb parkolót is ki lehetett alakítani. A Régi-Ecseri útra kerültek a
vendéglátó pavilonok. A Lanyinál felállított színpadnál pedig körben – szinte csak – vendég-
látósok voltak. Ami feltűnő volt a korábbi évekhez képest, hogy most az Epres területén akad-
tak üres helyek, ami eddig elképzelhetetlen volt. Igaz, most lehetett sétálni. (szj.)

Szombat - Tradicionális sváb esküvő
Ilyen még nem volt a Káposztafeszten

A Káposztafeszt első napján olyan prog-
ram került a délutáni műsorba, amit az
elmúlt 15 évben még nem láthatott a
közönség. Sokaknak meglepetés volt a
sváb esküvő. A rendezők már többször
felvetették a megrendezését, ezért Doróné
Zemmel Katalin a Rosmarein Tánccso-
port vezetője idén úgy döntött, hogy
összefogja a tánccsoportokat és színpad-
ra viszi az esküvőt. A színes program a
Vecsési Tájháznál vendégvárással kezdő-
dött, majd felvonulással folytatódott. 
A népes menet érintette a násznagyok, a
vőlegény és a menyasszony házát. A nász-
népet a Brunner Zenekar kísérte. A felvo-
nuláson közel 100 szereplő működött közre
és nagyon nagy létszámban csatlakoztak a
lakodalmas menethez az érdeklődők is. 
A fergeteges sikert aratott programban sze-
repelt a Rosmarein Tánccsoport, a Lumpen
Klumpen Tánccsoport, a Wetschescher
Nachtigallen Kórus, a Pilisszentiváni
Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Falusi
Általános Iskola táncosai.

Először is gratulálunk a sikeres fellépés-
hez. A műsorszámhoz több tánccsoportot
kellett összehangolni, ami nem kis fel-
adatot jelenthetett. Mikor kezdték az elő-
készületeket?
- kérdeztem Doróné Zemmel Katalintól.
Májusban, amikor a Káposztafeszt
Szervező Bizottság elkezdte szervezni a
Káposztafesztet, összehívták a nemzeti-
ségi tánccsoportok vezetőit és a Brunner
zenekar vezetőjét, hogy szervezzük meg
a sváb esküvőt. Ez már az előző években
is szóba került, de úgy látszik, most érett
be a gondolat. A szervezéshez tartozott,
hogy keresnünk kellett násznagyokat,
akik ezt a tisztséget elvállalják, majd
találni olyan helyszíneket, ahonnan a
vőlegényt és a menyasszonyt hozzuk. A
szervezést végül azért vállaltam el, mert
tavaly a 15 éves jubileumunkat ünnepel-
ve a Rosmarein Tánccsoportnak már
elkészítettem a sváb esküvő koreográfiá-
ját. Ezt adtuk elő most is a színpadon.

Nagy segítséget kaptam a résztvevő tánc-
csoportoktól, például a Lumpen
Klumpen tánccsoportból kerültek ki az
örömszülők, a Falusi iskola tánccsoport-
jának vezetője pedig elvállalta az egyik
násznagy szerepét. Szerencsére a mai
napig élnek még a régi sváb esküvői szo-
kások Vecsésen. Itt is, mint az igazi eskü-
vőkön, kis szalagocskákkal feldíszített
rozmaringot adtunk minden résztvevő-
nek, ami a sváb hagyomány szerint  a
hűség és a szorgalom jelképe. Valójában
nekünk csak be kellett emelni a műso-
runkba azt, amit egyébként Vecsésen egy
sváb esküvőn napjainkban is látni lehet.
Annyiban tértünk el az eredeti sváb eskü-
vőtől, hogy egy menetben jártuk be az
útvonalat, és nem ingáztunk a helyszínek
és a lakodalmas ház, jelen esetben a szín-
pad között.

Kik voltak a szereplők?
A násznagyok szerepét Füzesi József és
felesége, valamint Sárdi Tamás házánál
Simon Sándor és felesége vállalták el.
A vőlegényt Vasadi Attila és családjá-
tól, a menyasszonyt pedig tőlünk vit-
ték. A vőlegény szerepét Papp Gábor, a
menyasszonyét pedig Bittner Bernadett
vállalta.

Hányszor volt összpróba?
Igazán talán háromszor kellett próbálni,
mert az örömszülők szerepét vállaló
Szlahó Fazekas Ági, Frühwirth Peti (a

menyasszony szülei), Somogyi Szilvi és
Kaiser Pali (a vőlegény szülei) táncosok
voltak, akiknek nem okozott problémát a
tánc elsajátítása, a menetben pedig ismer-
ték a szokásokat. 

Kik segítették a program összeállítását?
Mint említettem, a tánccsoportok, a
Nachtigallen Kórus, a Brunner zenekar
sokat segítettek, de
ezen kívül hálás
köszönettel tarto-
zom azoknak, akik
támogatták a pro-
dukciót. Ismerősök
ajánlották fel, hogy
a finomabbnál fino-
mabb igazi lagzis
sütiket elkészítik,
melyeket a házaknál kínáltunk a vendé-
geknek, mialatt a zenekar három számot
játszott. Wirthné Sárosi Évi és családja,
Herczegné Frühwirth Rozika, Magyarné
Milike és Kevéné Mayer Anikó ebben
nagy segítséget nyújtottak.
Kimondhatatlanul jó érzés, hogy mások-
nak is fontos volt ez a program. 

Lesz folytatás?
Szerintem, ez most egy egyszeri alkalom
volt. Lehet, hogy két-három év múlva
ismét megrendezzük, továbbgondolva,
kibővítve. 

P.GY. Fotó: Katona Csaba

X V I .  V E C S É S I  K á P O S Z TA F E S Z T  
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Savanyúságverseny 
Hagyományokhoz híven az idén is volt savanyúság verseny. A szabályok miatt megváltozott
a termékek besorolása, versenybe helyezése. Idén kimagaslóan sok: 26 savanyító cég neve-
zett! Nagyon finom, ízletes termékek versenyeztek. A verseny igen szoros volt, némely eset-
ben a zsűrinek újra kellett kóstolnia és döntenie.
A szakmai zsűri nagyon komolyan vette a feladatát, amelynek tagjai voltak: 
Szakáli István Lóránd agrárfejlesztésért, és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, Pappné Varga Edit Pesti Barnabás Élel-
miszeripari Szakképző Iskola Mérnök tanár, Ruzsbaczkiné Komlós Róza, Abonyi Ferenc, Frühwirth Nándor vállalkozók.

Négyféle kategóriában hirdettek versenyt. Eredmények: 

Az idei évben először indult a savanyított káposzta „Vándor Díj”,
ezt a legjobb terméket előállító vállalkozás, a Kriz-Ker Kft. kapta.
A nyílt kóstolás nagyon sikeres volt, közel 70 fő adta le voksát. 
A Közönség-díj nyertese a Kriz-Ker Kft. lett. (a fotón a zsűrivel)

A szervezők:
Abonyiné Bátonyi Erzsébet, Schneider Richárdné Nóra

A Sváb esküvőt követően Szakáli István Loránd, az agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a káposztafesztivált. Rövid beszédében elmondta,
hogy az egyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunkról van szó, amelynek feldolgozásában
és hasznosításában Vecsés élen jár. Kifejezte reményét, hogy belátható időn belül a vecsési
savanyított káposzta a hungarikumok sorát fogja gazdagítani.

X V I .  V E C S É S I  K á P O S Z TA F E S Z T  

Savanyított káposzta
I. Kriz-ker Kft
II. Polyi-ker 2002 Kft.
III. A/B 2004 Bt

Káposztával töltött fehér TV paprika
I. Szabados József
II. ESJÉ Bt.
III. Agro-Team Kft.

Kovászos uborka
I. A/A Pomádé Bt.
II. Strom Kft.
III. VESAV Kft.

Vágott-vegyes savanyúság
I. ESJÉ Bt.
II. Földvári-ker Kft.
III. Polyi-ker 2002 Bt.

A Petz Családi Pincészetről tudtuk, hogy kiváló a boruk, kitű-
nő a konyhájuk, de hogy káposztagyalulásban is bajnokok, azt
most tudtuk meg. Mindkét napon fáradhatatlanul mutatták be
a gyalulás tudományát a vendégeknek, és invitálták őket a
tevékenység elsajátítására.

Főzőverseny – szombat 

A zsűri elnöke Jegenyei István, a káposztafőzés nagymestere
volt. Munkájában Stubnya Péter, a Stáció Hotel séfje segített. 
A korábban megszokott 60-70 baráti társaság helyett 15 csapat
tevékenykedett csupán, akik dacoltak a drasztikusan megválto-
zott jelentkezési feltételekkel. A szombati nap eredményei:

I. Williams Televízió – Töltött káposzta mellett lila káposztából
készített levest szervíroztak, apróra vágott, téglalap formájú
kemény tojással és rácsos sajt csipsszel díszítve. A zsűri a külön-
leges szín- és íz hatás végett egyhangúlag döntött mellettük.

II. Varga Peti és Baráti Köre – A Bugaci nyakas káposzta fantá-
zia nevű, különleges fűszerekkel elkészített étel remekmű volt.

III. Vecsési Sport Egyesület – A bajnokok töltött káposztája a
legkényesebb igényeknek is megfelelt. 
Különdíjat kapott a Petz Családi Pincészet kitűnő étele a
kemencében elkészített töltött káposzta, amihez kemencében
sült káposztás rétest szolgáltak fel.

VT info
Fotók: Katona Csaba



Szombati kulturális programok
Az Epres közepén felállított és ezúttal a Hagyományőrző elnevezést kapó színpadon több
emlékezetes produkciót láthattunk. A kitűnően koreografált Sváb esküvőről már szó volt, de
a VHZ Koncert-Fúvószenekara és a Lumpen Klumpen Tánccsoport műsora minden igényt
kielégített, kiválóan szolgálta a német nemzetiségi kultúra bemutatását. Ugyanezen a színpa-
don következett a The BlackBirds együttes Beatles emlékműsora. Kár, hogy a programjuk
másik fele időben egybeesett a másik színpadon fellépő világsztárokkal. Egy kis szervezés-
sel biztosan elkerülhető lett volna ez. Ez a zenekar nem véletlenül a világ egyik legjobb
„Beatles-imitátora”. Felállásukban, megjelenésükben is megidézték a beat királyait, de ennél
sokkal fontosabb, hogy hangzásvilágban is tökéletest nyújtottak.
Zseniális volt.

A Lanyinál felállított – Becherowka nevet viselő – színpadon
igazi világsztárok zenéjét élvezhettük. Szerbia kisfalujából szár-
mazó – zömében cigányszármazású – zenész igazolta hírnevét.
Boban Markovic Orkester koncertje felejthetetlen élményt nyúj-
tott. Elénk tárta a Balkán szerb-cigány zenei világát, olyan magas
művészi fokon, amelyre csak a legnagyobbak képesek.
Különösen magával ragadó volt az az alázat, az az odaadás, aho-
gyan tudásuk maximumával, elementáris erővel be akarták
mutatni zenéjüket, kultúrájukat. (szj)
Sikerült nekik, köszönjük!

VASáRNAP - Szentmise és terményáldás
A káposztafesztek történetében a legünnepélyesebb esemény a szentmise
keretében történő terményáldás. Vasárnap, szeptember 25-én 10.30 –kor
a Jókai utcai Szent Kereszt templomban dr. Huszka Mihály plébános atya
tartott szentmisét és áldotta meg a szorgalmas gazdálkodók terményeit.

A szentmise után a templomtól indult el a fesztivál leglátványosabb sza-
kasza, a felvonulás. A menet élén a városi elöljárók és a vendégek hin-
tói haladnak, majd impozánsan megrakott kocsikon magával a káposz-
tával, a természet csodájával, egyik legfontosabb élelmiszerünk fizikai
valójával találkozunk. Őket követik az óvodák, iskolák és civilszerveze-
tek ötletesebbnél ötletesebb megoldásai. A felvonulók sokasága hagyo-
mányosan a Jókai Mór utca és a Kálmán utca érintésével jutnak ki az
Epres Régi-Ecseri úti bejáratához. A színpadon helyet foglaló zsűri és a
körülötte lévő emberek sokasága fogadja a felvonulókat.

A felvonulás után Dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő, és Szlahó Csaba polgármester
köszöntötte a fesztiválra kilátogató vidám for-
gatagot, és mindenkinek nagyon jó szórako-
zást kívántak.

VT összeállítás  Fotók: Katona Csaba
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Felvonulás gyermek kategória:
I. Mosolyország Óvoda
II. Bálint Ágnes Óvoda
III. Falusi Nemzetiségi Óvoda

Felvonulás ifjúsági kategória:
I. Grassalkovich Isk. 2, b
II. Grassalkovich Isk. 3d. 4b.
III. Halmi Telepi Ált. Isk.

Felvonulás felnőtt kategória:
I. Ne felejts Nyugdíjas Klub
II. Hagyományőrző Vecsési Barátok
III. III. sz. nyugdíjas klub

Mosolyország ovi
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Az elmúlt évek rendje szerint számos kategóriában hirdettek győztest vasárnap az ünnepé-
lyes eredményhirdetés alkalmával.

Legszebb sátor:
I. Grassalkovich iskola és Káposztás Kábelek közös csapata
II. Táncoló fakanalak
III. Csalafinták csapata

Legnagyobb káposzta
I. Halászék Családi Gazdasága 14,5 kg
II. Szabados József csúcsos káposzta
III. Polyovka József és Péter 12 kg

Káposztapucolás:

Legszebb Népviselet -
DIRNDL RUHABEMUTATÓ:
I. Kovács Erika
II. Csiki Fanni
III. Grassalkovich Isk. 5. osztály

RAJZVERSENY
I. Földvári Klaudia 
Különdíj: Hajduczky Dóra

KVÍZ
Kerner Ildikó.

Főzőverseny - vasárnap
Ezen a napon is a korábbi évekhez képest jelentősen megcsappant a főzőversenyre jelentkezettek száma. Mindössze 17 baráti tár-
saság indult el. A zsűri elnöke Kaldeneker György, a nevét viselő Lekvárosház tulajdonosa volt, tagjai Galántai Gyöngyvér és
Mitkuné Hanyecz Erzsébet voltak. A verseny díjazottjai lettek:

I. helyezés: Fesztivál Gyöngyszemei - lila káposztával töltött szűzpecsenye, tökmagos krumplifánk, mézes-szirupos párolt füge 
II. helyezés: Kulturverein-Vecsés: vecsési sváb disznótoros töltött káposzta 
III. helyezés: 8. B: húsos káposzta burgonyával

Különdíjak
Legkülönlegesebb étel: Petz Családi Pincészet - káposztás rétes 
Legszebb tálalás: Vecsési Sportegyesület - bajnokok káposztája (kaporral készített töltött káposzta) 
Legegészségesebb étel: Williams televízió - lilakáposztás lepény
Legkreatívabb: Varga Peti és baráti köre: vecsési göngyölt káposzta

Kulturális programok
A felvonulás után a Kecskédi Néptánc Egyesület és a Hartmann
Zenekar kiváló műsorát élvezhették a jelenlévők. Bravúros kore-
ográfiát és több korosztály élvezetes táncát láthattuk. (a fotón)
A délután további részét szórakoztató, hagyományőrző műsorok
és különösen a résztvevők által várt eredményhirdetések töltötték
be. A SramliKings programjáról sokan igyekeztek át a
Bracherowka Színpadra, ahová a babos kendős Beatrice együttes
és a „nemzet csótánya”, Nagy Feró most is ezreket vonzott és
hatalmas sikert aratott.

VT összeállítás  Fotók: Katona Csaba
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– JUNIOR
I. Halász Tamás
II. Rajnai Mihály
III. Polyovka József

- SENIOR
I. Frühwirth Zoltán
II. Polyovka József
III. Dornyák József

- NŐI
I. Szabadosné Schiller Katalin
II. Frühwirth Zoltánné
III. Brunner Krisztina

KÖSZÖNŐ LEVÉL
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a XVI. Káposztafeszt TÁMOGATÓINAK

önzetlen munkájukért, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, ahhoz, hogy a nagy múltú esemény vendégei
jól érezzék magukat, kellemes  emlékekkel   távozzanak,  és  visszatérjenek városunkba.

Káposztafeszt szervezőbizottsága

Fesztivál Gyöngyszemei sátor
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Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

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

Nyitva tartás: 07-17

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

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

és fogékszer felrakása. 
Foggal-Örömmel DI. Bt.

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

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

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

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

ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok:
ü PRÓBáLD KI beszédközpontú, eredményes és jó 

hangulatú óráinkat INGYEN 
ü GYEREK ANGOL 3 éves kortól, anyanyelvi tanárral is
ü Ingyenes angol PRÓBA-NYELVVIZSGA: okt.21.és 28.!

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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A múlt hónapban bővebben írtunk Szent
Kalkuttai Teréz anyáról, de egy igen fon-
tos esemény megjelentetésére nem jutott
már hely. Pedig különös ajándék szá-
munkra, hogy a múlt század két lélekben
és szellemiségben talán legnagyobb
emberének a kortársai lehettünk: Szent
II. János-Pál pápára és Szent Kalkuttai
Teréz anyára gondolok. 

A világsajtó is sokat foglalkozott a múlt
hónapban – szentté avatása alkalmából -
a testileg törékeny, a szegények életét élő,
de szellemileg óriás, szent apácával,
Teréz-anyával. Az újabb és újabb infor-
mációk azonban még gazdagabbá tették a
róla alkotott képünket. Ismerve Teréz
anya életét, munkásságát azt gondolnánk,
hogy az Istennel való állandó, bensőséges
kapcsolata mindig „könnyűvé”, örömteli-
vé tette lelki életét. Hiszen Ő mondta
önmagáról: „Ami szívemet illeti, teljesen
Jézus Szívéhez tartozom.”  Lelki naplójá-
ból - most már - megismerhetjük, hogy
milyen lelki „szárazságokat”, szenvedé-
seket kellett megélnie. Az Úr több alka-
lommal is próbára tette hűségét, kitartá-
sát.  Nem is csodálkozhatunk ezen,
hiszen Jézus Krisztus is - bár Ő Isten Fia

volt, egylényegű az Atyával, - mint
Ember, az Olajfák-hegyén így imádko-
zott miközben verejtéke olyan lett, mint a
földre hulló vér cseppjei: „Atyám, ha
akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne
az én akaratom legyen, hanem a tiéd!”
(Lk.22,42.)  Nagypénteken pedig, a
kilencedik óra körül Jézus hangosan így
kiáltott fel: „Éli, Éli, lemá szabaktani?”
azaz: „Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem?” (Mt. 27,46.)

Igen, Teréz-anyának is voltak keserves,
átkínlódott éjszakái, amikor úgy érezte,
még az Isten is magára hagyja.  De ezek-
ben a kegyetlen időszakokban is megma-
radt a hite, a szeretete Jézusa iránt. Akit
Isten szeret, azt próbának teszi ki. S akit
nagyon szeret, azt nagyon kemény próbá-
nak. E próbákon is megerősödve tudta
Teréz-anya vállalni azt az emberfeletti
munkát, melyet a haldoklókért, kivetette-
kért, betegekért végzett Jézus nevében. Így
lett fogékonnyá, így lett annyira érzékeny a
legelhagyatottabbak szenvedése iránt. 
Érdemes visszagondolni Teréz-anyának a
pápákkal való kapcsolatára is. 1948 janu-
árjában XII. Pius pápától kért engedélyt,
hogy elhagyhassa a Loratói nővérek

kolostorát, és Kalkutta szegény negyede-
iben szolgálhassa a rászorultakat. ,,1971.
01. 06-án VI. Pál pápa a XXIII. János
pápa-békedíjjal tünteti ki. II. János Pál
pápával többször is találkozott a
Vatikánban és Indiában is. S miután
Teréz-anya 1997. 09. 05-én elhunyt, - 6
év múlva - Rómában II. János Pál pápa
avatta boldoggá. Ez év szeptemberében
pedig Ferenc pápa avatta szentté.  

Milyen mélyek és csodálatosak lehettek
II. János Pál pápa és Teréz-anya találko-
zásai?  Mindketten Isten jelenlétében
éltek, az Úr akarata szerint gondolkodtak
és munkálkodtak. 
II. János Pál pápa nagyon tartalmas és
Isten-szerinti életét megkoronázták utol-
só napjai halála - 2005. 04. 02. - előtt,
amikor szinte már haldokolva próbált
beszélni a fiatalokhoz…
A temetése 2005. 04. 08-án valóságos dia-
dalünnep volt. A fiatalok csoportosan skan-
dálták, hogy azonnal emeljék oltárra. A lehe-
tő leggyorsabban, 2011. május 1-jén XVI.
Benedek boldoggá avatta, két éve, 2014. 04.
27-én pedig Ferenc pápa szentté avatta. 

Nagy István Elek
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Gondolatok... Pár gondolat Teréz-anyával kapcsolatban … (2016. október)

Elkezdődött! 
Az evangélikus templom látható lett!

Tudom, hogy sokan észrevették a válto-
zást a Károly utca Erkel utca sarkán.
Láttam, hogy a facebookon is beszédté-
ma volt az épületbontás. Van, aki le is
fényképezte, annyira meghökkent, ami-
kor erre járt. 
Ennek különösen is örülök. Hiszen lehet,
hogy eddig nagyon sokan nem is tudták,
hogy van itt egy templom, egy evangéli-
kus templom.  
Most viszont látható, hallható, észlelhető
az a nagy csoda, ami itt történik. Mert
nagy csoda tanúi és szereplői vagyunk mi
mindannyian. A templomunk bővítése,
felújítása kezdődött meg az elmúlt hetek-
ben. Számomra nagy megtiszteltetés,
hogy Isten megáldott bennünket, és végre

elkezdhettük a munkát. Jó, hogy van épí-
tési engedélyünk, hogy kaptunk az
EMMI által kiírt pályázat keretéből
tavaly 9, 7 millió idén pedig 22,3 millió
forintot. Mivel ez a pénz nem elég az
egész átalakításra, ezért 3 ütemben épül
meg, szépül meg a templomunk. Az első
ütemben az új templomtér épül meg a
karzattal és a szociális helyiségekkel.
Ennek munkálatait láthatjuk most. Erre
van most anyagi fedezetünk. A második
ütemben tervezzük a gyülekezeti terem
és az iroda megépülését, a harmadikban
pedig a torony lesz magasabb. 
A kezdést meg is ünnepeljük, hiszen
olyan régóta álmodtunk már erről a pilla-
natról. Az ünnepélyes alapkőletételre
2016. november 6-án kerül sor. Az isten-
tisztelet 10 órakor kezdődik a Bálint
Ágnes Kulturális Központban. Igét hir-
det Fabiny Tamás püspök úr. Az ifjúság

az istentisztelet keretében adja elő a „Te a
mi Urunk kis bolondja vagy” című zenés
darabot. 
Az ünnepséget az időkapszula elhelyezé-
sével koronázzuk meg, ami itt, az új
templomtérben történik majd. Énekel a
Vecsernye kórus.  Az alkalmat rövid sze-
retetvendégséggel zárjuk. 
Erre az ünnepségre szeretetettel várunk
mindenkit.  
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki
áldozatos adakozásával, munkájával,
imádságával segíti a templomunk bővü-
lését. Bizony szükségünk van minden jó
szóra, biztatásra, imádságra, adományra.
Bizony szükségünk van Isten
Szentlelkére, hogy ne csak egy épületünk
legyen, hanem igazi lelki otthonunk, ahol
mi magunk is „lelki házzá” épülhetünk.     

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész 

Megújul az evangélikus templom
A Vecsési Evangélikus Gyülekezet megújítja templomát. A vecsési emberek
összefogásának szép példája, hogy adományokból az elmúlt évben 1.618.000
forint gyűlt össze. A költségek gerincét azonban azok a sikeres pályázatok adják,
melyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága tett közzé. Képünkön a félig
lebontott templomépület látható. 

Kép és szöveg: Fekete József
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Petőfisek a Káposztafeszten…
Könnyű még visszaemlékezni a XVI. Káposztafeszt mindenki
számára sikeres, emlékezetes eseményeire. Ragyogó volt az idő,
így gyönyörködhettünk például vasárnap a szentmise utáni fel-
vonulásban.  A kocsik, vontatók, traktorok - a káposztaünnepre
hangolva - az ősz terményeivel, virágaival pompáztak. A jármű-
veken és a gyalogos felvonuláson is a diákok és a különböző
csoportok szellemes öltözékben díszelegtek. Szemet gyönyör-
ködtető látvány részesei lehettünk hosszú perceken keresztül.  
Jómagam a terményáldással egybekötött szentmisét tudtam job-
ban megfigyelni. A szentmisén a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói vettek részt
csoportosan, nevelői felügyelettel. 

Több évtized alatt - fotózás közben - gyakran volt alkalmam -
Vecsésen is, valamint az ország más részein is - látnom a gyer-
mekek viselkedését szertartások, ünnepségek alatt. Úgy érzem,
meg kell, hogy említsem, ezért írom le: Eddig egyszer sem
tapasztaltam, hogy - főleg alsós - gyermekek ilyen fegyelmezet-
ten viselkednek. Nem azt mondom, hogy ritkán tapasztaltam,
hanem egyszer sem!!! Különös élményt jelentett ez a fegyelme-
zettség, összeszedettség! A templom tele volt, sokan nem is fér-
tek már be. Jó lett volna, ha többen látják a gyermekek példa-
mutató viselkedését. 
Azt hiszem, rajtam kívül sokan tapasztalják nap, mint nap, szin-
te mindenhol, hogy a gyermekek, a fiatalok viselkedése bizony
enyhén szólva „elgondolkoztató”. Az okokra nem szeretnék
most kitérni. De az biztos, hogy a „Petőfis” gyermekek viselke-
dése nem véletlen. 

Valószínű az iskola szellemiségének, az iskola Vezetésének és
nevelőinek „hozzáállása” eredményezi ezt a - le merem írni -
csodát. 
Kíváncsivá tett ez a szokatlan dolog. Megtudtam, hogy a Petőfi
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 190
tanulója vonult fel a Káposztafeszten. Alsósok is, felsősök is.
Sokan láthatták a vasárnapi felvonulás csoportjait. Szépek vol-
tak a produkciók, ügyesek a táncosok, színpompás a viseletük.
Voltak, akik tiroli viseletben, voltak, akik német nemzetiségi
viseletben, magyar népviseletben és mazsorett formaruhában
tündököltek. 
Érdemes felsorolni a tánccsoportokat is: Napraforgó - Liebling
- Die kleinen Schwalben - Gyöngyvirág - Schmetterlinge -
Jórafogók - Klatschmohn - Margareten és Bienchen.
A felkészítő nevelők pedig: Kocsis Nóra - Kárpáti Szilvia -
Cserné Szabó Anita - Fekete-Part Gabriella - Szél Sándorné -
Bendickné Szabó Tünde - Horváthné Bálint Éva - Kállainé
Szögi Klára - Daxné Bőszin Magdolna - Pleskovics Sándorné -
Bolvári Ilona - Nagy Klaudia - Kérészné Perényi Krisztina,
Gecserné Gonda Róza és Osikovicsné Cendesi Mária.
De nem hagyhatjuk ki az iskola igazgatónőjét, Sztyehlikné
Hegyi Krisztina nevét sem, hiszen ő teremti meg a lehetősége-
ket, az ő igényessége szüli a szép, színvonalas produkciókat. 
A nevelők mellett köszönet illeti a szülőket is, ők hozták el
rendszeresen gyermekeiket a próbákra, s nem kis mértékben
kapcsolódtak be az ötletes jelmezek, kellékek készítésébe.
(Például nagyon szellemes és kedves volt a fiuk kabátját díszí-
tő kis szőlőfürt.)
Önkormányzatunknak is dicséret jár, mert megelőlegezett biza-
lommal .-ot biztosított a kellék-anyagok vásárlására.  
Örömünkre szolgált az idei Káposztafeszt is az ötletes felvonu-
lókkal, a sok-sok árussal, a főzősátorokkal, az esti rendezvé-
nyekkel, minden szép és szükséges volt, hogy a Káposztafeszt
ilyen színvonalas legyen.  De személy szerint én legjobban
annak örültem, hogy láthattam a gyermekek példás viselkedé-
sét. Szebbnek, értékesebbnek, reménytelibbnek látom már ezek
után a Jövőt is!

Írás és fotó: Nagy István Elek

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetünk mindazoknak, akik Némethné Karalyos
Zsuzsa, a felejthetetlen feleség, anya, nagymama temetésére
eljöttek, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.
Emléke szívünkben él. Valljuk, csak azok halnak meg, akiket
elfelednek. Élt 55 évet.
a gyászoló család

Köszönjük!
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium „STÚDIUM ALAPÍTVÁNYA” köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át alapítványuk javára
(Számlaszám: 65100091 - 10101243) ajánlották fel! Ez az
összeg 2014-ben 409 980 Ft volt, amit 2015-ben osztályok,
énekkarok jutalomkirándulásaira, szállására; erdei iskola prog-
ramjainak támogatására; versenyek nevezési díjaira, útiköltsé-
geire; múzeum-hangverseny- és színházbelépőkre; a végzős
gimnazisták ,,Szalagavató-báljának” támogatására költöttük.
Köszönjük és várjuk támogatásukat!
Kuratórium

Református híreinkből
Győrfi Károly: KERESZTÉNYÜLDÖZÉS A XXI. SZÁZAD
ELEJÉN című könyve kapcsán író-olvasó találkozóra kerül sor
november 25-én 18 órakor a vecsési református gyülekezet
gyülekezeti házában (Árpád u. 9.). Várjuk az érdeklődőket!
Részletek a novemberi számban.
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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

Halló, itt vagyunk!

NETFONE az új, magyar szolgáltató

Miért lusta és ragaszkodik régi, drága tarifájú 
előfizetéséhez?

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

Roaming? Családi előfizetés? 0 Ft a barátokkal?

Váltson Netfone előfizetésre

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

Egyedi  árajánlat
Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként

szeretné csökkenteni telefonköltségeit.
További információkért, időpont egyeztetésért 

hívjon bizalommal:

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

Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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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
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EQUIP-TEST Kft.
Vágóhíd u. 19. H-2220 Vecsés, Hungary

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

Cégünk Európa számos országában sikeresen működő, magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő vállalat, egyedi teszt berendezések gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.
Budapest mellett, Vecsésen működő központunkba, hosszútávra keresünk új kollégát az alábbi pozíciókba: 
PROJEKT ASSZISZTENS
Feladatok:
• Munkafolyamatokhoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése
• Folyamatos egyeztetés más részlegekkel
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel)
• Jó kommunikációs képesség és probléma megoldó képesség
• Kommunikáció képes angol nyelvtudás írásban és szóban
Előny:
• „B” kategóriás jogosítvány
• Középfokú angol nyelvvizsga

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 és az elvárt bruttó fizetés megadásával.
Telefonon a 06 30 605 2992 számon érdeklődhet.
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A téli tüzelés veszélyei
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én kora délutá-
ni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők
kórházba szállították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. 
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az esz-
közöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbir-
kózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszü-
net, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást sza-
bályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást. 

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról: 
- a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
- a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
- szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
- ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mér-
tékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alap-
vető szabályok betartására.

Katasztrófavédelem
(A szerkesztő további tanácsai 30 éves tapasztalata alapján: 1. évente ellenőrizzük a kéményt és tisztítsuk ki. 2. Havonta ellenőriz-
zük a kazán tisztaságát, takarítsuk ki, koromtalanítsuk. 3. Megfelelő tűzifát és szenet használjunk. )

Folytatódik 
a Vecsési Közéleti Klub!
Örömmel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az ez elején meg-
alakult Vecsési Közéleti Klub a nyári szünet után folytatja
működését.

Az év első felében három klubnapot tartottunk. Első alkalom-
mal dr. Komáromi Zoltánnal az egészségügy jelenlegi helyzeté-
ről, a kiútról, megoldási javaslatokról beszélgettünk. Következő
összejövetelünk vendége Szelényi Zsuzsanna országgyűlési
képviselő volt. Jó-e nőnek lenni, jó-e férfinak lenni ma
Magyarországon? A kétkeresős családmodell, a munkavállalás
és gyermeknevelés összeegyeztetése volt többek között a
témánk. Az első félév zárásaként a munkahelyteremtés, a
Váradi András Alapítvány „Dolgozni, boldogulni…” program-
csoportjából a „Közmunka helyett szerződés a valódi munkahe-
lyekért” részét beszéltük meg Szigetvári Viktorral.

Az érdekes és hasznos beszélgetések pozitív visszhangja is
arra bátorított, hogy folytassuk. 2016. november 11-én (pénte-
ken) 18 órától Juhász Péterrel egy általános helyzetkép felvá-
zolása, elemzése lesz a fókuszban: „Mi történik ma
Magyarországon? Mi várható 2018-ban?” címmel. Ebben a
tág tematikában nagyon sok területet érinthetünk, kérdésekre,
vitára is lesz lehetőség. 

Tóth Judit

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

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



Népszavazás után – 3.
Szavak szintjén egy pillanatra süllyedjünk a baloldali rompártok
szintjére: érvénytelen volt a NATO és az UNIÓ-s belépésről
döntő népszavazás! Azért, mert mindkettőn 50% alatti volt a
részvétel, és kevesebben szavaztak igennel, mint most nemmel,
hogy csak a legfontosabb érveket mondjuk. Márpedig, ha ez
érvénytelen, akkor azok is azok. Persze, tudjuk, hogy azok érvé-
nyesek lettek, mert az MSZP-SZDSZ kormányok – jó szimattal
- leszállították 25 %-ra az érvényességi küszöböt. A jelenlegi
kormány pedig – s ez már a tények szintje - visszaállította 50%-
ra, a demokrácia többségi elveinek megfelelően. Az érvénytelen-
ség hangsúlyozása gyenge érv. Egy kormányzó erőnek, ha vala-
hol, akár egy kisebb közösségben is gond és probléma akad,
akkor arra reagálnia kell. Ez pedig a nemzet életét érintő kérdés.
A másik baloldal által hangoztatott érv, hogy a többség nem sza-
vazott és nem támogatták ezt a „barbár népszavazási kezdemé-
nyezést”. Ezt úgy értik, hogy a közel 8,3 millió szavazásra jogo-
sultból csak 3,4 millió szavazott nemmel, és közel ötmillió azért
maradt távol, mert ezzel nem értett egyet. Ebben az okfejtésben
nem is az a baj, hogy demagóg és hazug. A legnagyobb baj,
hogy aki ilyet mond, az nem demokrata! Ugyanis ezzel az érve-
léssel egyetlen választás sem volna érvényes USÁ-tól
Portugáliáig (az övék sem, egyetlen sem! A történelemben egy
sem!), mert magát a demokrácia alapját, a többségi szavazással
való választást nem fogadják el! 

Nézzük a valóságot, ami a nemzet függetlenségéhez ragaszkodó
erők – és nemcsak a kormányoldal - igazi nagy győzelmét mutatja.
1990 óta hét parlamenti választás volt, 56 és 71% közötti rész-
vételi aránnyal ezek átlaga 65 %, ami 5,5 millió ember szavazá-
sát jelenti. Vagyis közel 2,7 millió ember sosem szavaz, ennyi
minden alkalommal otthon marad. Most a népszavazáson nem-
mel szavazott 3 360 ezer ember, igent mondott 60 ezer ember,
érvénytelenül szavazott 230 ezer ember. Vagyis elment 3 650
ezer ember, aki értelme és erkölcse szerint vagy érvényesen,
vagy érvénytelenül szavazott. Ha a szavazási hajlandóság pla-
fonját, az 5,5 milliót számoljuk, akkor 1 millió 850 ezer ember
mehetett volna még el a reális várakozás szerint. De akkor érvé-
nyes lett volna a népszavazás, és ha mind az 1 millió 850 ezer
ember igennel szavazz, akkor látható lett volna a nagy győzelem,
mert a 3 m 360 ezer lényegesen több mint a 2m 140 ezer fő. 

Egy-két gondolatot szánjunk az igenekre és az érvénytelenekre.
Az igenekkel nincs bajom, bár furcsállom, hogy elfogadják a
bevándoroltatásnak ezt a formáját és ismeretlen nagyságát, és
azt is, hogy ők olyan Magyarországot szeretnének, amit az
országban csak nagyon kevesen. Azonban vállalták véleményü-
ket, elmentek szavazni, vállalták a nyilvánvaló kisebbséget, de
demokrataként cselekedtek. Az érvénytelenekkel már más a
probléma. Mindig volt érvénytelen voks, de ennyi nem. Bár
bonyolult dolog két körből eldönteni, hogy melyikbe tegyek
ikszet, de előfordulhat, hogy ez nagy szellemi kihívás. Állítólag
trágár kifejezések, obszcén rajzok tükrözték alkotóik lelkületét.
Ezek a valamifélék kire vagy mire haragudtak?

A részvételi arányoknál nagyon fontos arra figyelni, hogy a
korábbi népszavazásokon mindenki részvételre szavazott, míg
most a baloldali rompártok valamennyien a bojkottra buzdítot-
tak! Két ok miatt cselekedték ezt. Tudták, hogy itt csak veszíte-
ni fognak, mert álláspontjukra nincs több támogató, mint ez a
kb. 2 %. Ráadásul az álláspontjuk beismerése, vagyis szeretjük
a bevándorlókat és jöjjenek korlátlan számban, az a saját szava-
zóik nagy részének is elfogadhatatlan. Ezért is mentek el közü-
lük sokan a referendumra és nemmel szavaztak. Köszönet érte!

A baloldal esetében ezért vállalták ezt a szánalmas bojkott nevű
játékot. Mai számítások szerint, ha beállnak a ringbe, akkor ezt
a népszavazást csak akkor nyerhették volna meg, ha elvisznek
egy másik 3,5 millió szavazót és azok mindegyike igennel sza-
vazz! Ez nyilvánvalóan lehetetlen, ezért bír politikailag kötele-
ző erővel a népszavazás!

A baloldali pártok számára azonban két kérdés megmaradt. 
1. Miért választották megint a nemzetre rontást? Miből gondol-
ták, hogy így nyerhető el az ország választóinak szimpátiája?
Az egyik válasz, hogy ez van a vérükben, ezt teszik száz éve
különböző nevek alatt! A másik helyes válasz, mert ezt teszi a
teljes európai baloldal! Ez a feladatuk, erre vannak kitalálva.
Hogy kitől? Ez álkérdés. A kitalálására nem jár jutalom. Innen
egy lépés, hogy arra gondoljunk: mi lenne az ő feladatuk, ha
hatalmon lennének? Idegen hatalom érdekeinek kiszolgálása,
ahol az ország csak pusztán hatalomgyakorlásra és haszonszer-
zésre alkalmas terület? Ezek is álkérdések. A kitalálásukra szin-
tén nem jár jutalom.
2. Egészen biztos, hogy több eddigi szavazójuk most nemmel
szavazott. Nem gondolják-e, hogy az ő számukra lesz igazán
elgondolkodtató a párt vezetésének politikája? Ahogyan koráb-
ban írtam, vízválasztó lehet ez minden pártnál. Leginkább a bal-
oldali pártoknál, ha a nemzethez ragaszkodó szavazórétegük
nem találja partnernek vezetőit. 
Az Alaptörvény módosításánál kiderül, hogy kinek mi az akara-
ta. Már most jól láthatóak a szándékok. A szavazásnál – remél-
hetően, név szerinti szavazásnál – biztosan elfogadják a módo-
sítást, mert, ha a JOBBIK nem szavazza meg, akkor a törpepár-
tok sorába süllyed. 

Október 6-a nemzeti gyásznap. Mártírokra és hősökre emléke-
zünk, akik harcoltak a magyar függetlenségért és életüket is
áldozták érte, mérlegelés nélkül. Közöttük magyar és székely
mellett bőségesen akadt német, osztrák, horvát, szerb, örmény,
lengyel, de még olasz is. Vajon mi is mennénk? Most csak sza-
vazni kellett menni, és sokan erre sem voltak képesek!
Október 23. Joggal vethetjük fel a kérdést, hogy az osztódásnak
indult baloldal tanult-e valamit a hatvan év alatt? Mennyire tartják
szívük teljes őszinteségével maguk számára is ünnepnek?
Ugyanezek a kérdések felvetődnek március 15-e kapcsán. Hiszen
elődeik számára ez nem volt ünnep, hihető, hogy ma az? Augusztus
20-án sem a nemzet alapítását ünnepelték. 1991-ben ideológiai
vezérük micisapkának nevezte a Szent Koronát. Hihető, hogy ezt
az ezeréves jogfolytonosságot magukénak vallják?

Nagy kérdés, hogy mi várható akár rövidtávon is? Afrika gaz-
daságilag magára hagyott, lassan víz- és élelem nélküli ugrász-
szerűen szaporodó népessége indulásra vár. Ázsia szétvert
országaiból is milliókat biztatnak indulásra – Európába! ? Mert
Ázsia gazdag országai nem akarják befogadni a vallásban és
kultúrában rokon testvéreiket. USA erkölcsi és birodalmi álla-
potáról sokat elmond a mostani elnökválasztási kampány.
Reszkess világ…
Európa a szétesés előtt áll, de... Ha a francia és a német észhez
térne. Ha észrevennék, hogy Európa gondjait csak
Oroszországgal együtt lehet megoldani. Ha kisebb nemzetek
észre térnének, mint Hollandia és Ausztria, ahol már a tavasz
változást hozhat. Ha a V4-ek bővítenék soraikat a Baltikumtól
a Balkánig, még nem EU-s országokkal is, hogy nagyobb nyo-
matékot adjanak szándékaiknak. 
De a labda nem itt pattog. Szorongásos, meleg telünk lehet.

Szalontai János
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Sokan és sokféleképpen ítélik meg az
idei szőlőtermést. Van, aki szerint nagyon
jó termést szüretelhettünk, de a minap a
Strázsahegyen arról panaszkodtak a sző-
lősgazdák, hogy a gombabetegségektől
csak a szerencsések tudták megvédeni a
szőlőjüket. Tény, hogy a vecsési kertek-
ben a rezes permetezések ellenére is ara-
tott a peronoszpóra, és az erős, szinte
szúró napsütés sem használt a lugasok-
nak, s valósággal leégette nemcsak a
leveleket, de a fürtök egy részét is. 
Mindezek ellenére nem lehet okunk a
panaszkodásra, mert a hordókban már
javában forr a beléjük szűrt idei 17-19
fokos must. Ha tehát a borosgazda is
figyelmes és érti a dolgát, hamarosan
nemcsak murcit kóstolhatunk, de készül-
hetünk a Márton napi áldomásra is. A
borászok védőszentjeként tisztelt Márton
pap a korabeli feljegyzések szerint nem
ivott, de Sopronban mégis a róla elneve-
zett Márton napi gyógyító borivások
máig emlékezetesek. A soproni szőlős-
gazdákat Bohnzichterekként emlegetik,
ami onnan ered, hogy a szőlősorok között
babot, vagyis Bohnen-t is termeltek. A
Bohnen züchten szókapcsolatból alakult
ki századokkal ezelőtt a Bohnzichter
elnevezés, ami mégsem a babtermelőt,
hanem a szőlősgazdát jelöli ma is
Sopronban, ahol Márton napján a város

elöljáróságát és a dézsmát, vagyis a tize-
det szedő városi tisztviselőket is meghív-
ták anno a szüreti mulatságra és a gyógyí-
tó erejű borivásokra. 
Ma is hatalmas szüreti felvonulásokat
tartanak Sopronban, s egyik ilyen idegen-
forgalmi vendégcsalogató eseményen
magam is részt vehettem. Ott tudtam
meg, hogy a magyarok igazságos királya,
Mátyás király olykor tokaji aszúval
köszöntötte a vendégeit, vagy a katonai
vezetőit, de csak a poharát emelte a tisz-
teletükre és a győzelemre, maga azonban
nem ivott belőle. Hogy volt-e már akkor
is aszú bor, nem tudom eldönteni, talán a
vecsési borászok tudják, hogy ez mennyi-
re igaz, de azt is beszélték, sőt valahol
olvastam is róla, hogy az ékesszólás taní-
tómestereként emlegetett Priszkosz rétor
feljegyezte a hunok nagy királyáról,
Attiláról, akinek a vecsési Megmaradás
Emlékparkban is látható a mellszobra,
hogy az „Isten ostora” boros kupával
köszöntötte a hozzá érkező birodalmi és
katonai vezetőket. Abban viszont sok
igazság lehet, hogy régi eleink nagyon
óvatosan fogyasztottak nemcsak a gyó-
gyító erejű borivások idején nyilvánosan
a boros kupákból, mert volt okuk, hogy
tartsanak a trónjukra pályázó ellenfelek
méregkeveréseitől. 
Nagy költőnket, Petőfi Sándort azonban

mindez nem zavarta. 1842-ben Pápán,
éppen egy ilyen Márton napi áldomás
után írhatta ’A borozó’ c. versében: „Bor
taníta húrjaimra Csalni nyájas éneket,
Bor taníta elfeledni Csalfa lyányok tite-
ket.” Ha minden igaz, éppen kékfrankos-
sal koccintottak diáktársaival. A kékfran-
kos szőlő és a belőle készült bor elneve-
zése azonban már korábbról, a napóleoni
háború idejéből ered, amikor a
Habsburgok felett győzedelmeskedni lát-
szó és 1809-ben Sopronba beszállásolt
francia katonák asztalára a már említett
Bohnzichterek, vagyis a soproni szőlős-
gazdák csak a kék színű francia papírpén-
zért, a kékfrankosért voltak hajlandók
bort felszolgálni. Ugyanis a bortól spic-
ces franciák gyakran zöldhasú frankkal
akartak fizetni, ami nem sokat ért. 
Nem tudom, hogy az idei újborokkal a
vecsési borászok közül Fazekas Józsi
vagy Petzék szereznek majd aranyérme-
ket. Mindenesetre annak tudatában szur-
kolok nekik, hogy bár Vecsés város és
térsége nem éppen híres sem a kékfran-
kosáról, sem az itt termett zöldszilváni-
ról, de azért mégis azt kívánom a helyi
borász közösségnek, hogy a Szent
Márton napi áldomásra legyen csapra
verhető hordójuk.

Orosz Károly

Tu d ó s í t á s  a  R o c k  C l u b
e l s ő  e s t j é r ő l…

Október 7-én a BÁKK egyik kistermében megalakult a Vecsési
Rock Club, ahol a Dinoszaurusz Band a 60-as, 70-es évek kül-
földi és magyar slágerszámait játszotta nagy sikerrel.
Kortye Vilmos néhány szóban ecsetelte, hogy Ő és zenésztársai
az ifjúkorunk „ötórai tea” hangulatát szeretnék visszavarázsol-
ni, hogy nosztalgiázva érezzék jól magukat a zeneszerető
emberek, családias légkörben. Hallgassanak zenét, táncoljanak,
beszélgessenek egymással.
Köszönet az öt zenésznek, akik fontosnak tartják ezt az élményt
számunkra megteremteni:
Kortye Vilmos szólógitár, Metzker Péter billentyűs, Pardi
Ferenc ének, ifj. Pardi Ferenc dob, és Butkovics Lajos gitár.
Kortye Vili elmondta, hogy bárkitől szívesen fogadnak ötleteket
a Club működtetésével kapcsolatban, szándékában áll meghívni
ismert „nagy öregeket”, akik rajongói és művelői a zenének.
Már az első találkozón is nagyon családias légkör alakult ki,
remélem, ez még fokozható lesz…
A legközelebbi találkozó november 25-én, pénteken 19 órakor
lesz a BÁKK-ban.

Benke Mária

Helyreigazítás
Az iskolák által elküldött kiváló tanulók felsorolásából néhány
gyermek kimaradt. Szülők jelezték ezt, és kérték megjelenését.
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskolában Becker
Richárd 6.a osztályos tanuló Thai Box Magyar bajnokság kadet
korcsoport 67 kg súlycsoportjában 1 helyezést ért el. 
A Halmi iskolás Havasi Virág a Hulladékkommandó rajzpályá-
zatán II. díjat nyert. Szintén az iskolából ugyanezen a pályáza-
ton különdíjas lett: Radványi Fanni, Tani Kitti és Barta Csilla.

VT info

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!
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Ha valaki áttekintené, mivel foglalkozott a Kisspista Színház az
elmúlt tizenhárom évben –tegyük fel, nem találna magának jobb
szakdolgozati témát – több tendenciával találkozna. Először talán a
vecsési szerzők nagy száma tűnne fel: Bálint Ágnes, Ferenczy
Hanna, Gammel József, Rideg Sándor, Varga László, Varsa Mátyás,
vecsési költők. Másodszor az, hogy a Kisspista Színház milyen sok
közös produkciót készített más vecsési csoportokkal: Balla Péter
Népdalkör (kétszer), Concerto Harmonia (ugyancsak kétszer), JAM
Land, Labdarózsa, Lumpen-Klumpen, Rosemarein, vecsési költők,
Zeneiskola. Ezután a gyermekeknek készült előadások: 
A Disznókirályfi, A kékfényű lámpás, Az elvarázsolt Egérkisasszony,
Babar és a Télapó, Csiribiri, Csirió. Majd a klasszikus szerzők:
Moliére, Szophoklész, Euripidész, Aiszkhülosz, Goldoni. Azután
talán a költői- és előadói estek: A szerelem (h)arcai, Jégtörő Mátyás,
József Attila-est, Petőfi-est, Karinthy-est, Remeteséget vagy misszi-
ót, Vecsési Költők estje, Varga László Emlék-est. Végül a vizsgálódó
szeme megakadhatna a nálunk fellépő hivatásos művészek nevein:
Bakó Gábor, Fekete Györgyi, Kútvölgyi Erzsébet, Nagy Zoltán,
Nemes Wanda, Ráduly Katalin, Szersén Gyula, Szirtes Edina Mókus,
Vas-Zoltán Iván.
Nem véletlenül alakult így. A Kisspista Színház célja valójában a
kultúra, aminek a színház szép eszköze. Mit jelentsen ez? A kötő-
dés nélküli ember szerencsétlen és boldogtalan. A Kisspista
Színház egy másfajta, emberi, emberközeli kultúra lehetőségét
kívánja felrajzolni, amihez lokális tér kell. Ez nagyon egyszerű
dolog, de nem divat megérteni.
Tudatos döntés volt, hogy első bemutatónk Az elvarázsolt egér-
kisasszony legyen. 2004-ben Bálint Ágnes még élt, de már nem
alkotott. Csend övezte. Nem viselte a nevét Kulturális Központ,
Óvoda, természetszerűen emlékháza sem volt, igazából nem volt
benne a vecsési köztudatban. A Kisspista Színházat azonban vecsé-
si szerzővel akartuk megnyitni, és erre az ő munkássága kínálko-
zott. Olyan mesét kerestünk, amely nem vésődött be, mint rajzfilm
az emberek tudatába, és ami nem epizódokból áll, hanem egy
hosszú történet, amit viszonylag szabadon lehet alakítani. A szöve-
get nem írtuk meg előre, hanem improvizációkkal hoztuk létre,
csak jóval később, a 2009-es második változat előtt - amelyben
több szereplőváltozás történt - írta le Farkasinszki Jutka dvd-ről. 
Az ezt követő József Attila-est különlegessége Szirtes Edina
Mókus és akkori zenekarának (Ex trió) fellépése volt. Mókust még
szegedi zeneakadémista korából ismerem. Szegeden rengeteget
hívtak zsűrizni, így kerültem be a Ki-Mit-Tud városi és megyei
zsűrijébe is; ott hallottam először Mókus, József Attila Ódájára írt
szerzeményét. (TV elé azért nem került, mert nem hitték el, hogy
ezt a dalt ő írta.) Ma már komoly zenei díjak állnak mögötte, a
világzene magyarországi, koronázatlan királynőjének tekintik.
Edina később a Hajléktalan musical c. előadásunkban is énekelt
egy Varga Laci dalt.
Ezután a Csiribiri c. mesejátékot mutattuk be. Az ötlet Ráduly
Kati színésznőtől származik (aki azóta lovat váltott, ma művé-
szetpszichológus). Szeretett volna állatversekből egy zenés gyer-
ekelőadást csinálni, hozott is néhány verset, valakikkel próbálko-
zott már, de a produkció nem valósult meg. Akkoriban olvastam
egy vitát, amelyben felvetődött, hogy Weöres nem helyezhető el
az úgynevezett Bartóki modellben. Kíváncsiságból föltettem
Bartók Tizenöt magyar paraszt dal című lemezét, amin több olyan
dallamot találtam, amelyekre tökéletesen ráillettek a Bóbita kötet
darabjai. Így keletkezett a Csiribiri zenéje (megspékelve Lenkefi
Pista egy-két szerzeményével); az előadást évekig játszottuk a
vecsési és környékbeli óvodákban. Később, amikor Ráduly Kati
anyai örömök elé nézett, a ragyogóan tehetséges Nemes Wanda
került a produkcióba. Wandát a Nemzeti Színházból ismerem,
éppen félúton volt a Nemzeti és az Új Színház között, nem volt

szerződése és szívesen játszott velünk. Azóta filmen és színház-
ban nagy szerepek sorát alakítja. Emlékszem egy gyömrői elő-
adásra, amikor nem egyszerűen lekötöttük az óvodásokat, hanem
negyven percre székhez szegeztük őket. Vecsésen is játszott, ha
jól emlékszem, a Református Óvodában.
Az ezt követő két produkció Molière Don Juanja és az én Tin és
Puttó Li-potban című darabom volt. Utóbbit az NKA támogatta. 
A kétszemélyes darabban három Kossuth-díjas vállalt szerepet. Az
első páros Lázár Kati és Sinkó László lett volna. Már ki volt tűzve
a bemutató Zsámbékon - a kitüntetett szakmai figyelemmel kísért
Színházi Bázison - meg is jelent a bemutató időpontja, amikor egy
este fölhívott Sinkó László, hogy sajnos nem megy a dolog, mert
egy másik produkciót, amelyben korábban szerepet vállalt, fél
évvel előre hozott az illető színház, és két ilyen nagy szerepet,
ennyi szöveggel, egészségi állapota miatt nem tud közvetlenül egy-
más után eljátszani. Másnap megint felhívott, hosszan beszélt, lel-
kiismeret furdalása volt, komolyan vette, amit ígért, ettől (is) volt
Sinkó László. De nem volt kiút. Lázár Katival lázasan próbáltunk
partnert keresni, de mindenki foglalt volt, így meghiúsult ez a vari-
áció. A következő páros Kútvölgyi Erzsébet és Nagy Zoltán lett. 
A bemutató 2005. december elejére volt kitűzve a JAM Házban.
Két héttel a kijelölt időpont előtt azonban kiderült, hogy Nagy Zoli
súlyos beteg, ki kell venni az egyik tüdőlebenyét. Így a bemutatót
ismét el kellett napolni. A Nemzeti Kulturális Alapnál azonban
ketyegett az óra, a támogatással december 31-éig el kellett számol-
ni. Azt ötöltem ki, hogy beugrom Zoli szerepébe, decemberben
azonban, a hónap első felében nekem voltak előadásaim, Kútvölgyi
Erzsinek pedig a hónap második felében volt minden estéje foglalt.
Végül találtunk egy 22 órai időpontot. Ezen a napon én 8-kor
végeztem a Nemzetiben, Zsike odajött a színházba, kijöttünk
Vecsésre és megtartottuk a bemutatót. Az előadáson felvállalt súgó
volt (Falvai András) és 14 meghívott néző! Az előadás úgy kezdő-
dött, hogy a nézőket személy szerint bemutattam a színésznőnek.
Különleges hangulat uralkodott. Közben folytak a Don Juan pró-
bái, amiben Don Juant játszottam, és eredetileg a Tin és Puttó után
került volna sorra. Zoli műtéte sikeres volt, márciusra rendbe jött,
de időközben Kútvölgyi bekerült egy olyan darabba a
Vígszínházban, ami eredetileg nem szerepelt a műsortervben. 
A színház csak nyolc próbára adta ki, amiből, mire a helyzet vilá-
gossá vált, már el is ment egy. Lényegében elölről kellett kezdeni
mindent. A színészek azt mondták: legalább a szöveg menjen!
Ezzel két próba telt el. További kettő a rendelkezéssel (mit szeretne
a rendező, ki hol áll, hova megy), és már csak három próba
maradt… Ezekből főpróba lett, mivel az előadásnak egyben is le
kell mennie. A bemutató helyszíne a JAM Ház Kamaraterme volt.
A színészek szerződése öt előadásra szólt, amit nyolc nap alatt kel-
lett lejátszanunk, mert a Kamaraterem rendszeresen ki volt adva
pénzért, és a Ház nem tudta ennél hosszabb időre kitelepíteni a bér-
lőit (így is egyszer szét kellett szedetni, és összerakatni a nézőteret).
Mire megtudták volna a vecsésiek az előadásról, hogy van, addigra
el is múlt. Javítani a produkción csak úgy lehetett, hogy folyamato-
san jegyzeteltem, és előadások előtt megbeszéléseket tartottunk.
Ezt követően háromszor a Budapesti Kamaraszínházban játszot-
tunk, a második előadásra állt igazán össze a darab. Május volt, egy
ismerős nézőnk esernyővel érkezett, betette a ruhatárba, kijövetel-
kor azt mondta neki a ruhatáros, hogy ebben a színházban ilyen
siker évek óta nem volt. A következő előadásra két fontos kritikus
jött el. Mielőtt elkezdődött volna a darab, Zsike megígértette
Zolival, hogy ha valamelyikük elront ma valamit, nem szidja meg
a másik. A szöveg szerint a nő kétszer kimegy a konyhába, de ami-
kor Zsike először visszajött, a második bejövetelének szövegét
kezdte el mondani. És csak a második bejövetelekor vette észre…
A Tin és Puttó nem volt igazán szerencsés produkció….

Varsa Mátyás

A Kisspista Színház története (I. rész)



10 éves a Stáció!
2006 szeptembere volt az első teljes hónap, amikor megnyitott Vecsés első szállodája, a négycsillagos
Hotel Stáció. A 10 éves jubileum alkalmából szeptember 29-én nagyszabású születésnapi alkalom került
megrendezésre. Ez adott alkalmat arra, hogy Fancsali Gábort a hotel szakmai igazgatóját megkérdez-
zük az elmúlt tíz év kihívásairól és a jövőbeni tervekről.

Mi volt az, ami a legjelentősebb mérföldkőnek számít a Stáció történetében?
Mindenképpen a 2011-es hotelbővítést válaszolnám, ez a projekt volt az, ami megalapozta a legutóbbi öt
év sikerét. Ekkor készült el a wellness részlegünk is, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Stáció egy
széles körben ismert szállodává váljon. 

Az ünnepségen beszédet mondott a Szállodaszövetség elnöke is és méltatta a szálloda szakmai sikereit is, megemlítette az 
„Év Szállodája” díjat. Mit is jelent pontosan ez a díj?
Minden vecsési polgárnak büszkeség lehet az, hogy jelenleg egy vecsési hotel használhatja ezt a címet. A díjat pályázni lehet és egy
meglehetősen szigorú kritérium rendszer alapján egy jeles szakemberekből álló bizottság bírálja el, a díjat egyébként a
Szállodaszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium alapította. Vizsgálják a piaci teljesítményeket, a minőséget és az innovációt,
még titkos vendégeket is küldenek, hogy teszteljék a szállodát, hogy aztán egy sokoldalas tanulmányt írjanak a tapasztalataikról. Nagy
figyelmet szentelnek a humán erőforrás képzésére, motiválására, és sokat számít a cég társadalmi felelősségvállalás programja is.

Kifejtené egy kicsit bővebben, hogy mit ért a társadalmi felelősségvállalás programja alatt?
A Stációnak több olyan programja van, amely valamilyen szempontból a közösség javát szolgálja. Először is a Stáció „Zöld
Szálloda”, ami azt jelenti, hogy a környezetet igyekszünk a legkisebb mértékben kihasználni. A Hotelnek nincs kéménye, hőszi-
vattyús hűtő-fűtő rendszert alkalmazunk, takarékoskodunk a vízzel, árammal, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és még hosszan
tudnám sorolni, hogy milyen módon vagyunk zöldek, mert ez az egyik kedvenc témám. Emellett nagyon sok kezdeményezést és
szervezetet is támogatunk, elsősorban a közvetlen környezetünkben Vecsésen.

Mi az, amire a legbüszkébbek az elmúlt időszak alapján?
Mondhatnám, hogy a szakmai elismerésekre és a nagyon jó ven-
dégvéleményeinkre, de inkább azt mondom, hogy mindig is pró-
báltuk emberségesen és tisztességgel csinálni az üzletet. Büszke
vagyok arra, hogy van olyan kolléga, aki kezdetektől velünk dol-
gozik, és arra is, hogy vannak munkatársak, akik tőlünk mentek
nyugdíjba. Ezt azért tartom fontosnak, mert a vendéglátás ágazat-
ra ez általában nem jellemző, mivel általában csak fiatalok dol-
goznak, és a munkatársak igen gyorsan cserélődnek.

A születésnap alkalmával szép volt visszatekinteni, de mik a ter-
veik a jövőre nézve?
A napokban elkészült az új parkoló beruházásunk, így már egy
kulturált és biztonságos szolgáltatást fogunk tudni nyújtani a hoz-
zánk érkezőknek. Szeretnénk rövid távon a szobáinkat felújítani,
az éttermet kibővíteni. Hosszabb távon pedig szeretnénk rendez-
vény- és szobakapacitást bővíteni.

Kívánok sok sikert az elkövetkező 10 évre!

szajan

Dr. Niklai Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének
elnöke és Kiss Gergyő, a Stáció Hotel igazgatója látható a jubi-
leumi ünnepségen. Fotó: stáció
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Az új parkoló
Fotó: Anikó Photography (www.anikophotography.hu)



Vendégeink voltak a szárhegyi
kézilabdás kislányok

Vecsés erdélyi testvértelepüléséről, Gyergyószárhegyről - 2010-12
között – a Tavaszi Fesztiválra, három egymást követő évben a
kulturális csoport mellett eljöttek a kistelepülés kézilabdásai is.
Serdülő iskolás lánykák mellett az öregfiúk gárdája is eljött és
jókedvű meccseket játszottak a vecsési hasonló korosztályok-
kal. Természetesen a mi csapataink is kimentek még abban az
évben a mesés környezetben lévő gyergyói faluba. A sport mel-
lett persze nagyobb súllyal bírt egymás megismerése, a testvér-
települési kapcsolat élettel való megtöltése.
Pár év szünet után Sirály Ferenc, a vecsési női szakosztály után-
pótlás edzője, aki a korábbi időszakban is ennek a kapcsolatnak
tevékeny szereplője volt, felújította az együttműködést.
Egyelőre csak a serdülő leánykák szintjén, de reméljük, hogy az
öregfiúk sem maradnak ki a jóból. A szárhegyi Bethlen Gábor
Iskola volt igazgatója és testnevelő tanára, Czimbalmos Árpád
már nyugdíjba ment, de örömmel vette a meghívást, és lányai-
val villámlátogatásra jött Vecsésre. Pénteken este érkeztek egy
fárasztó utazás után. A káposztafeszt területén az önkormányzat
sátrában Szlahó Csaba polgármester fogadta a vendégeket, ahol
a fogadócsaládok is jelen voltak, akik a gyermekeket vendégül
látták erre a rövid időre. 
Szombat a sport és a szórakozás jegyében telt el. Reggel a
Grassalkovich iskolában egy öt csapatos torna kezdődött.

Budaörsről kettő és Érdről egy gárda csatlakozott a szárhegyi és
a vecsési lánykákhoz. A körmérkőzéses rendszer rendesen kifá-
rasztotta őket, de a jókedvűk és a játékszeretetük nem hagyta
őket cserben. A tornát Vecsés nyerte Szárhegy előtt, és a csapat-
kapitányok boldogan vették át a serlegeket eredményhirdetés-
nél. Utána buszra szálltak, és Üllőn megnézték a férfi együttes
Pénzügyőr elleni derbijét, majd visszajöttek a fesztiválra, ahol a
VSE sátrában vendégül látták őket.
Másnap reggel már indultak is haza, mert ahogyan mondták,
hétfőn iskola és arról senki sem kapott felmentést.
Czimbalmos Árpád elmondta, hogy köszönik a meghívást és
nagy örömmel jöttek. Reméli, hogy a két település vezetői lehe-
tővé teszik a kapcsolat oda-vissza áramlását. „Mert a fiatalság
kapcsolata a legfontosabb, öröm nézni, ahogyan a barátságok
kialakulnak, és rajtuk keresztül a szülők is összebarátkoznak.
Nemzedékek között alakul ki így a kapcsolat, ez pedig ma
nagyon fontos.” – fejezte be gondolatmenetét a tanár úr.
Mi is ezt reméljük, így legyen!

szalontai                                                 Fotó: Katona Csaba
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Első hely és edzőváltás

Vecsési FC - Viadukt SE - Biatorbágy 1-0 (1-0)
Gólszerző: Ponczók Cs.(7’)

Gödöllői SK - Vecsési FC 1-1 (1-1)
Gólszerző: Molnár Z. (26’)

Vecsési FC - Tápiószecső FC 3-1 (2-0)
Gólszerző: Borsi M. (20’, 53’), Molnár Z. (31’) 

Halásztelek FC – Vecsési FC 1-0 (0-0)

A 9. forduló után a VFC 20 ponttal vezeti a tabellát, 
a 18 pontos Tura és a két 17 pontos, Pilis és Kisnémedi előtt.

Lemondott Vincze Gábor vezetőedző
„Igazából a csapat és a klub érdekében döntöttem így. Úgy érez-
tem az utóbbi időszakban, hogy akkor teszek jót a csapattal,
hogyha azt a nyomást, amit a játékosokra helyezek, picit fella-
zítom, és átadom a helyem egy másik kollégának. A hétvégi tel-
jesítmény már csak olaj volt a tűzre, de hangsúlyozom, nem ez
volt a döntésem oka.
Bennem már hetek óta érlelődött ez a dolog. Nem a csapattal
szemben, nem a klubbal szemben, hanem a saját elképzeléseim-
mel kapcsolatosan. Nem tudtam megvalósítani azt, amit a mér-
kőzéseken látni szerettem volna. Pihenek, átgondolom, hogy
mit csináltam rosszul, és tanulni fogok belőle.
Összességében ez nekem is egy fájó döntés volt, hiszen jó kis
csapatot raktunk össze a szakmai stábbal és a vezetőséggel.
Szeretném megköszönni a város vezetőinek az elmúlt másfél
évet, támogatásunkat, hiszen mindig a csapat mellett voltak.
Külön köszönettel tartozom Czibolya Zoltán elnök úrnak, aki-
ben egy nagyon egyenes embert ismertem meg. Természetesen
vannak még, akiknek szintén jár a köszönet, a létesítmény
összes dolgozójának, alelnök úrnak, szurkolóknak, Gendur Laci
kollégámnak, és akiket kifelejtettem, azoknak is. (Részlet
Vincze Gáborral készült riportból. Forrás: pestmegyeifoci.hu)

Czibolya Zoltán elnök
A szombati mérkőzés után Vincze Gábor vezetőedző megkere-
sett és bejelentette, hogy nem kívánja továbbiakban az edzői
feladatokat ellátni a csapatunknál. Gábor döntése hideg zuhany-
ként érte a VFC vezetőségét és a csapatot is.
Gáborban egy nagyon tehetséges, érzékeny, őszinte, lelkiisme-
retes, játékos barát, sikerre éhes embert ismertem meg. Mind
szakmailag, mind emberileg jó volt vele együtt dolgozni. 
A döntését tiszteletben tartom. Szeretném megköszönni a mun-
káját, nagyon jó egészséget és sok sikert kívánok Neki a továb-
biakban a vezetőség, a játékosok és a szurkolók nevében!
Az új vezetőedző kinevezéséig a feladatokat Gendur László
látja el. (vfc info)

Legújabb:
Vecsési FC – Nagykáta SE 1-0 (0-0)
Gólszerző: Csiszár  (58’) 

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

Az ügyes leányok sokasága. Balszélén látható Cimbalmos
Árpád a játékosai körében. Kék mezben a vecsési győztesek
vígadnak.

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály



Vecsési Tájékoztató 2016 október                                                                                                          Sport  31

Veszprémi KKFT Felsőörs – Vecsés SE ÉL-TEAM 24 – 28
(13–15)
Gól: Simányi 7, Kökény 5, Varga J. 5, Győrfi 4, Kiss dr. 3,
Munkácsi 3, Wieszt 1
A szeptemberi számunkban a nyitány eredménye már megje-
lent, de a gólszerzőket most pótoltuk.

Vecsés SE ÉL TEAM – Alba-MÁV-Előre 30-22 (15-9)
Gól: Munkácsi 8, Simányi 5, Varga J. 4, Fiar 3, Kökény 2,
Gyuricska 2, Wieszt 2, Győrfi 1, Antal L. 1, Tóth 1, Kanizaj 1
Junior bajnokság
Vecsés SE ÉL TEAM – Alba-MÁV-Előre 30 - 35

Vecsés SE ÉL TEAM – Pénzügyőr SE 28-20 (13-3)
Gól: Simányi 5, Fiar 5, Antal L. 5, Győrfi 4, Wieszt 3, Kökény
2, Varga J. 2, Auer 1, Nagy 1
Junior bajnokság
Vecsés SE ÉL TEAM – Pénzügyőr SE 25-23

Pécsi VSE - Vecsés SE ÉL TEAM 27-24 (15-11)
Gól: Simányi 6, Kökény 4, Antal L. 3, Antal M. 3, Munkácsi 3,
Győrfi 3, Fiar 1, Wieszt 1
Junior bajnokság
Pécsi VSE - Vecsés SE ÉL TEAM 36-22

Vecsés SE ÉL TEAM – PLER Budapest 23-26 (9-16)
Gól: Simányi 9, Kökény 7, Antal L. 3, Munkácsi 2, Varga J. 1,
Fiar 1
Az 5. forduló után a VSE a 6. helyet foglalja el.
Junior bajnokság
Vecsés SE ÉL TEAM – PLER Budapest 20-40
A fiatalok egy győzelemmel a soványka 9. helyen tanyáznak.

Antal Zoltán a kézilabda szakosztály elnöke:
- A férfiaknál a felnőtt csapat jelentősen megerősödött. Több
meghatározó játékos érkezett, és Nagy Károly mesteredző irányí-
tásával egyre biztatóbb játékot nyújt. A két vereségből sem sza-
bad nagy következtetést levonni, mindkétszer erős bírói ellenszél
volt. Ennek ellenére az első ötbe várom a gárdát. A junioroknál
korosztályváltás volt, sőt egy korosztály ki is esett, így most egy
nagyon fiatal gárda dolgozik Szilágyi Péter keze alatt. Ez a csa-
pat 3 évig is együtt játszhat, tehetségesesek, van idejük a jó ered-
mények eléréséhez. A megyei bajnokságban is játszik egy együt-
tes, a juniorok néhány idősebb, sok csatát megért játékossal –
Tóth Ervin, Czinege, Popovics – küzdenek a feljutásért. 

Legújabb:
ETO-SZESE Győr – Vecsés SE ÉL TEAM 32-28 

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

A hölgyek pontvadászata szeptember 18-án kezdődött. Lapzárta
miatt erről csak mostani számunkban tudunk beszámolni.

Vecsés SE JUSEC - Inárcs-Örkény KC 24-30 
Gól: Forgács 6, Hegedűs 5, Halász 5, Pomozi 5, Tumpech 1,
Uray 1, Bocskai 1
Tavaly még magasabb osztályban játszottak a vendégek, ez meg
is látszott.
Junior bajnokság
Vecsés SE JUSEC - Inárcs-Örkény KC 24-24

Ceglédi Kék Cápák - Vecsés SE JUSEC 20-20 (7-9)
Az értékes döntetlennel a 9. helyen állunk, de kevesebbet ját-
szottunk.
Junior bajnokság
Ceglédi Kék Cápák - Vecsés SE JUSEC 23-34
Fiataljaink két forduló után a 6. helyen állnak, de az előtte állók
több meccset játszottak.

Antal Zoltán a kézilabda szakosztály elnöke:
- A lányoknál is nagy volt a változás. A keretbe sok új játékos
érkezett, idő kell ahhoz, hogy összekovácsolódjanak.  A vezető-
edzői feladatokat Tomori Győző felesége, Kamper Olívia vette
át. Természetesen mindent megbeszélnek, a szakmai kérdések-
ben is együtt döntenek, de a kispadra Olívia ül és ő meccsel. Ő
még játszhatna is, mert tavaly még az EHF Kupa győztes
Dunaújvárosban játszott. Biztos vagyok abban, hogy a lányok is
egyre jobbak lesznek. Számukra az a cél, hogy össze álljon egy
jövőbeni csapat magja a biztos bennmaradás mellett. A juniorok-
nál ugyanaz a helyzet, mint a fiúknál, itt is korosztályváltás volt.
De itt is 2-3 év és a megszokott eredményeket fogják hozni, azaz
érem közelben lesznek Sirály Feri irányítása mellett.
El kell mondani, hogy a fiúkkal jól érezzük magunkat Üllőn, de
mégis más volna itthon, hazai környezetben játszani. Biztosan
közismert, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség pályázatán nyer-
tünk, és a TAO szövetségnél tartott pénzéből a Halmi iskolában
egy Kézilabda Munkacsarnok fog megépülni. A terveket elfogad-
ták, és esélyünk lehet arra, hogy talán már jövő ősszel itt játszhat-
juk bajnoki meccseinket. Ugyanis ez megfelel a nemzetközi szab-
ványnak, de csak az NB.I. B osztályig. Nézőtérrel és minden fon-
tos létesítménnyel, ami kell, rendelkezni fog. Azt gondolom,
hogy ez nagy lehetőséget teremt, és nagy lökést adhat mind a
férfi, mind a nő szakágnak, az itt sportoló nagyszámú fiatalnak.

Legújabb:
Vecsés SE JUSEC - Szigetszentmiklós NKSE 29-25

VT info

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

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



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) – okt. 17-ével, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – okt. 24-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – okt. 31-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – nov. 7-ével, 
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – nov. 14-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – nov. 21-ével kezdődő
héten ügyeletes.

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

VT infó

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.


