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Testületi hírek
Vecsés Város képviselő-testülete szeptember 17-én tartotta éves
rendes tanácskozását. Az ülésről Dabasi János és Oláh László
képviselők hiányoztak betegség miatt.

Testületi ülések között történt
Szlahó Csaba polgármester az első napirendi pontban beszámolt
a két ülés között történtekről. Kiemelte, hogy átadásra került a
Gondozási Központ teljes átalakítása, fűtéskorszerűsítése és aka-
dálymentesítése. A saját beruházás 15 millió forintba került.
Befejezéshez közel van a Petőfi iskola udvarának átalakítása,
mely saját beruházásként közel 30 millió forintba kerül. A beru-
házások sorában elmondta még, hogy rövidesen elkezdődik a
Mihály utca, a Virág utca, az Akácfa utca és az Előd utca a
Széchenyi úthoz közeli maradék szakaszának útépítése. Említést
érdemel még, hogy elkezdődött a Széchenyi úton – a volt LRI
telkek helyén – egy szabadidős játékpark építése, amiből hiá-
nyozni fog az ügyességi pálya, mert az ott lakók leszavazták.

Költségvetés
Két napirend is foglalkozott a város költségvetésével. Az egyik-
ben módosították az idei évre szóló költségvetési rendeletet,
amelybe beépítésre kerültek az év közben hozott testületi dön-
tések anyagi vonzatai, de tartalmazzák az intézményvezetőknek
saját hatáskörben történt előirányzat módosításait és a pályáza-
tokon elnyert támogatások összegét. A módosításokkal a város
költségvetése elérte – bevételi és kiadási főösszegként - a 4,4
milliárd forintot. A másikban elfogadták a költségvetés első fél-
évi teljesítéséről szóló beszámolót. A beszámoló megállapította,
hogy a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek, a költ-
ségvetés egyenlege megmaradt, a város üzemeltetése biztonsá-
gos volt. Mindkét esetben egyhangúlag szavaztak a képviselők.

Kormányablak lesz a Market Centralban
Megállapodás történt Vecsés Városa és a Pest megyei kormány-
hivatal között. Ennek lényege, hogy a Market Centralban a
város bérel egy olyan helyiséget, mely alkalmas kormányablak
létrehozására. Szeptember közepén a város és a kormányhivatal
képviselője jelképesen átvette a helyiséget az MC területén. A
képviselő-testület az ülésen határozatban vállalta a bérleti díj
átvállalását, mely havonta 150 ezer forint. Az iroda kialakítása,
műszaki és személyi feltételeinek biztosítása, üzemeltetése a
kormányhivatal feladata. A tervek szerint még az idén megnyí-
lik a kormányablak.

Támogatás az egészségügynek
Sajnos, már hosszú évek óta visszatérő probléma, hogy az év
vége közeledtével erősen megcsappan a Szakrendelő OEP
támogatása, ami veszélyezteti a szakrendelések folyamatossá-
gát. Pár éve volt olyan helyzet, amikor 50 millió forint gyorsse-
gélyt kellett biztosítani az egészségügyi ellátás színvonalának
megtartásáért. Most szerényebb, 14,5 milliós támogatást kértek,
amiből 10 millió forintot szavazott meg a testület.
Egy másik napirend is a Szakrendelővel foglalkozott. Dr. Szarvas
Tibor intézményvezetői megbízatása lejárt, új pályázat kiírása
vált indokolttá. A testület elfogadta az új pályázat feltételeit, a
pályázat meghirdetésre került a törvény által előírt módon.

Rendeletek hatályon kívül helyezése
A helyi rendeletek felülvizsgálata során kiderült, hogy több
olyan rendelet van, ahol vagy az adott rendelet olyannyira
elavult, hogy az aktuális helyi közügyek szabályozására egyál-
talán nem alkalmas; vagy / és a rendelet alkotásra felhatalma-
zást adó jogszabály már nem hatályos. 
A testület több korábbi rendeletet hatályon kívül helyezett.

Szobor pályázatok
Korábban arról számoltunk be, hogy a Halmy térre tervezett
„Generációk kútja” néven pályázaton indult el Szórádi
Zsigmond szobrászművész alkotása. Az alkotást nem fogadták
el, elsősorban azért, mert nem egyezett a pályázat tartalmával.
Ezért helyette két másik – szintén Szórádi - alkotással veszünk
részt pályázatokon. Az egyiket a temetőben az új ravatalozó elé
tervezik, a jelenlegi régi és felújításra szoruló „Mindenki
keresztje” helyett. A képviselők több variációból választották ki
azt az alkotást, amelyik a pályázaton elindul. A másik a vecsési
káposztának és a híres savanyított káposztának kíván emléket
állítani. A „Káposztás fiú” elődje egy kisplasztika volt, amely
átdolgozásra került, kihangsúlyozva a vecsési hagyományokat,
a savanyító stander és a smici-sapka ábrázolását.

Változott a szippantott háztartási szennyvíz kezelésének
szabályozása
Városunkban a háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító telepen történő elhelyezését eddig is jórészt a
DPMV Zrt. végezte. A cég az új törvény szerint előírt, a szenny-
víz-szippantást és szállítást érintő közszolgáltatási tevékenység-
re vonatkozó engedéllyel rendelkezik, így sor kerülhetett a tele-
pülési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok rendeletben
történő részletes kidolgozására, és a DPMV Zrt.-vel való meg-
állapodás megkötésére. 

Változott a hulladékgazdálkodás szabályozási rendszere
Az új, 2013. január 1-jétől hatályos Hulladékgazdálkodási tör-
vény (Ht.) az önkormányzatokra, a közszolgáltatóra, illetve a
hulladéktermelőkre, így a lakosságra és gazdálkodó szerveze-
tekre vonatkozóan sok esetben a korábbi szabályozást gyökere-
sen felülíró új szabályozást vezetett be, ezért új önkormányzati
rendelet megalkotására lett szükség. A 2013-as átmeneti évet
követően a Ht. 2014-től állami hatáskörbe utalja a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjak meghatározását, a díjalkalma-
zás feltételeit és a díj megfizetés rendjét is, így az önkormány-
zatok díjmegállapító hatásköre 2013. január 1-jétől megszűnt. A
közszolgáltatók 2014-től csak nonprofit formában üzemelő gaz-
dálkodó társaságként működhetnek, mely változás a későbbiek-
ben is rendeletalkotási feladatot ró majd az önkormányzatokra.

Éjszakai nyitva tartás és zajvédelem
A rendeletmódosítás nemcsak a nyitva tartás betartását ellenőr-
zi és szankcionálja, hanem azt is, hogy a vendéglátóegység –
zenés, műsoros est, bál stb. esetén – megfelel-e a zaj- és rezgés
védelmi követelményeknek. A jogkör gyakorlója a jegyző, neki
áll jogában ellenőrizni, engedélyezni vagy betiltani a vendéglá-
tóegység tevékenységét. A rendelet célja a törvényi előírások
betartásán túl a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása.

Rövid hírek:
- A Városi Polgárőr Egyesület egy millió forintos működési
támogatást kapott.
- A közelmúltban elhunyt Tóth Elemér, volt települési képvise-
lő kegyeleti szertartásával kapcsolatban 200 ezer forintos támo-
gatást fogadott el a testület.
- A képviselők elfogadták az őszi faültetési akció költségkeretét
és igénylési feltételeit. Miután a szeptemberi és az októberi VT
lapzárta idején történik az igénylés és a fák átadása, ezért a
novemberi számunkban részletesen beszámolunk az idei akció
végrehajtásáról.
- Egy rendelet módosítás során változtak a bölcsődei alapellátá-
son túli szolgáltatások díjai.

VT info
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Műfüvön, igazi örömmel

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium udvarán a műfüves burkolat átadása után teljessé
válhatott a diákok öröme. Egy-egy szünetben vagy éppen az itt
eltöltött szabadidő részeként, igazi felüdülést nyújt a „zöldben”
guruló labda, a vidám fogócska.

Írás és fotó: Fekete József

KERÉKPÁROSOK ELLENŐRZÉSE VECSÉSEN

Vecsés Város Önkormányzata 2013. szeptember 15 – október
15. között figyelem felhívó akciót szervezett a Vecsési
Rendőrőrssel karöltve. Az akció célja a városban kerékpározók
ellenőrzése révén kiszűrni a szabálytalanul, hiányos felszerelés-
sel kerékpározókat! Az akció keretén belül a rendőrség munka-
társai ellenőrizték, igazoltatták, és amennyiben szabálytalansá-
got észleltek, figyelmeztetésben részesítették a kerékpárosokat,
valamint a város közterület felügyelői első-hátsó lámpát, látha-
tósági mellényt osztottak az önkormányzat támogatásával. A
városi akció befejeztével a rendőrök tovább folytatják a kerék-
párosok ellenőrzését, de ekkor már a jogszabályban meghatáro-
zott szankciókkal sújtják a szabálytalanul közlekedőket.

Kerékpár kötelező tartozékai:

PH info

Vecsésen jó szép korúnak lenni…

Városunk vezetői nagy figyelmet fordítanak a lakosság jó köz-
érzetére, törődnek ifjúságunkkal, időseinkkel. Élhető környe-
zetben épülnek-szépülnek útjaink, parkjaink…
Külön szeretném kiemelni, hogy az idős lakosainkat tisztelettel
köszöntik kerek évfordulós születésnapjaik alkalmából virág-
gal, ajándékkal.
Az Idősek Gondozási központjában a napokban látogatta meg a
polgármester úr és munkatársa Czirják Istvánné Juliska nénit
is, aki 1923. 09. 19-én született.
Jó egészséget kívántak neki mely köszöntéshez a gondozási köz-
pont vezetője és gondozói, sőt kedves idős „lakói” is csatlakoztak.

Írás és fotó: Benke Mária

Köszönjük!

Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a nyár folyamán a
Tündérkert Óvoda tagóvodájának udvara gyepszőnyegborítást
kapott. Az iskolai épületében, 2011-ben kialakított tagóvoda
udvara új, uniós játékokkal lett felszerelve, de az egészséges és
balesetmentes játékot az ott található talaj nem igazán tette lehe-
tővé.  Anyagi forrás hiányában nem tudtuk megoldani a poros
udvar adta problémákat. Segítséget kértünk  és Alattyányi
István képviselő uraktól. Közbenjárásukra rekord gyorsasággal,
egy hét alatt, megújult a tagintézmény udvara. Az első osztályú
gyepszőnyeg minden igényt kielégít, esztétikus, szemet gyö-
nyörködtető, egészséges, pormentes feltételeket nyújt a gyer-
mekek udvari tevékenységeihez. Nyáron a gyermekek akár
mezítláb is élvezhetik a sűrű, vastag gyepet. 
Köszönjük a szülők és a gyermekek nevében is a képviselő
uraknak, a képviselő-testület tagjainak, valamint a város veze-
tőinek és a hivatal dolgozóinak a nagyon gyors segítséget. 

A Tündérkert Óvoda nevelőtestülete,
Szülők és Gyermekek 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Liptai Jánosné 
(sz.: Rózsa Valéria) temetésén részt vettek, sírján a kegyelet
és szeretet virágait elhelyezték, gyászunkban osztoztak. 
Liptai János, Rita, Hajnalka
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Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szeptember 22-én 13. alkalommal rendezte meg a
Vecsési Káposztafesztet. Péntektől el kezdett benépesülni az
Epres. Mind a kézművesek, mind a főzősök igyekeztek szép
környezetet teremteni. Az 50 kézművesnek volt könnyebb a
dolga, mert számukra 50 egyforma sátrat béreltek a szervezők,
ami szép esztétikai hatást mutatott. 
A fesztivál szervezői már szombat délutántól programot szer-
veztek. A szép időjárás már erre a délutánra és estére is sokakat
kicsábított. Megtelt a sörsátor és az előtte lévő színpad környé-
ke. Volt forgalom a sörsátor környékén lévő ételt és italt kínáló
pavilonokban is. Az est vendégei voltak Korda György és
Balázs Klári előadóművészek. A későbbiekben nagyhírű disz-
kósok szórakoztatták a vendégeket.
Vasárnapra azután igazán benépesült az Epres területe, sőt a
400-as út is, miután elterelték a forgalmat a környező utcákra,
így egy kicsit kényelmesebben lehetett közlekedni. Már kora
reggel elfoglalta mindenki a helyét, a főzősök nekiláttak a
finom ételek elkészítéséhez. Többen egész menüsort alkottak,
mások különlegességeket igyekeztek készíteni. 

Mégis a délelőtt főeseménye az Óplébánia templomában volt a
Jókai utcában. A terményáldásra, a hálaadásra megtelt a temp-
lom. Dr Huszka Mihály plébános atya kiemelte a Teremtő jóis-
ten gondoskodását, amellyel megajándékozta az embert az élet-
et adó terményekkel. Hozzátette, hogy legalább ennyire fontos
volt, hogy őseink éltek a lehetőségekkel és szorgalmukkal
virágzó kultúrát teremtettek. A szentmisén megáldotta az atya a
terményekkel gazdagon megrakott oltárt, de megáldotta mise
után a már gyülekező és felvonulásra váró, szebbnél szebben
feldíszített terményes kocsikat.

A gyülekező óvodások, iskolások, baráti társasságok itt kezdték
a besorolást, és a Kálmán utcán keresztül érkeztek az Epres
területére. A színpadon a város vezetése, a helyi és a járási közé-
let prominensei köszöntötték a felvonulókat. A Káposztafeszt
vendégei sorában megkülönböztetett tisztelettel fogadták
Rheinstetten küldöttségét, Sebastian Schrempp főpolgármester
és Gyergyószárhegy küldöttségét, Győrffy Gábor alpolgármes-
ter úr vezetésével. 
A felvonulás után Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a
vendégeket és jelenlévő sokaságot. Mindenkinek nagyon jó
szórakozást kívánt, köszöntését azzal fejezte be, hogy érezzék
jól magukat Vecsésen, és máskor is jöjjenek el hozzánk.

Gyermek kategória
1. Mosolyország Óvoda
2. Grassalkovich Iskola 3/b.
3. Falusi Óvoda-Katica csoport

Ifjúsági kategória
1. ÚJ GENERÁCIÓ csapata
2. Petőfi Sándor R. K. Általános Isk.
3. Gyáli Mazsorett Csoport

Felnőtt kategória
1. 3. sz. Nyugdíjas Klub - ültetők
2. Szabados József és Barátai
3. 2. sz. Nyugdíjas Klub

VT összeállítás

VT összeállítás Folytatás az 5. oldalon

Fotó: Pálfy Miklós

Fotó: Pálfy Miklós

Fotó: Katona Csaba

Fotó: Katona Csaba
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SAVANYÚSÁGVERSENY

FŐDÍJ: Polyi – Ker 2002 Bt.

Savanyított káposzta
1. Brunner és Brunner Bt.
2. Székhelyi Kft.
3. Schneider Nóra

Sós-vizes uborka
1. Mr. Sauer
2. Stiller Roland
3. Antal András

Káposztával töltött paprika
1. Polyi-Ker 2002 Kft.
2. VESAV Kft.
3. Abonyi Antal

Vágott – vegyes savanyúság
1. Abonyi Robin
2. Rézner Bt.
3. Núver és Berger Kft.

LEGSZEBB SÁTOR

FŐDÍJ: Sauer Kft.
1. Káposztás kábelesek
2. Csalamádé
3. Pálinkás-Berger csapata

KÁPOSZTAPUCOLÓ VERSENY
1. Polyovka Péter
2. Abonyi Ferenc
3. Polyovka József

LEGNAGYOBB KÁPOSZTA
1. Halász Tamás és Fiai – Vecsés: 14,3 kg
2. Szabados József – Vecsés: 10,4 kg
3. Gál Károly – Ócsa: 9,9 kg

VT összeállítás

Folytatás a 16. oldalon.

13. Káposztafeszt 2013

A savanyúságverseny fődíjasa és az egyik kategória nyertese a
Polyi-Ker Kft. A kép balszélén Polyovka Péter a káposztapuco-
ló verseny győztese látható 
Fotó: Katona Csaba

A Legszebb sátor a Sauer Kft. pavilonja volt, akik a savanyú-
ságverseny egyik kategóriáját is megnyerték.
Fotó: Katona Csaba

A világbajnok Dobrovitz József négyes fogatával érkezett meg
Rheinstetten főpolgármestere (háttal), Dr. Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő és Azari Zsuzsanna, a Járási Hivatal vezetője.
A hintóban ült még Szlahó Csaba polgármester úr is, de ő nem
látható a képen.
Fotó: Katona Csaba

A Margareten Tánccsoport szerepelt a felvonulók között, szép
volt a sátruk, és nem mellékesen 3. díjasok lettek a főzőverse-
nyen.                                                    Fotó: Kolonics Csaba

A borosok és a zenészek sátora
előtt Kaposi József fáradhatatla-
nul invitálta a látogatókat a régi
káposztavágó gép kipróbálására.
Fotó: Kolonics csaba
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Színházi előadások - Felnőtt előadások

Változás! DRAKULA, amikor a kevesebb több.

Tisztelt vendégeink, Kedves közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a november 6-ára tervezett
Drakula előadás technikai okok miatt módosul. Szó szerint
technikai okok miatt, hiszen többszöri próbálkozás után sem
sikerült szcenikailag áthidalnunk az előadás anyaszínpadának,
az előadásigényeinek és a Bálint Ágnes színpadának technikai
másságait.
A fellépő művészek és a színházi vezetők miután fontosnak érzik
a vecsési szereplésüket, úgy gondolták, hogy egy rendkívüli pro-
dukcióval fogják kárpótolni a nézőket. Nevezetesen, egy olyan
előadást láthatnak majd kitartó nézőink, melyben megtalálható
lesz a Drakula, a Vámpírok bálja és az Operaház Fantomjának
minden izgalmas, látványos és lelket melengető jelenete.
Természetesen, aki úgy gondolja, hogy ez nem felel meg, vissza-
válthatja a megvásárolt jegyét vagy átválthatja egy másik elő-
adásra. Biztosak vagyunk benne, hogy aki ezt választja, az nem
fog csalódni. 
Megértésüket megköszönve, további előadásaink rendületlen
látogatására bíztatva Önöket, ajánljuk figyelmükbe programun-
kat. Találkozzunk, szórakozzunk, és érezzük jól magunkat meg-
int a Bálint Ágnes Kulturális Központ, Színházi Estjein.

Nagy Gyula – művelődésszervező 

2013.november 06. 19.00 óra
Az éj zenéje vár 
Részletek a Drakula, a Vámpírok bálja és az Operaház fantom-
ja című darabokból
Az este folyamán nemcsak a Drakula gróf életét feldolgozó
musicalünkből, hanem a Vámpírok bálja és a nagy sikerül
Operaház fantomjából is várjuk nézőinket gyönyörű dallamok-
kal, korhű jelmezekkel és fantasztikus látvánnyal. 

2013. november 22. 19.00 óra
Prah
Magyar Attilának a darab rendezőjének és szereplőjének ajánlása:

„Ez a humorral és mély gondolatok-
kal átitatott színdarab rendezőként és
színészként is felkeltette az érdeklődé-
semet, hiszen mindannyian arról
álmodunk, ami ebben a műben meg is
valósul. Az emberek szeretnek nyerni
és sokan elképzelik, hogy ötösük van a
lottón, talán még azok is, akikről azt
gondolnánk, nincs is szükségük a nagy
összegű nyereményre. Adott egy
középkorú házaspár, akik életében
nagy változás történik. Sokan a vakok

szerencséjének hívják, nem hisznek benne és elképzelhetetlen-
nek tartják. Magam is ebbe a kategóriába tartozom, sosem
nyertem a lottón, ezért nem is tudom, hogy milyen érzés. A hét-
köznapokat azonban mindannyian átéltük és éljük. A házasság
problémáit, a mindennapi élet kihívásait. A pénz tényleg nem
boldogít? Azt mondják ez a szegény emberektől származó mon-
dás, mindenesetre a darabból kiderül, hogyan néz szembe egy
olyan házaspár a munka nélkül megszerzett nagy összegű jöve-
delemmel, akik még nyaralni sem jutottak el soha.”

Koncert
2013. november 08. 18.00 óra
Qgli, Dinoszaurusz Band és Kalapács Józsi koncert
A budapesti Jump Rock Band-et 1998-ban Rusznák „Qgli”
Gábor (gitáros) alapította, A Jump Rock Band a saját számai
mellett legfőképp magyar zenekaroktól játszik feldolgozásokat. 
A Dinók, akik még nem kövültek meg… A negyvenedik szüle-
tésnapjukat ünneplő csapat jelenlegi felállása: Pardi Ferenc –
ének, Kőpataki József – dob, Metzker Péter – billentyűs,
Butkovits Lajos, Hajdú Oszkár – basszus, Kortye Vilmos –
gitár.
Kalapács József 1980 óta aktív zenész, olyan együttesekben
tűnt fel, mint a Pokolgép, Omen, Kalapács, Hard. A 2000-ben
induló Kalapács nevű zenekar eredetileg egy a Pokolgép
Tribute Projectként indult, később önálló zenekarrá nőtte ki
magát, amely azóta is működik.

Gyermekelőadások
2013. november 19. 10.00 óra
Egyszer volt… a Mesezenekar koncertje

Az előadáson egy óriási
képeskönyvet lapozgat-
nak az előadók a gyere-
kekkel. A képeken látha-
tó mesehősökhöz hason-
latos figurák (Süsü, Vuk,
Gombóc Artúr) megele-
venednek az eredetihez
hasonló óriásbábok alak-

jában, a róluk szóló ismert gyermekdalok saját hangszerelé-
sünkben szólalnak meg. Az apróságok együtt szüretelnek
Meseország lakóival, játékos feladatokkal, közös zenéléssel
szerepelnek. Elhangzanak az iskolából, óvodából ismert köz-
kedvelt szüreti dalok is. A koncerten igazi zenészek játszanak
igazi hangszereken, amiket be is mutatnak a gyerekeknek.

Kulturshow’s
2013. november 15. 18.30
L’art pour l’art Társulat 
Egy felejthetetlen este, fergeteges szórakozás, humor 90 perc-
ben a Besenyő család tagjaival. Dolák-Saly Róbert, Laár
András, Pethő Zsolt és Szászi Móni – a L’art pour l’art Társulat
tagjai a színtiszta magyar abszurd humort játszó színház egyet-
len képviselője. 

Családi matiné
2013. november 17. 9.00-13.00-ig
Programok:
Paprika Jancsi és az ördögök - Aranykapu Bábszínház
Matiné mozi – 101 kiskutya – mesefilm vetítés
ingyenes arcfestés, kézműves foglalkozás, társasjáték szoba
A Mazsola játszóház 50%-os kedvezménnyel látogatható a
belépővel a nap folyamán
A program belépődíjas.

Bérletekkel, jegyekkel kapcsolatos további információ a Bálint
Ágnes Kulturális Központ információs pultjánál, az 
info@kulturba.hu email címen kérhetők valamint szórólapjain-
kon, plakátjainkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket.
kulturba info

Programok a Bálint Ágnes Kulturális Központban



Itthon vagy! Szeretlek Magyarország!

Szeptember 28-án és 29-én, Vecsésen is szerettük
Magyarországot. A két napos rendezvénysorozat sok jó és érde-
kes programot szólaltatott meg az összetartozás jegyében. Ez
úton szeretnénk köszönetet mondani minden fellépőnek, sze-
replőnek, akik időt és fáradságot nem kímélve készültek, hogy
megmutathassák magukat, illetve a produkcióikat.

Tehát köszönjük a szeptember 28-ai szereplését a Néprajzi
Múzeum kézműveseinek, a Színházikó társulat színészeinek, a
Balla Péter Népdalkörnek, a Napraforgó Gyermek-és Ifjúsági
Táncegyesületnek, Horváth Máténak és népi zenekarának és az
Anima Prizma tűzzsonglőreinek.
Köszönjük a szeptember 29-ei szereplését a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesületnek, a Concerto Harmonia
Énekkarnak, a Vecsési Zeneiskolának, a W – AT Társulatának
és zenészeinek.

A szép két napot egy vasárnap esti máglya meggyújtásával tet-
tük még emlékezetesebbé. Itt köszönjük meg azok segítségét is,
akik ugyan nem szerepeltek, de munkájukkal és jelenlétükkel
biztosították a programok megvalósulását és gördülékenységét.
Még sok ilyen összefogással megszülető napot és programot
kívánunk a városnak és barátainknak.

Nagy Gyula művelődésszervező 
Fotók: Kolonics Csaba

AZ ÉV FÁJA szavazás

A Bálint Ágnes Emlékház kertjében álló hatalmas fát, amelyre
annak idején Frakk kutya felmászott a macskák után, jelölték
Az év fája versenyre! A győztes fa kap egy szakértői „egészség-
ügyi” vizsgálatot, és ha kell, kezelést. A nyilvános szavazás
szeptember 10-én indult a http://evfaja.okotars.hu oldalon, és
november 2-áig lehet szavazni, kizárólag e-mailben. A szava-
záshoz egy e-mail címet kell megadni, és aztán az e-mailben
kapott linkre kattintva lehet érvényesíteni a szavazatot. Egy
címről csak egyszer lehet szavazni!  
A versennyel kapcsolatos egyéb aktuális információk:
https://www.facebook.com/evfaja
Kérjük, minél többen szavazzanak Frakk fájára!

VT info

Bálint Ágnes Kulturális Központ programjaiból
Egészségnap 
2013. november 16. 9.00 órától
Testünk az „eszközünk”

Egészségmegőrzés, állapotjavítás, betegségmegelőzés. A Tét a
Lét Betegségmegelőző Alapítvány szeretettel várja az érdeklő-
dőket Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális Központban. 2013.
november 16-án 10 órától színes előadásokkal, az előadók által
szolgáltatásokkal, valamint vérnyomás és vércukorszint mérés-
sel. A programon való részvétel ingyenes, csak az igénybevett
szolgáltatásokért kell fizetni.
Egyéb információ az info@kulturba.hu email címen kérhető, és
a facebook oldalon olvasható.

VT info

Vecsési Tájékoztató 2013 október                                                                                                          Kultúra 7

Köny ve lés-  bérszám fej  tés!
Tel  jes  körű ügy vi  te  l i  szol  gál  ta  tá  sok,  

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 9928 885

www.peszika.hu



8  Intézményeink                                                                                          Vecsési Tájékoztató 2013 október

Mi történt a Családsegítô Szolgálatban 2013-ban
Új és megújuló programjaink tapasztalatai

Idén Szolgálatunk családsegítő szakmai egysége két új progra-
mot is bevezetett a lakosok igényeit figyelembe véve, valamint
a már korábban is működő két programunkat is megújítottuk.
Ezek tapasztalatairól szeretnénk most beszámolni.

Közösségi kert program 
(a program koordinátora: Kóródi Ágnes)
Közösségi kert programunk 2013-ban indult kísérleti jelleggel. A
Lőrinczi utcai önkormányzati épület udvarán a programra
jelentkező 8 család 30-30 m² területen termesztett saját felhaszná-
lásra konyhakerti növényeket. Önkormányzatunk a hely mellett
vetőmaggal, palántákkal és locsolási lehetőséggel is támogatta a
programot. A kertgazdák saját szerszámaikat ajánlották fel a kertkö-
zösségnek használatra, és maguk is javították meg a kisebb hibákat.

Bár a zord tavasz miatt csak áprilisban tudták a kertgazdák
megkezdeni a munkát, a gondos kertészkedésnek köszönhetően
mégis bőséges termést tudhattak magukénak. Paradicsomból,
paprikából, hüvelyesekből és tökfélékből nemcsak saját család-
juk, de „cserekereskedelem” útján mások is részesülhettek.
Ehhez persze szinte naponta gondozniuk kellett a maguk kertré-
szét, aminek megvalósulásáról a kerti képek tanúskodnak.
Többen a programnak köszönhetően ismerkedtek meg a ker-
tészkedés alapjaival, így bátran otthoni növénytermesztésbe is
bele tudnak fogni. Jövőre folytatni szeretnénk a közösségi kert
programunkat, várjuk új családok jelentkezését is.

„Legyen Ön is gazda!” - Csirketartási program 
(a program koordinátora: Pataki Ágnes)
Hosszú előkészítő időszak előzte meg a programot, hiszen ez
egy teljesen új, a szociális szolgáltatások klasszikus formáitól
eltérő kezdeményezés volt. Utána kellett járnunk az állattartási
és állategészségügyi rendeleteknek, a takarmányozási ismere-
teknek, és ki kellett választanunk a rengeteg jelentkező közül a
leendő csirketartó gazdákat. Az örökbefogadó családok befize-
tései alapján végül négy gazdasszonyt találtunk. Ők a program

kezdetekor nem tartottak baromfit, de gyermekkorukban vagy
később valamennyien megtapasztalták már a csirketartást, és
május 8-ára, a csirkék érkezésének napjára elkészítették az ólat és
a baromfiudvart. Egy-egy gazdához 38 db előnevelt, háromhetes
csibe került, melyeket tudatosan „bio” módon neveltek: táp
helyett kukoricát, zöld növényeket adtak nekik, és lehetőséget
teremtettek arra, hogy természetes táplálék kiegészítésként kapir-
gálhassanak. A program legnagyobb sikerének azt tartjuk, hogy a
gazdák a legnagyobb gonddal, szeretettel tartották a csirkéket – a
152-ből egyetlen állat sem pusztult el- és valamennyien arra az
elhatározásra jutottak, hogy a későbbiekben is szeretnének
baromfit tartani, a programtól függetlenül is. Sikernek számít az
is, hogy az „örökbefogadó”, vagyis a pénzt megelőlegező 26 csa-
lád vállalta a kockázatot és mindannyian tudatosan választották
ezt a lehetőséget, hiszen ezzel a csirketartó családokat segítették.
2014 tavaszán szeretnénk újraindítani a programot, keressük
tehát az újabb örökbefogadókat és a leendő gazdákat.

Tavaszi álláskereső klub 
(a program koordinátora: Pap András)
Az Álláskereső Klubot áprilisban indítottuk el, és hetenként talál-
koztak a résztvevők az álláskeresés hogyanjáról beszélgetve.
Az első néhány találkozáson volt úgy, hogy 15-en ültünk egy-
más mellett az önéletrajz írás rejtelmeit tanulva, ugyanakkor
néhány hét múlva, volt, hogy csupán ketten hajoltunk a profi
önéletrajz szakértő által összeállított anyag fölé s próbáltuk
közösen megérteni, hogy mi lehet a titka annak, hogy némelyek
gyorsan találnak munkát, mások pedig hosszú keresés ellenére
sem kellenek egyetlen munkáltatónak sem, jóllehet semmivel
sem tehetségtelenebbek, mint azok, akik könnyedén kerülnek
vissza a munka világába. 
Fontos, hogy azok, akik állást keresnek, tisztában legyenek
néhány alapvető lelki törvényszerűséggel, amelyek bennünk,
emberekben zajlanak, amikor munkát keresünk, illetve amikor
valaki az asztal másik oldalán ül, és próbálja megállapítani,
hogy ki az alkalmas munkavállaló, s ki nem.  
Éppen azért, mert az álláskeresés szempontjából ezek a lelki
tényezők egyáltalán nem elhanyagolhatóak, sok egyéb prakti-
kus kérdés mellett, ezekről is szeretnénk beszélgetni azokkal az
álláskeresőkkel, akik 2013. október 10-én 14 órára el tudnak
jönni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatba az újra indu-
ló Álláskereső Klub első alkalmára. 

Beszélgetőkör 
(a program koordinátora: Csillagné Gonda Mariann)
A beszélgetőkör ötlete a ruhaadományokat igénybe vevő, idős,
özvegy, régóta magányosan élő klienseink jelzéseire fogalma-
zódott meg bennünk.
Az elmúlt évben a havi aktuális ünnepek mellett takarékossági
tanácsokról, a magányosságról, a családi, baráti kapcsolatokról,
munkáról, óvodai életről volt szó.
A szolgáltatást eleinte valóban idősebbek vették igénybe, később
azonban fiatal édesanya is csatlakozott, aki az óvodai beszokta-
tással, gyermekneveléssel, a munkahely keresésével kapcsolatos
gondolatait, aggodalmait osztotta meg a résztvevőkkel. 
A jövőben is minden érdeklődőt várunk a beszélgetőkörbe, akár a
fiatalabb korosztály vagy férfiak képviselőit is szeretettel fogadjuk.

Kérjük, amennyiben bármelyik programunk felkeltette az
érdeklődését, keressen bennünket a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál (2220 Vecsés, Telepi u. 44/a) sze-
mélyesen vagy telefonon a 29-350-294-es vagy a 30-668-7029-
es számok valamelyikén.
a Szolgálat munkatársai



Vecsési Tájékoztató 2013 október                                                                                                        Oktatás  9

ÓVODÁNK ÉLETÉBÔL

„Tündérkert-terményünnepünket” szeretettel és lázas készülődés-
sel 4. alkalommal rendeztük meg a Káposztafeszt előszeleként,
amit minden alkalommal a fesztivál előtti pénteken ünnepelünk.
Erre az alkalomra intézményünk előtti útszakasz le lett zárva,
minél több helyet adva a változatos, színes programokhoz.  A 9
óvodai csoport más-más mulatságot kínált: táncházzal melegí-
tettük be a hangulatot, amibe nagy örömünkre évről évre egyre
több szülő kapcsolódott be. A mozgékony gyerekek kipróbál-
hatták a dióverést, terméseket horgászhattak egy kosárból, sor-
verseny játékokon vehettek részt, célba dobáson mérhették
össze ügyességüket és szerencséjüket. Lehetőség volt megta-
pasztalni, milyen nehéz munka a szőlőpréselés és megkóstolni
az eredményt, a mustot.

Akik a nyugalmasabb tevékenységeket választották, kézműves
foglalkozáson készíthettek főzött gyurmából állatfigurákat,
amit haza lehetett vinni emlékül. Csoportonként a gyerekeket
teával, gyümölcslével, zöldséges-gyümölcsös alapanyagú süte-
ményekkel és az elmaradhatatlan lilahagymás, savanyú-káposz-
tás zsíros kenyérrel kínáltuk.
Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, izgalmas, vidám dél-
utánt tölthettünk együtt, jövőre ugyanitt várjuk Őket!

Gáspár Judit                                                     Fotók: Óvoda

Álom, álom, édes álom….

Ez már biztosan így lesz a Mosolyország Óvodában! Sikerült
ugyanis minden csoportunkban megvalósítani a fektetők cseré-
jét. Hogy mindez sikerüljön, anyagi támogatásra volt szükség,
amit meg is kaptunk városunk cégeitől, vállalkozóitól. Az utol-
só beszerzésben az alábbi vállalkozások segítettek, köszönetül
álljon itt a nevük: 
Fire-Stop ’97 Kft., Hanga Patika, Fekete Gyopár Gyógyszertár,
Halmi Telepi Patika Bt., Vadászi Étterem, ÉL – TEAM, Mester
Center, Dobrovitz József, Baranyai Mérnökiroda  
Így, „A Vecsési Gyermekekért Alapítvánnyal” és a fenntartóval
összefogva egyre csinosabbá, kényelmesebbé válnak csoport-
szobáink, hogy gyermekeink derűs, nyugodt környezetben tölt-
hessék óvodás éveiket.

Ináncsi Zsigmondné kuratóriumi elnök

Nyári tábor a Balaton parton

Izgalmas napra virradtunk augusztus 6-án. Elérkezett az egy
hetes balatonszemesi tábor időpontja.
Rekkenő hőségben utaztunk a tóhoz, ezért érkezés után egyből
a habokba vetettük magunkat. Szerencsére a víz minősége sok-
kal jobb volt, mint tavaly.
A tábor ismerős volt, hiszen néhány éve járunk ide és nagyon
megszerettük ezt a helyet.

Sok- sok programban volt részünk, de leginkább a jó időjárás
előnyeit élveztük ki. Rengeteget fürödtünk.
A fürdés mellett más eseményeken is részt vettünk: egyik dél-
után lovas kocsi jött értünk a tábor elé. Izgatottan ültünk fel rá.
Utunk Rádpusztára vezetett, ahol lovagoltunk, állatokat simo-
gattunk, és pedagógusainknak köszönhetően- remek ajándékke-
reső játékban vettünk részt. A következő este a kultúráé volt.
Szenzációs szabadtéri koncerten jártunk, ahol ismert rockope-
rák slágerei csendültek fel. Megnéztük hajókirándulás során,
hogy milyen a Balaton naplementekor. Persze az élményfürdő-
zés és a pizzázás sem maradhatott ki.
Teljesen feltöltődve érkeztünk haza. Így már könnyű kezdeni a
tanévet! Köszönjük iskolánk alapítványának és a Szociális
Bizottságnak a támogatást, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy
felejthetetlen élményekkel gazdagodjunk, és új barátságokat
kössünk. 

Írás és fotó: „Halmis” táborozók
Angol, német és japán szakos nyelvtanár,

Ausztráliában szerzett végzettséggel, 
30 éves ausztráliai tapasztalattal angol/japán
nyelvtanítást, egyetemi diplomavizsgára való 

felkészítést vállal. 
Elérhetőség: 0670 359 0807

Vecsésen kiadó-eladó családi házat, 
vagy lakást  keresek, lehet felújítandó is. 

Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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A VT szeptemberi számában beszámoltunk a VHZ Fúvószenekar
rheinstetteni útjáról. Az alábbi írás a zenekar gazdag nyári
programjairól számol be, amelyből több újdonság is kiderül.

Ilyen volt a fúvószenekar nyara
Május utolsó hétvégéjén egy több napos rendezvénysorozattal
ünnepelte meg a város az új Bálint Ágnes Kulturális Központ
átadását. Zenekarunk egy egészen új produkcióval járult hozzá,
mely a Flashmob elnevezést kapta. Május 25-én a zenekar tag-
jai meglepetésszerűen hangszerükkel együtt vegyültek el a térre
kilátogató emberek között, akik ekkor még mit sem sejtettek.
Egyik pillanatban a tuba elkezdett egy ismerős dallamot játsza-
ni. Az emberek figyelme a zenélőre összpontosult és egy idő
után azt vették észre, hogy egyre több zenekari tag csatlakozik
a már zenélőkhöz. Az egyre bővülő zenekar összjátékából és az
énekkarok közreműködésével végül egy ismerős dallam terítet-
te be a levegőt. Ez volt Beethoven Örömódája, mely egyben az
Európai Unió himnusza is. Örömünkre, rövid kis meglepeté-
sünk nagy sikert aratott a hallgatóság köreiben.
A naptár lapjait lapozgatva a következő említésre méltó dátum
a június 8-ai szombat. Ezen a napon ugyanis a zenekar eleget
tett Monor város felkérésének. A Monori Bornapokról van szó,
melyet a Strázsa hegyen rendeztek meg. Zenekarunk a délelőtt
folyamán az ott megjelent Borlovagrendek tagjait kísérte föl az
ünnepség színpadához rövid menetzenével, majd a megnyitó
után nem sokkal, egy kellemes térzenével örvendeztettük meg a
rendezvényre kilátogatókat. A napok egyre melegebbek lettek,
de a zenekart ez sem térítette el attól, hogy szorgalmasan
készüljön az előttünk álló feladatokra. 
Június utolsó hétvégéje is izgalmakban bővelkedő volt. Ugyanis
zenekarunk meghívást kapott a Nagymarosi Fúvószenekari talál-
kozóra, mely június 29-én került megrendezésre. A nagy meleg
ellenére a már-már festői környezetben, nem messze a Duna part-
tól, a város főterén került megrendezésre a találkozó, ahol a meg-
hívott zenekarok bemutathatták műsorukat. A főteret körülvevő
magas házaknak köszönhetően a zenei hangzás nagyon jó volt, és
a közönség lelkesen tapsolt, kifejezve ezzel a tetszését. A késő esté-
be nyúló rendezvényről hazatérve még szinte le sem hunyhattuk a
szemünket, és már újra a színpadon voltunk, hiszen június 30-án a
már hagyománnyá vált - minden hónap utolsó vasárnapján meg-
rendezendő - táncházat tartottuk meg. Ám ez a táncház mégis más
volt, mint az eddigiek. Hogy miért?! Mert az új Bálint Ágnes
Kulturális Központban került megrendezésre. Mindamellett örö-
münkre szolgált, hogy az érdeklődők száma is megnövekedett. Jó
érzés volt látni, hogy miután a zenekar ismert dalokat játszott,
egyre többen és többen kaptak kedvet a tánchoz. Reméljük, a jövő-
ben is ugyanekkora, ha nem nagyobb érdeklődéssel fognak részt
venni a kedves érdeklődők és táncolni vágyók a táncházainkon!
Mint minden jól sikerült koncertnek, a Monori Bornapokon való
részvételnek is igen jó visszhangja volt. Ennek köszönhetően nem
kis meglepetésünkre Monor város ismét megkereste zenekarunkat
azzal, hogy újabb fellépésekre kérjék fel egyesületünket. Ekkor kis
gondolkodás után megszületett ebben az évben a második újdon-
ság, amivel eddig a zenekar még nem próbálkozott. A „Nyár esti
belvárosi koncertsorozat” elnevezést kapta végül ez a fellépéssoro-
zat, amely során több koncertet is adtunk Monor szépen felújított
központi terén, vasárnapi napokon kora esti órákban. Az első hang-
versenyre július 14-én került sor, melynek sikerét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy az említett tér a koncert megkezdését követő-
en szinte tele lett kíváncsi és egyben zeneszerető közönséggel. A
meleg, de kellemes esti levegőt beterítette a zenekar különböző stí-
lusú zenei játéka. Közönségünk olyannyira meg volt velünk elé-
gedve, hogy csak ráadás szám után engedték el muzsikusainkat.
Petőné Utasi Hajnalka - VHZ

Őszi emlékezés a nyárra
A Labdarózsa Népdalkörnek már szokásává vált, hogy a nyári sza-
badságok, nyaralások megkezdése előtt egy közös évzáró ünnep-
séget szervez. Kerítettünk már erre sort egyikünk – másikunk
udvarán, tanyáján, Erdélyben több alkalommal –, de ezúttal hazai
tájon szerveztünk három napos együttlétet Somoskőújfalun.
Mindenki saját autójával utazott, s akinek nem volt, őket azok vit-
ték, akiknél volt még hely. Útban odafelé megálltunk Maconkán,
ahol Dancsó János úr fogadott bennünket, majd bemutatta az
ország különböző részéből összehordott halmon felállított kettős
keresztet, és a körbe-körbe kitűzött történelmi megyék címereit
is. Majd beültünk az igen régi Árpád-kori templomba – kár, hogy
Vecsésen ez még mindig nincs feltárva, és nem megtekinthető! –,
meghallgatni annak történetét, s gyermekeink – Zelei Szabolcs és
Tolnai Dani – elmondták a versmondó versenyen elszavalt verse-
iket. A házigazda olyannyira meghatódott a gyermekek szavala-
tán – ami a hazaszeretetről szólt –, hogy a végén meg is könnyez-
te. Mi pedig igen büszkék voltunk rájuk.
Ezután folytattuk utunkat Somoskőújfalu felé, s közel 51 főnyi
csapatunk – családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel kiegé-
szülve – valósággal megszállta a Somosi Fogadót, ahol nem
csak kényelmes és kulturált szobákkal, s egyéb helyiségekkel,
de helyben főzött házias ételekkel is szolgálatunkra voltak.
Nagyon örvendtünk annak is, hogy a nagyevő férfiemberek
külön díjazás nélkül bármikor részesülhettek repetában, vagy
éppen a gyermekek kívánságára palacsintát sütött a tulajdonos.

Még a szervezés alatt értesítettek bennünket arról – miután
megtudták, egy népdalkör érkezik hozzájuk –, hogy szeretnék,
ha ott helyben fellépnénk a Vár Fesztivál műsorai keretében.
Erre Salgóbányán került sor, ahol megismerkedhettünk Borsa
vidékéről érkezett román tánccsoporttal is, részt vettünk egy
népmesei esküvőn.
Egyéb szabadidőben kisebb – nagyobb csoportokba szerveződ-
ve kirándultunk, és megnéztük a környék nevezetességeit, a
Somoskő várat, a Salgó várat, a bazaltorgonákat, megmászhat-
tuk a Boszorkánykövet, megismerhettük történeteiket Molnár
Zoltán vezetésével. Részt vettünk egy zenei koncerten, melyet a
helyi templomban rendeztek meg, színházba kaptunk meghí-
vást, megtekintettük a helyi kézműves házat.  
Mikor a búcsúzásra került sor, népes csapatunk az igen kedves
és szolgálatkész tulajdonosok előtt elénekelte a „Haza is kéne
már menni…” mindnyájunk által kedvelt dalt. Könnyes szem-
mel, ölelkezve vettünk búcsút tőlük, de nem véglegesen, mert a
következő nyári évzárónkat a Tiszaföldváron lévő fogadójuk-
ban készülünk tartani. Útban hazafelé meglátogattuk
Salgótarjánban a Bányamúzeumot. Nagyon sok élménnyel és új
ismeretekkel tele hátizsákkal térhettünk haza.

szabolcsiné

Fotó: Kiss Sándor
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: Őszi napfény

Tűnőben a tűző meleg,
napkorongján fátyol lebeg.
Szertefoszlik a sugára,
törött fénye kopott sárga.

Szürke ködben bújócskázik,
néhány percre előbújik.
Fényes szeme földre kacsint,
sötét felhőn távolba int

Csillogó a harmatcseppen,
átkarolja s vele szökken.
Útra kel az őszi széllel,
irányt mutat halvány fénnyel.

Varjú károg: Elmúlt a nyár!
Vele búsul a kis madár.
A határon az ősz kopog,
színes haján a fény kocog.

Sallai Gyula: A dal…

A lélek dala szakadt ablakomba,
homályos lett mind a két szemem.
apró krajcár csörög a markomba’
az Élet már elszaladt velem…

Molekulák csapatával küzdve,
fonom újra az elveszett időt
szennybe,mocsokba néha megmerülve
keresem az Élet teremtőt!

Lelkem házát építgetem újra,
az anyagba font élő testcsodát.
Ablakszemem világra kitárva
kottázom az Élet himnuszát…

Szénási Sándor István: 
Két szerelmes az Europark teraszán

Szorították egymás kezét,
szemükben fáklyák lobogtak.
Élvezték az égi zenét,
némán is boldogok voltak.

Mint csillagfény az ég lelkén,
úgy ébredt mosoly arcukon,
kábult álmok közt bóklásztak,
a csókra nem volt alkalom.

Javában tombolt még a nyár.
Szél vágyak pipacstengere
hullámzó embertömegben
szívek selymét lebegtette.

E két szerelmes volt talán
a teremtés remekműve:
Hogy össze öltse életét,
hetven évét tűbe fűzte.

Benke Mária: Éjszaka

Felébredek az éj közepén,
sötét minden, nincsen fény.
Állok az ablaknál, figyelem az eget,
nem látok csillagot, sem felleget.

Keresem a holdat, Ő is elbújt,
talán fázik…hideg van, kihunyt?
Tekintetem a sötétségen átfúródik,
előttem egy nagy árny húzódik…

Mi lehet az? –kíváncsian kémlelem,
beveszi lelkembe magát a félelem.
Aludnom kellene, de nem tudok,
zaklatottan ereimben a vér buzog…

Elmélkedem szép csillagos égről,
nappali fényben csodás kékről.
Ábrándozom, hogy reggel kisüt a Nap,
arany fényével talán még erőre kap.

Ősz van, csendes, komor a táj,
éjszaka van, aludni kéne már.
Visszafekszem, ágyam puha, meleg,
elandalít a bennem lévő szeretet…

Gombos Adrien:  A kicsi meg a nagy 

Ballagott egymás mellett
a kicsi meg a nagy.
Az egyik csicsergős,
a másik hallgatag.
Az egyik virágot szed,
a másik csendben nézi.
Kisimult jelennel
a ráncos múltat megidézi.

Filipszki László: Éjszakai égbolt

A kertben nagy tölgyfa áll,
Körötte sok kis szentjánosbogár.
Mindenhol tücskök zenélnek,
a csillagok sok dolgot mesélnek.

Sötétség borít mindent,
talán melegebb van épp bent.
A fű közt sündisznócska mászik,
sok kis csillag fenn az égen látszik.

Rovarok repkednek mindenütt,
bogarak szállnak alul s felül,
csak az utcalámpa fénye,
s a csillagok adnak világot a sötétségbe.

Mi lehet ott fenn – kérdem én – 
a planéták közt a Föld egén?
A Vénusz és a Mars között,
hol csillagok ragyognak a Nap mögött.

Talán semmi sincs kint, talán van,
de nem ez a lényeg a talányban.
Űrhajóból marslakó int,
vagy csak csillagtűz ég odakint?

Egy nap talán megtudjuk,
s a Göncölön száguldunk.
Még ha talán így is lenne,
égne még a csillagok tüze?

A csillagok ott élnek-halnak,
aztán néha kialszanak.
De mi lesz aztán majdan velünk,
ha az összes csillag kiég nekünk?

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Meghívó

Elkészült Szénási Sándor
István új verses kötete. 

A könyv bemutatójára min-
den érdeklődőt szeretettel vár
a szerző és barátai,
NOVEMBER 9-én, 17 órai
kezdettel a Bálint Ágnes
Kulturális Központ
Könyvtárába. 

Verseit elmondja a költő,
közreműködnek: Stancsics
Erzsébet, Benke Mária,
Lenkeffy István.
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Szilánkok innen-onnan

Több alkalommal leírtam, de most újból elismétlem. Vecsés
nem tartozik a természeti szépségekben bővelkedő települések
közé. Mondhatjuk nyugodtan ebből a szempontból szegény.
Nincsenek hósipkás hegyei, zúgó vízesései, a nagy folyóktól
távol terül el, nincsenek tavai, szép parkjai. Ennek ellenére
nekünk mégis szép. A legnagyobb gond, hogy amink van, azt
sem tudjuk megbecsülni, sőt inkább pusztítjuk szerény javain-
kat ahelyett, hogy megbecsülnénk. Csak néhány dolgot említek.
A Gyáli főcsatorna (patak, kanális kinek melyik tetszik) és a
Vasadi ág által határolt területre még a 90-es években előter-
jesztést nyújtottam be, hogy a területet természetvédelem alá
kell helyezni, és a későbbiek során egy arborétumot lehetne
kialakítani. A testület ezt elfogadta, de azóta sem történt semmi.
Az igazsághoz tartozik, hogy a Duna –Ipoly Nemzeti Parktól
voltak kint, tárgyalt is az önkormányzat az illetékesekkel, aztán
valahogy elaludt az ügy. De miről is van szó? A nevezett terüle-
ten olyan növény él, amely az egész Kárpát-medencében véde-
lem alatt áll, csak Vecsésen nem. Ez a növény az orchideák csa-
ládjába tartozó vitézvirág, kosbor és még néhány növény.
Történt az elmúlt ősz folyamán, hogy a területet valaki felgyúj-
totta, a tűzoltók is kivonultak. A terület tehát leégett. A termé-
szet azonban megújul. Ez történt a réttel is. Májusban kijártam
néhányszor, és figyeltem mikor bújik ki a nevezett virág.
Szerencsém volt, mert néhány már virított, sikerült lefényké-
peznem. Gondoltam tíz-tizenkét nap után kilátogatok, és szám-
ba veszem az egyedeket, mint tettem régebben. Tíz évvel
ezelőtt több mint 1800 egyedet számláltam meg. Valaki azon-
ban tudatosan (vagy tudatlanul) lekaszálta az egész rét növény-
zetét. Ha ez a terület helyi védelem alatt áll, akkor csak a vege-
tációs időszak után lehet levágni. Erre törvény van. Törvény
ide, törvény oda, május végén lekaszálták a rétet és vele együtt
a védett növényeket is. Kár érte mivel szép pihenőterületet
lehetne kialakítani, netán egy arborétumot létesíteni, mivel a
homokos talajtól kezdve szinte minden talajtípus előfordul a
területen. Nem az én feladatom ennek eldöntése, én csak felve-
tem a lehetőséget. Ez az egyik szilánk a sokból.
A Kispatak Egyesület lelkes vezetője, tagjai évekkel ezelőtt
szép tanpályát létesítettek a patak partján. Írtam is cikket a VT-
be, a helyi Tv is bemutatta. Mi történt ezután? Vandálok, mert
jobb szót nem tudok rá mondani (nevezhetném barbár cseleke-
detnek is) az utolsó bemutató-táblát kiszedték, és helyben eltü-
zelték. Az egyesület vezetője nekifogott és új táblát állított fel.
Láss csodát szokták mondani. Nos ezt is kiszedték és tönkretet-
ték. Ez a második. Sajnos van még további is.
Szép parkoló került kialakításra a vashídnál lévő Rudolf-köznél.
Szép fákkal, egyéb növényekkel. Nem kis csemetéről van szó,
hanem 3-4 cm-es átmérőjű fákról. Nem sok, csak öt csemete látta
kárát a vandalizmusnak. Egyszerűen eltörték. Nem véletlenül,
akarattal. Nem sokkal azután, hogy írtam az Erzsébet téri fáról.
Folytatom. Az Erzsébet királyné tiszteletére állított emléktáblá-
ból kierőszakolták a koszurú tartására szolgáló csavart.
Folytatom tovább.
Az Erzsébet téri buszvégállomás beállóját az iskola felöli olda-
lon, összetörték. Miért? Folytassam? Minek. Ki hallja meg? Azt
mondják: Kutyaugatás nem hallik az égig. Sok erős ember él
településünkön. Bárcsak természeti szépségben is olyan gazda-
gok lennénk mint vandálok terén! Erős ifjak sorjáznak nap mint
nap a nevezett területeken. Vajon mikor következik el azaz idő,
amikor végre lefogják ezen erős emberek kezét és az okozott
kárt megtéríttetik az elkövetőkkel?
Gál István

Őszi Könyvtári Napok 
a Róder Imre Városi Könyvtárban

2013. október 10-én az
őszi könyvtári napok
(október 7 - október 13.)
keretében író-olvasó talál-
kozót rendeztek a Róder
Imre Városi Könyvtárban.
A vendég Szendi Gábor
klinikai szakpszichológus
volt. 

A rendezvényt a Könyvtári Informatikai Szövetség és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Minden évben október első
felében rendezik meg ezt a rendezvénysorozatot. Ebben az
évben a programsorozat szlogenje az „emberi kapcsolatok”
volt. A témakör egyik legelhivatottabb képviselőjének, Szendi
Gábornak jelent meg könyve a női lélek és viselkedés evolúci-
ós elemzéséről, kutatta a pánik témakörét. Nagy megosztottsá-
got kiváltó művei a depresszióról és a paleolit táplálkozásról
szólnak. 
A találkozóra sokan Budapestről is ellátogattak. Mintegy 70 fő
volt jelen az összejövetelen.
Köszönjük, hogy ilyen sokan jöttek el rendezvényünkre.
Írás és fotó: Vadászi Marika

Vecsési Mesekönyvet - minden vecsési családnak!
Ne törje a fejét a karácsonyi ajándékon!
Ha még nem vette meg a Vecsési Mesekönyvet, most ajándé-
kozza meg vele szeretteit. Minden vecsési családnak jár egy
Vecsési Mesekönyv!
Október közepétől minden szombaton árusítjuk a vecsési pia-
con, de lehet kapni továbbra is a Bálint Ágnes Emlékházban és
az új művelődési házban, a Róder Imre Könyvtárban is.”

Szabolcsiné Lujza 

Újra felavattuk a művelődési házat!

Ezzel a kifejezéssel illették felvidéki vendégeink a szeptember
27-ei nóta - és népdal estünket, melyre második alkalommal
került sor. Az Orbán Balázs Erdélyi Kör, Hompoth Zoltán meg-
hívásával a felvidéki Boly polgármestere, Illés László és kísére-
te, valamint nádudvari és ausztráliai vendégeink vettek részt
kitörő lelkesedéssel az esten. Már nyári ottlétünkkor is tapasz-
talhattuk, hogy mennyire szeretnek énekelni, s ezúttal is össze-
állt az alkalmi férfikórus. Nem sűrűn tapasztalható, hogy a pol-
gármester is dalos, nótás kedvű legyen, ráadásul jó hangja is
van, és sok dalt ismer!
A Labdarózsa Népdalkör részéről Pavella Krisztina és többen
mások - Gargya Sanyi, Szabó Laci, Fülöp Edit, Keszler Márti és
jómagam - is vidám éneklésünkkel, Krisztina egyéni szép ének-
számaival tette még színesebbé az estet, mellyel akkora elisme-
rést váltott ki, hogy távozásakor meg is tapsolták! Hegedűjével
a Sicullus együttes vezetője, Pál László adta a zenei aláfestést
éneklésünkhöz a hajnali kettőig tartó nótázáshoz. Szombaton
még felkerestem a vendégeket, és ajándékul átnyújtottam nekik
néhány Vecsési Mesekönyvet. Bizonyára jól jön az ottani
magyar iskolás gyermekeknek egy kis hazai olvasmány.
Október 25-én ismét hívunk minden kedves dalos kedvű érdek-
lődőt a Bálint Ágnes Kulturális Központba, 18 órára egy öröm-
teli együtt danolásra!

Szabolcsiné Lujza
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GeoSEE és gondolatok a hazai geotermikus
energia fejlôdésére

Legutóbb 2012-ben a vecsési Európai Unió RETS megújuló
energia program keretében jártam a Brüsszeli Európai Régiók
és Városok „nyílt napok” rendezvényén, melyen több EU prog-
ram keretében volt lehetőség az Európai Bizottság által szakmai
műhelyek keretében megismerkedni az új operatív programok-
kal. Akkor a vecsési Petőfi Sándor Gimnázium két diákja is a
vecsési delegációval tartott. Azóta a vecsési RETS program
véget ért és a 2013-as októberi brüsszeli „nyílt napok” rendez-
vénysorozaton a Budapest XVIII. kerület GeoSEE projektjét
képviseltem, melynek számomra történő kiindulási pontja a
2012. szeptemberében a RETS program keretében Vecsésen a
Stáció szállóban megtartott, „A geotermikus energiafelhaszná-
lás fejlődése” nemzetközi konferencia volt, melyre többek
között a XVIII. kerület Önkormányzatát is meghívtuk. 

Ez a kapcsolat újabb lehetőségeket teremtett Vecsés-Bp. XVIII.
kerület együttműködésében, pl. közös részvétel az airLED
repülőtér gazdaságfejlesztési EU projektben. A GeoSEE projekt
8 ország együttműködésével a geotermikus energia és más meg-
újuló energia rendszerek közös felhasználását (hibrid rendszer)
és hatékonyságuk növelését mutatja be. 
A brüsszeli geotermikus konferencián ismét találkoztam az
Európai Geotermikus Energia tanács elnökével, Burkhard
Sanner-el, aki lehetővé tette, hogy a RETS keretében kidolgo-
zott „Oktatás és geotermikus energia” poszter kiállításra kerül-
jön az idei pisai Európai Geotermikus Kongresszuson. A geoter-
mikus oktatás következő állomása ismét a vecsési Petőfi Sándor
Gimnázium lesz, ui. a Comenius program keretében november
21-én a diákok megismerkedhetnek a hazai geotermikus lehető-
ségekkel a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

Írás és fotó: Práczki Péter 

Tanfolyamok az Ipartestületnél

Mint ismeretes, 2013.szeptember 1-jétől megváltozott az OKJ-
s rendszer, ami a képzések óraszámának, így költségének emel-
kedését is maga után vonhatja. A Vecsési Ipartestület augusztus-
ban több képzést indított még a régi áron és a régi feltételekkel.
Egy targoncavezetői képzésünk már sikeresen lezajlott, ahol 26
fő szerezte meg az államilag elismert OKJ-s bizonyítványt. 
Használja ki az utolsó lehetőséget, csatlakozzon az alábbi kép-
zéseinkhez, amennyiben piacképes, államilag elismert szakké-
pesítést szeretne szerezni a régi áron és feltételekkel!
Képzéseink:
- Bolti eladó és Kereskedő boltvezető tanfolyam 
- Élelmiszer-, és vegyi áru eladó tanfolyam
- Villanyszerelő tanfolyam
- Virágkötő tanfolyam
- Targoncavezetői tanfolyam
Valamennyi tanfolyamnál a jelentkezés feltételei: 
- 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmasság
Bővebb felvilágosítás a Vecsési Ipartestület Vecsés Telepi út 58
szám alatti ügyfélszolgálati irodájában, a 29/350-163-as tele-
fonszámon illetve a vecses@tisztesipar.hu- email címen kapha-
tó. Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől péntekig 9-16 óráig.

VT info

MAGYAR KÉZMŰVESSÉG NAPJA

Az IPOSZ Országos Elnöksége a Magyar Kézművesség Napján
szeptember 12-én szakmai szervezetek, közéleti személyiségek,
mesteremberek, újságírók, szerkesztőségek és háttérmunkát
folytató munkatársak magas színvonalon végzett, lelkiismeretes
munkáját díjazva, több területen adott át elismeréseket. Ennek
sorában a Williams TV és Rádió a Kézműipar Szolgálatáért
kitüntető oklevelet kapott.

Idézet az indoklásból:
„A Vecsési Ipartestülettel szorosan együttműködve, a régió 32
települését informálja az ipargyakorlás feltételeiről, problémái-
ról, az ipartestület életéről, szolgáltatásáról. Fontos szerepet
vállal a szakmunkástanuló képzés, a helyi hatósági intézkedé-
sek, iparos hagyományok megismertetésében, a lakossági és
üzleti kapcsolatok erősítésében. Számos tudósítás, IPOSZ tiszt-
ségviselőivel készített interjúk közreadása az 1991 óta iparos,
televízió-tulajdonos Kortye Vilmosnak is köszönhető.” 
A felvételen Kortye Vilmos tv tulajdonos, iparos és Skribek Pál,
a helyi ipartestület elnöke látható. 

VT info                                                  Fotó: Kortye Katalin

Köszönjük!

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola és Gimnázium „STÚDIUM ALAPÍTVÁNYA”
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át felaján-
lották. Ez az összeg 2011-ben 555.443.-Ft volt. 2012-ben juta-
lom- és osztálykirándulásokra, tanulói színházlátogatásokra és
táboroztatásra költöttünk.

Kuratórium
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„Példájuk, emberi nagyságuk 164 év távla-
tából is átragyog napjainkig.”

Vecsés Város Önkormányzata október 4-én, pénteken délután
17 órakor tartotta a gróf Andrássy Gyula Általános Iskola régi
épületénél a kopjafa előtt a gyásznapi megemlékezést.
Hagyományosan az iskola diákjai adtak elő egy szép, zenés
műsort, amivel a vértanúkra emlékeztünk. Idén a 7.a és a 7.b
osztály gyermekeit Timár Judit készítette fel. A zenei betétek
betanításában Gyöpösné Gémes Ilona tanárnő közreműködött.
Az ünnepséget színesítette a VHZ Fúvószenekara, műsorvezető
Falvai Anett volt, és részt vett a megemlékezésen a Róder Imre
cserkészcsapat.
Emlékező beszédet Gál István nyugalmazott pedagógus, a város
díszpolgára mondott, amelyet teljes terjedelmében ismertetünk:

„Tisztelt emlékező közönség, kedves vendégeink!
Emlékezni jöttünk össze ezen az őszi napon. Emlékezni a 164
évvel ezelőtti tragédiára. Az Aradon kivégzett hősök
Magyarországért, a magyar földért, a magyar szabadságért, füg-
getlenségért haltak meg. 1849. augusztus 13-án Világosnál
letört a magyar szabadság utolsó ágacskája, és kezdetét vette a
kegyetlen bosszú. Haynau, „a breschiai hiéna”, a Habsburg ház
hű ebe, a hóhérok hadvezére elől sokan külföldre menekültek,
de a csatákban edződöttek itthon maradtak. Az eltávozottak egy
eszmét tartottak fönt, miszerint „az igaz ügy veszve nem lehet”,
s egy jelre vártak, hogy visszatérjenek. 
Haynau elvégezte feladatát. A nép azonban a Kossuth-nóta utol-
só versszakában énekbe foglalta nevüket, miszerint:
„Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Poeltenberg, Lahner,
Lázár Vilmos, Aulich, Knezich, Nagysándor, Schweidel, Török,
Dessewffy, gróf Vécsey. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

Az aradi gyásznaphoz közel van a megtorlás másik gyásznapja,
amely az ’56-os forradalommal kapcsolatos, amikor újabb
halottakat jegyezhettünk fel a képzeletbeli égig érő oszlopra,
amelyre a magyar áldozatok, vértanúk nevei vannak felvésve.
Ha az aradi vértanúk és ’56 hősei nem áldozzák fel életüket,
akkor nincs ma szabadság.
De térjünk vissza az Aradi Vértanúkhoz! Az emberi nagyság
példaképeihez. Vegyünk példát róluk még akkor is, ha sokan
úgy gondolják, hogy az akkor történtek idejétmúlt dolgok. De
azt soha ne feledjük, hogy ameddig magyar ember él a földön,
addig a költő szavaival mondva:
„S ők élni fognak, élni mindörökkön, / Szent lesz, örökké szent
lesz a sírgödör, / Amíg eszmény ki nem hal a földön, Míg
magyar szellem még magasra tör, / S az igét: melyért éltet áldo-
zának / Szívébe írták az egész hazának. / Utódtól fogja hű utód
tanulni / Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

Példájuk, emberi nagyságuk 164 év távlatából is átragyog nap-
jainkig. A fegyverletétel után az oroszok úgy intézték, hogy
Damjanich megszökhessen. Nem szökött meg, a halált válasz-
totta, a szenvedést. A magasra nőtt tábornok lába leért a földig,
és keservesen kínlódott, amíg kiszenvedett. Az akasztott ember
nyaka nem szakadt meg, csak elszorult. Tüdeje rettenetes erővel
dolgozott tovább levegő nélkül. A szív majd kiugrik a mellkas-
ból úgy dobog, amíg oxigén van a vérben.
Az utolsónak következő főrendi gr. Vécsey Károly odament a
szerb származású, paraszti sorból felemelkedő tábornoktársá-
hoz – Damjanichoz -, akivel a csaták hevében összekülönbö-
zött, és kezet csókolt neki.
Aznap este az osztrák katonák sört ittak és koccintottak. Azóta
a magyar ember nem koccint sörös pohárral.
Erre mondják: idejét múlt dolgok. Akasztás, kézcsók, 13-as
szám, koccintás sörrel stb.
De miért is halt meg a 13 tábornok és törvényes miniszterelnö-
künk, gr. Batthyány Lajos?
Az Aradi Vértanúk értünk, a magyar földért haltak. Azért a
magyar földért, melyet majdnem kihúztak alólunk. Tették olyan
agyafúrtan, hogy alig vettük észre. Igen, hazánk földjéért, amit
el akartak kótyavetyélni, ami a gyermekeink, unokáink jussa.
Ha sikerül ördögi tervük, akkor lehet, hogy unokáink már mul-
tinacionális földbe temetkezhettek volna, és még ott is átkozták
volna azokat, akik ezt kitervelték és végrehajtották. Hála
Istennek jelenlegi vezetőink észrevették a szándékot, és meg-
akadályozták a gaztett végrehajtását. Nekünk pedig kötelessé-
günk a szülőföldünk megvédése.
Tartsuk mindig szemünk előtt az aradi hősök üzenetét, akik pél-
dát adtak arra, hogy nehéz viszonyok között is meg lehet és meg
kell tartani a törvények tiszteletét és a haza önzetlen szeretetét.
Ez október 6-a üzenete számunkra.”

A nemzeti gyásznapi megemlékezés koszorúzással és a Szózat
dallamaival ért véget.

VT összeállítás                                       Fotók: Katona Csaba

HAJNI KUTYAKOZMETIKA
Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása. 

Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.
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Három templom - 90 év
Évfordulós ünnepnap Vecsésen

Idén kilencven éves az 1923 Pünkösdjén megalakult vecsési
gyülekezet. Az egyházközség vezetősége jónak látta, hogy a
kerek évfordulóról egy több programot felölelő ünnepségsoro-
zat keretében emlékezzenek meg. Ennek nyitányaként szeptem-
ber 28-án gyülekezeti napot szervezett a presbitérium. A szerve-
zők célja nemcsak az volt, hogy a vendégsereg jól érezze magát,
hanem hogy – a gyülekezet eredeti, „missziói” jelzőjéhez mél-
tón –a templombajárók csoportja, az először idelátogatók és a
rég nem látott gyülekezeti tagok megismerjék egymást, és az
evangélikus közösség aktív tagjaivá váljanak. Ennek tükrében
határozták meg a gyülekezeti nap struktúráját is.
Az egyházközség kapuján betérőket elsőként az ifjúság tagjai
fogadták, akik névtáblával láttak el mindenkit. A templomban
Heinemann Ildikó lelkésznő Péter apostol szavaival köszöntöt-
te az egybegyűlteket: „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek
fel lelki házzá.” Az interaktív nyitó áhítat során a résztvevők
maguk gyűjtötték össze, mi kell egy gyülekezet megalakulásá-
hoz: lelkesedés, odaadás, egymás iránti szeretet, hit. Az emberi
akarat viszont önmagában semmit sem ér, Isten segítsége nélkül
nem állhatna fenn kilencven éve a gyülekezet – hangzott el a
közös gondolkodás összegzéseként. 
Mindenkit megmozgató, beszélgetésre késztető játékos ismer-
kedés következett, amely során megtudtuk, hogy van köztünk
olyan, aki dolgozott már bányában, aki tud káposztát savanyíta-
ni, illetve olyan is, aki tudja, hány harangja van kis templo-
munknak.

Ez utóbbiról mindenki tudomást szerezhetett a gyülekezettörté-
neti előadás révén. A lelkésznő mutatta be a közösség múltját,
köztük a három templom történetét. Az első templomot 1944-
ben a németek robbantották fel; a másodikat, a Svájcból érke-
zett fatemplomot az Egyházak Világtanácsa ajándékozta a gyü-
lekezetnek; a harmadik, jelenlegi templomot pedig 1971-ben
szentelte fel Káldy Zoltán püspök. A vetített, képes előadást
nemcsak a vecsésiek egykori lelkészei, Marschalkó Gyula és
Rezessy Miklós egészítették ki saját élményeikkel, hanem a
gyülekezet tagjai is érdekes dolgokat meséltek. Kovács József
egykori presbiter beszámolt róla, hogy az első templom alap-
kövében egy 1932-es újságra leltek, amely örömmel tudósított
róla, hogy az 50-es villamos hamarosan kijön egészen
Vecsésig. A 90 éves újsághír mosolyt csalt a hallgatóság arcá-
ra, ugyanis a Pestszentlőrincig közlekedő járművet azóta is
várják a vecsésiek… A gyülekezetnél is idősebb Marschalkó
Gyula elmeséléséből tudjuk, hogy a parókia építése rendkívüli
módon zajlott le, hiszen a presbitérium saját kezűleg, két hét
alatt húzta fel a ház falait. 

A jelenlegi presbitérium sem tétlenkedik: a felügyelő által készí-
tett pincepörköltet fogyaszthattuk el együtt a templomudvaron.
Délután játékról játékra járhattak a résztvevők. Egy vetélkedő
során kreatívan lehetett számot adni a gyülekezettörténeti ismere-
tekről. Váratlanul előkerült például a gyülekezetszervező Helle
Ferenc eszperente nyelven küldött levele, egy szomorú vers a
templom felrobbantásáról, valamint a lelkészlakás építéséről
szóló ballada is. Csocsóbajnokság és pingpongverseny zárta a
jóhangulatú napot, amelyen mintegy nyolcvanan vettek részt.
A 90 éves évfordulóhoz kapcsolódva rajzpályázatot is hirdetett
a gyülekezet. A jubileumi programsorozat következő állomása
november 10., amikor a délelőtti istentiszteleten Dr. Fabiny
Tamás püspökkel együtt adunk hálát az elmúlt kilencven évért.
Ugyanaznap délután öt órakor a Boyzless Voice kamaraegyüt-
tes ad koncertet a vecsési művelődési házban. A színvonalas
hangversenyre mindenkit szeretettel vár a vecsési gyülekezet.

Koczor Kinga                                                    Fotó: Egyház
A cikk megjelent az Evangélikus Élet 2013. október 13-ai szá-
mában”.

Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
„Megjöttem, itt vagyok, éppen körülnézek, s egy ismerős szempárt
megismerni vélek. Hívogató élmény, érzem, hogy közeleg, segítse-
tek, kérlek hadd menjek közelebb. S egy halk szavú asszony meg-
hallván a vágyam, Apa pocakjára odafektet lágyan. Hogy míg
átöleli piciny hasonmását, boldogan hallgassam szíve dalolását.
Meleg tenyerével simogatja bőröm, ha elszenderednék, most Ő
lenne az őröm. Olyan jó így együtt, feküdni az ágyban, Anya
pocakjában ilyen álmot láttam. Békés biztonságban indul földi létem, hálásan köszönöm
csendes születésem.”
Molnárné Bakk Tímea és Molnár Péter nagy örömmel tudatja, hogy 2013. szeptember 4-én
megszületett kisfiúk: Molnár Márk. VT info
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Ami szemnek-szájnak ingere… - a főzőverseny

A főzőversenyen 64 csapat ételét pontozta, értékelte a nagybe-
csű zsűri, akinek elnöke ezúttal is Benke Laci bácsi volt. A csa-
patok több ételt is főzhettek – főztek is – de csak eggyel nevez-
hettek a versenyre. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
két társa Galántai Gyöngyvér és Mitkuné Hanyecz Erzsébet
volt. Az összeszokott trió keményen végigdolgozta a nap jelen-
tős részét, és joggal mondhatták el: a zsűrinek nagyon nehéz
dolga volt…

FŐDÍJ - Williams Televízió
1 díj: Varga Péter és Baráti Köre
2 díj: Kulturverein Wetschesch
3 díj: Margareten Tánccsoport

Káposztafőzés nagymestere: Uitz Papa csapata
Káposztafőzés nagymestere: Tisztelt Ház
Káposztafőzés mestere: Fesztivál gyöngyszemei
Káposztafőzés mestere: Bájkeverők
Káposztafőzés séfje: Székelyföldi Barátok
Káposztafőzés séfje: Káposzta Trijók
Különdíjat kapott: a Bundás-Rácz csapat, a Vecsés-Szárhegy
Kézilabda Barátok gárdája, Bazsa és csapata, a Tócsni-sokk és
a FEGY – GYÁL.

KÁPOSZTAFESZT FUTBALL KUPA
1. Beug- Rock csapata
2. Gyergyószárhegyi Bástya
3. Szexi csokoládé

KÁPOSZTAFESZT KÉZILABDA KUPA
A leányok két korcsoportban játszottak. Gyergyószárhegy, Érd
és Vecsés csapatai között zajlottak a mérkőzések.
U14
1. Vecsés
2. Szárhegy
3. Érd
U12
1. Érd
2. Vecsés
3. Szárhegy
Az öregfiúk körmérkőzésen döntötték el a sorrendet.
1. Vecsés SE
2. Gyergyószárhegy
3. Tápiószentmárton

KÁPOSZTAFESZTES ÉLMÉNYEIM – RAJZVERSENY
1. Fazekas Fanni
2. Deme Sára
3. Kopó Alexandra

LEGSZEBB NÉPVISELET
1. Gévai Leila
2. Gombár Mónika
3. Szilágyi Bernadett

VT összeállítás
Folytatás a 17. oldalon.

13. Káposztafeszt 2013

Varga Péter és barátai - 1. díj!
Fotó: Katona Csaba

Ahol szülő és gyermek jól érezte magát, a Gammel Kör kézmű-
ves sátrában.
Fotó: Katona Csaba

Vecsési Zeneiskola
A versenyek hangversenye
2013. nov. 13. szerda 18 órakor
Bálint Ágnes Kulturális Központ színházterem

Szólót játszik:
Abonyi Bence – trombita, Kun Veronika – fuvola, 
Pleskovics Viola – fuvola, Pongó Nikolett – gordonka, 
Tóth Gréta – fuvola, Tóth Lázár – hegedű

Közreműködik a Vecsési Zeneiskola:
fúvószenekara, magánének tanszaka, szimfonikus zenekara,
tanári kamaraegyüttese

Jegyár: 350,- Ft, családi jegy 500,- Ft
Zeneiskolásoknak ingyenes (az ellenőrző felmutatásával)

A főzőverseny fődíjasai a zsűrivel             Fotó: Pálfy Miklós
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Kulturális programok

Határon túlról a két partnertelepülés küldöttségén kívül, a vaj-
dasági Futak városából érkezett a Mladost (Ifjúság)
Tánccsoport és tamburazenekar. Újvidék (Novi Sad) mellett
található Futak városa szintén káposztatermelő hely, és ők is
rendeznek káposztafesztivált, mégpedig október 26-án, amelyre
meghívást is kapott a város és a fesztivál vezetése. Így érthető,
hogy tv stábbal érkeztek, és igyekeztek mindent kamerára venni
és tapasztalatokat gyűjteni.
Határon belülről érkezett a gyáli Mazsorett csoport, az adonyi
Rozmaring Tánccsoport és a Schwaben Kraft, az újhartyáni
Hercel Tánccsoport a Sváb parti zenekarral. A program egyik
nagy sikere, látványossága volt a Corals Junior Rockin Board
TSE. Műfajában kétszeres világbajnoki ezüstérmes gárda,
közöttük sok vecsési gyerekekkel.

Vecsésről a Petőfi és a Grassalkovich iskolák diákjai, valamint
a Falusi óvoda gyermekei adtak műsort. Fellépett még a
Wetschescher Nachtigallen (Vecsési Csalogányok) Énekkar.
Már-már vecsésinek számít a vecsési táncosokat is soraikban
tudó Botafogó Táncegyüttes.
Meghívott vendégként Gryllus Vilmos előadóművész családok-
nak adott gyermekműsort.  Fővárosból a Búgócsiga Zenede
szórakoztatta a jelenlévőket. 
Az esti műsoridőben a két színpadon láthattuk a kiváló fővárosi
Fourtissimo fúvós együttest, élvezhettük a Vujicsics Zenekar profi
produkcióját (a fotón), csodálhattuk a Duna Művészegyüttes tán-
cosainak előadását. A záró programok a könnyű műfaj kedvelői-
nek okoztak a kellemes perceket. Más-más korosztálynak és zenei
ízlésnek szólt a Balkán Fanatik és Csepregi Éva - Végvári Ádám
(Neoton Family) műsora.
A műsorok ideje alatt és után sokáig tartott még a vidám beszél-
getés természetesen a főzősátrak, a sörsátor és a baráti társasá-
gok környékén– alkalomhoz illő kellékekkel…
A fesztivál sikerét emelte a Nemzetiségi Tájház és a Bálint
Ágnes Emlékház kínálata, ahová az érdeklődő az egész nap
közlekedő kisvonattal tudott eljutni.
Csodálatos időben teltházas nagy siker volt a káposztafeszt.

VT összeállítás                                        Fotó: Katona Csaba

Szeptember 7-ét ebben az évben is sokan várták a Szent Kereszt
és a Jézus Szíve templom hívei közül, mert immáron negyedszer-
re kerekedett fel 30 lelkes vállalkozó, hogy Szűz Mária születés-
napján elzarándokolnak Máriabesnyőre, a Kisboldogasszony-
napi búcsúra. Reggel háromnegyed hétre vártunk minden jelent-
kezőt a Szent Kereszt templom elé, ahonnan Szánthó Dani
vezetésével körülbelül negyed nyolckor indultunk a 35 kilo-
méteres útra. Átszeltük a határt, majd a szokásos helyen az
Ecseri út melletti hídon átkeltünk az M0-ás felett, és egy kis
pihenő után továbbindulva el kezdtük imádkozni a rózsafü-
zért. Első nagyobb megállónk Maglód Isaszeghez közelebb
eső végében volt, körülbelül délben. Itt megebédeltünk, majd
folytattuk utunkat. Idén kicsit változott az utunk, kikerültük
az isaszegi árkot. Helyette viszont, mindenki örömére, átszel-
tünk egy kukoricást, ami szintén igen megterhelő volt. Jövőre
szavazást fogunk tartani: árok vagy kukorica. Ezután egy ter-
mészetvédelmi területen kelhettünk át: az erdész néhány hét-
tel ezelőtt kölcsönadta az elkerített hely kulcsait. Sajnos
őzekkel, szarvasokkal és vaddisznókkal nem találkoztunk, de
egy Szűz Mária szobornál megálltunk és imádkoztunk. Az
Isaszeg előtti túraútvonal is nehéznek bizonyult. Egy évvel
ezelőtt még könnyedén áthatolhattunk a szűk ösvényen, de
idén katasztrofális állapotok uralkodtak. Sok szúrós tüskés ág
nőtte be az utat, minden négyzetméteren legalább egy bogán-
csot szereztünk, a sok fűféle pedig fél-egy méter magas is
volt. Ez különben engem nem zavart annyira, az sokkal
inkább, hogy minden megtett kilométer után legalább egy
hatalmas hulladékkupacba botlottunk: téglák, sóder, zsákok,
műanyag hatalmas mennyiségben, néhol még könyvek is…
Isaszegen megint mindenki ehetett a szokásos fagyizóban,
majd ismét belevetettük magunkat a homokba. Idén is meg-
álltunk a felénél, és megtartottuk az esti zsolozsmát.
Szerencsére itt már nagyon közel voltunk, s bár idén értünk a
leghamarabb Isaszegre, a végcél előtt lelassítottunk a tavalyi
eredményhez képest: néhány percet késtünk a szentmiséről
(tavaly időben odaértünk).
De érdemes volt meghallgatni a misét, mert egy nagyon szép pré-
dikációt hallhattunk. A szentmise után nagyon finom vacsorát,
lecsós burgonyát kaptunk a zarándokházban, majd elfoglalhattuk
szobáinkat is. Aki még nem volt eléggé fáradt, az fürdés után
részt vehetett egy beszélgetős kis esten, ahol mindenki elmond-
hatta, hogy mi volt jó a mai napban és miért érezte jól magát.
Reggel hét körül keltünk, megreggeliztünk, majd elmentünk a
szentmisére, mely tíz órakor kezdődött. E napon egy olasz bíbo-
ros szentbeszédét hallgathattuk meg, majd mindenki elmehetett
ahová akart: enni, vásárolni, pihenni. Busszal mentünk haza,
azon a buszon, melyen azok jöttek, akik nem vállalták be, hogy
gyalog tegyék meg az utat. Mikor hazaérkeztünk még egy
szentmisén vehettünk részt, melyet Huszka Mihály plébános
tartott. Ezután mindenki mehetett haza kipihenni a hétvég fára-
dalmait (illetve dolgozni, elvégezni a házimunkát, tanulni és
leckét írni).
Összességében szerintem egy nagyon szép zarándoklaton
vehettem részt. A misék, az esti beszélgetés, a festői táj, amit
láttunk miközben végigjöttünk, mind-mind nagyon sokat jelen-
tett nekem. Az is jól esik ilyenkor, hogy kicsit kimozdulunk ott-
honról, még így a nyár után, mikor még jó idő van. Remélem,
folytatódik a hagyomány, jövőre már az 5. évfordulóját fogjuk
ünnepelni.

Filipszki László

13. Káposztafeszt 2013 Besnyôi zarándokút

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, akik mind anya-
gilag mind erkölcsileg támogatták rendezvényünket, munká-
jukkal, részvételükkel hozzájárultak városunk egyik legrango-
sabb eseményének sikeréhez.

Vecsés Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány
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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.

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

Fodor né Juhász Mári a Tel.: 0620 9 616 901

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

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.

Őszi tanfolyamaink 
már folyamatosan indulnak!

Várjuk jelentkezésed tanfolyamainkra
és akkreditált nyelvvizsgáinkra!

• angol és német beszédközpontú tanfolyamok 
• érettségi és nyelvvizsga előkészítők
• nyelvtani összefoglaló és ismétlő kurzusok
• társalgási tanfolyamok
• intenzív tanfolyamok délelőttönként 
• gyermek angol tanfolyamok 3 éves kortól

Katedra Nyelviskola Vecsés, Fő út 226.
Beiratkozás és ügyfélszolgálat
H.-P.: 10-18, Szo.: 9-12-ig
www.vecses.katedra.hu,
vecses@katedra.hu
T.: 06-29-352-967, 
06-20-5-852-852, 06-20-9-157-158

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

Fknysz:13-0484-05



Gondolatok....- Október hónapban 2013
Ebben a hónapban sok mindenről beszélhetnénk, most csak vázlatosan
említenék pár dátumot:
Okt. 2.: Őrangyalok ünnepe - az angyalok Isten szolgái és hírnökei. Az őran-
gyal - mondja a katekizmus; Isten szeretetének a sugara. Mindnyájunknak
fogantatásunktól kezdve van őrzőangyala. Velünk, mellettünk van - ha nem
is látjuk - a Jóisten rendeléséből. Segít, véd. Tiszteli a szabad akaratunkat,
így csak akkor segít, ha mi is akarjuk.
Okt. 4.: Assisi Szent Ferenc ünnepe - Ő az Egyház egyik legnagyobb, legha-
tásosabb szentje, a csodálatos „Naphimnusz’” szerzője. Egyben e nap
Szentatyánk névnapja is. Imádkozva emlékezzünk meg Ferenc pápánkról,
aki somén az Egyház megújítását, reformját tűzte zászlójára: „Az Egyháznak
újból Isten népe közösségének kell lennie. Szegény, missziós Egyházat sze-
retnék kialakítani.”
Okt. 7.: Rózsafüzér Királynője, Olvasós Boldogasszony-Vegyük bátran
kezünkbe és használjuk a Rózsafüzért, ne csak „dísztárgyként” legyen az
autónkban. Hasznát akkor tapasztaljuk, ha rendszeresen, komolyan hasz-
náljuk. Október a Rózsafüzér hónapja. Az Élő Rózsafüzér szép hagyomány
már városunkban, amikor imádkozva járjuk körül Vecsést, kérve települé-
sünkre továbbra is Isten áldását és a Szent Szűz védelmét, pártfogását. 
Okt. 8.; Magyarok Nagyasszonya - Igazi magyar ünnep. Népünk hódolata
Nagyasszonyunk felé. Nagyon sokszor a fülemben cseng fiatal koromban
hallott és megtanult Mária ének, a híres bálaszéki kántor szerzeménye az
ötvenes évek végéről: „Magyarok anyja, ó légy irgalma, szegény népednek,
ó Mária.,,”
Okt. 11.: Boldog XXIII. János pápa emléknapja - Ö hirdette meg és indította
el a II. Vatikáni Zsinatot.
Okt. 22,: Boldog II. János-Pál pápa emléknapja. Mindkettőjüket 2014. ápri-
lis 27-én
- az Irgalmasság vasárnapján - avatja szentté Ferenc pápa Rómában. Amikor
II. János-Pál temették, örömmel kiáltottuk a Szent Péter téren: Subito
Sancto! Avassák szentté azonnal!
Okt. 23.: Kapisztrán Szent János ferences emléknapja. E nap egyik nemzeti
ünnepünk is! Kapisztrán János az olaszországi Caperno-ból jött hozzánk. A
törökök elleni harcokban harcolt Hunyadi János mellett. Ő lelkesítette a
magyar sereget buzdító szónoklataival. Neki is része volt a híres
Nándorfehérvári győzelemben 1556-ban. A csata után hamarosan meghalt.

De az előbbi felsorolás után „Evezzünk a mélyre” is..- ahogy Jézus mondta
tanítványainak. Mivel október a Rózsafüzér hónapja, elmélkedjünk, gondol-
kodjunk egy kicsit a rózsafüzér két titkáról: Aki értünk a keresztet hordozta,
és Akit értünk keresztre feszítettek.
Jézus keresztjét hordozza. A történetemből tudjuk: A rómaiaknál a
kereszthalál csak a leggonoszabbak és a rabszolgák büntetése volt. Akiket e
halálnemre ítéltek, maguknak keltett a kereszt gerendáját a kivégzés hely-
ére cipelniük. Kortárs költőnk írja versében: Meggyötört testben, vállán a
kereszttel.
Indul az útnak az elítélt Isten ...”
Ha most végigmegyünk a „Via Dolorosa”-n , a Fájdalmak útján, a szűk úton
alig tudunk lépni az üzletek, bazárok portékáitól és néha csak egy felfestett
Jeruzsálemi-kereszt , kis templomocska és végül a Szent Sír Bazilika jelzi a
keresztút állomásait. A vásári hangulatban nagyon nehéz, majdnem lehe-
tetlen „tetten érni” a Keresztút igazi értelmét, hangulatát. Csak egy-két
fényesre csiszolódott kőről állítják, hogy ezeken Jézus is járhatott, amikor
keresztjét hordozta.
A bámészkodó nép, mely kíváncsian, kárörömmel figyelte most az út men-
tén a városból a Koponyák hegye felé vonuló menetet, - a tömeglélektan
szomorú törvénye szerint - gyorsan átveszi a csőcselék hangnemét. Feledve,
hogy pár napja még Hozsannát kiáltott és az útra pálmaágakat és ruháit fek-
tette Jézus elé és diadalmenetben kísérte a szeretett, csodált Mestert.
Feledve minden igazságot, a sok jótéteményt, gyógyítást, vigasztalást, taní-

tást. Most sem hozsanna, sem szeretett, sőt még egy szemernyi részvét
sincs... Veronika ugyan bátran kilépett a tömegből, hogy kendőjével megtö-
rölje Jézus arcát, Simon - először csak parancsszóra, kényszerből - megemel-
te a kereszt gerendáját, de ez csak arra volt jó, hogy Jézus ne haljon meg a
felfeszítés előtt.
A farizeusok és írástudók kajánul kiálthattak: Messiásnak, Úrnak mondta
magát, most mindenki láthatja, valójában ki ez az ember. Egy csaló, szem-
fényvesztő, szélhámos. Ha valóban Isten Fia lenne és a Messiás, akkor nem
kellene végigszenvednie e kegyetlen
színjátékot. Nem lenne „megvetett az emberek között” és az elviselhetetlen
fizikai
gyötrelmek mellett, nem kellene a megalázó, lélekben is megsemmisítő
gyalázatot is
elszenvednie. De bűneink miatt nem tehette…
A főpapok, farizeusok és írástudók igazolva látják eddigi ellenszenvüket, azt,
hogy többször is
életére törtek, most pedig végérvényesen, megszégyenítve akarják eltün-
tetni útjukból.
Jézus pedig vérben úszó, vonagló testtel, tántorogva viszi keresztjét a rész-
vétlen, gúnyolódó
tömeg között erőtlenül, megalázottan. Háromszor is elesik végső kimerült-
ségében, és úgy
rugdossák fel, mint egy állatot. Fájdalmát csak növeli, hogy látja Édesanyja,
a Fájdalmas Anya szenvedését is.
Jézust keresztre feszítik. Néhány erőteljes kalapácsütés, nyögésszerű
sóhaj és Jézus már ott függ ég és föld között keresztre feszítve. A kezek,
melyek csak áldást hintettek az emberekre, melyek gyógyítottak, kenyeret
és halat adtak több ezer embernek, most kín görcsében feszülnek a fára,
mert az emberi gonoszság szegezték a fára. Lábai pedig egy lépést sem
tehetnek, mert durva vasszegekkel szegezték a fára. Pedig Jézus milyen sze-
retettel, önzetlenül járta három éven keresztül Palesztina útjait, hogy öröm-
hírt vigyen a szegényeknek és szomorkodóknak, gyógyulást a betegeknek,
feltámadást a megholtaknak és bűnbocsánatot a megtérő bűnösöknek.
A gyalázkodó, káromló szitkozódások, gúnyolódások még csak felerősöd-
nek, a csőcselék élvezi a kegyetlen színjáték utolsó perceit is. „Ha Isten fia
vagy, szállj le a keresztről és hiszünk Neked” – kiáltják fel gúnyosan. Jézus
önként vállalta értük a megaláztatást, a keresztút kínjait és a gyötrelmes
kereszthalált. Nem száll le a keresztről, hiszen ezért jött le közénk a földre.
Csak imádkozott értük – és értünk is: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem
tudják mit cselekszenek. Amikor Krisztus szomjúhozik, röhögve kínálják
keserű epével és ecettel... Nem fogadja el. Aztán utolsó erejét összeszedve
Édesanyját kedves tanítványára bízta: „Íme, a te anyád!”, Jánost pedig - és
ezzel bennünket is - Édesanyjára: „Íme, a te fiad!” Beteljesedett. Lehajtván
fejét és kiadá lelkét.
Látszólag Jézus ellenségei diadalt arattak. A gonoszság győzött az igazság
felett, a Názáreti Ügye elveszett, botrányba fulladt, a Kereszt botrányába.
Látszólag, mert amikor Jézus kilehelte Lelkét, abban a pillanatban megtör-
tént a világtörténelem legfontosabb eseménye: a MEGVÁLTÁS. A Sátán vil-
lámként hullott le képzelt trónjáról, a Mennyország kapui megnyíltak az iga-
zak előtt.
A szenvedés, a kereszt - Krisztus kereszthalála óta - nem a büntetésnek,
hanem az irgalmas isteni szeretetnek a jele. A földi életben az egyik legfon-
tosabb pozitív érték, amiért mindig hálát kell adnunk. Őrültség ez az állítás?
Krisztus kereszthalála is az volt. Ó bárcsak minél többet kapnánk e szent őrü-
letből, mely szenteket nevel, hősöket alakít.
Ferenc pápánk ez év október 4-én - Szt. Ferenc ünnepén Assisiben - a Szent
Damián templomban lévő,- 1100-ból származó feszület előtt így imádko-
zott: Uram! Add, hogy maradjunk a kereszt előtt és Jézus ránk tekintsen...
/P. Bárd Lucián (+1976) gondolatait felhasználva /

Nagy István Elek
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„…ott vagyok közöttük”
A Vecsés-Óváros Plébánia ifjúsági közösségének nyári lelki-
gyakorlata

Elsősorban nem cikket és nem beszámolót, hanem tanúságtételt
szeretnék írni.  „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük” – mondja Jézus. (Mt.18,21) Mi
körülbelül húszan voltunk, és immár harmadik éve vettünk részt
ehhez hasonló nyári lelkigyakorlaton, melyet Dr. Huszka
Mihály atya vezetett.
Az első nap (rendezkedés, takarítás) után másnap az első közös
programunk egy kirándulás volt – amely már egyedül is szép
élmény volna, de még szebb egymással kapcsolatban álló, kom-
munikálni, szeretni, önmagát a másikért kiüresíteni képes
emberek közösségeként. Alkotásaiban mutatkozik meg előttünk
láthatóan a Teremtő nagysága. Szeretetből teremtette nekünk
ezt a világot - gyönyörködjünk benne hálatelt szívvel. 
A cél hazánk második legmagasabb hegycsúcsa, a Csóványos
volt. Útban Csóványos felé megálltunk Hont-Csitáron is,
Nógrád megye egyik legismertebb Mária-kegyhelyénél.
Útközben alkalmunk nyílt a csöndes elmélkedésre is: a csúcs
„meghódítása” akár egész életünk szemléletes allegóriája
lehet. Nekünk célunk van – ha nem lenne, mi végre élnénk?
Életünk sose legyen cél nélkül való kallódás! Megélve a pilla-
natot – az egyetlent, amely kezünkben van – így haladjunk fel-
felé a talán szűkebb, talán rögösebb úton. (Vö. Az utolsó hegy-
csúcs c. film, melyet, többek között, megtekinthettünk a lelki-
gyakorlat alatt.) Ha pedig elbotlanánk a kereszt alatt, amelyet
bizonyos formában mindannyian hordozunk, az Úr felsegít
bennünket, ha mi is akarjuk.
Napjainkat a reggeli után mindjárt elmélkedéssel kezdtük, majd
az azt követő kiscsoportos beszélgetés után szentmisével foly-
tattuk. S ez lelki erőt adott ahhoz, hogy a programok, játék,
beszélgetés közben figyelmes és szolgáló szeretettel forduljunk
egymás felé. Itt nemcsak a konkrét segítségnyújtásra gondolok.
Odafigyelni a másikra, meghallgatni őt, ahelyett, hogy befelé
fordulva önmagunkat helyeznénk a középpontba. Nem könnyű
ez, de nem is megvalósíthatatlan. Új megvilágításba helyezi a
halál és a feltámadás sokak számára talán túl távolinak és misz-
tikusnak tűnő kérdéskörét. Amint meghalunk önmagunk számá-
ra, a létrejött szeretetközösségben találkozunk a Feltámadott
Krisztussal, Istennel, aki maga a szeretet. 
Az elmélkedések témái közül egyet emelnék ki: „Megyek,
hogy teljesítsem akaratodat.” (Zsid. 10, 9) Ez az ige rövid,
ugyanakkor egyértelmű válasz Jézus földi életének és tetteinek
miértjére, de nekünk, embereknek is világos útmutatás: életünk
minden pillatatában törekedjünk arra, hogy a Mennyei Atya
akaratát kövessük. 
Az esti összegző beszélgetésekből kiderült, hogy sokunk szá-
mára jelentett meghatározó élményt a hajnali biciklitúrák. (Az
eredeti úticél Máriabesnyő lett volna, de a kánikula végül felül-
írta elképzelésünket.) A leghangsúlyosabb, azt hiszem, itt is a
közösségélmény volt: ahogy segítettük, megvártuk egymást,
együtt haladtunk tovább.
Budapesti kirándulásunk éppúgy szolgálta a lelki épülést is a
pihenéssel, táborozással, hegymászással együtt, mint egész tíz-
napos együttlétünk. A látnivalók (például a Szemlő-hegyi
cseppkőbarlang) kezdőpont! Immár, mint ifjúsági közösség
maradunk együtt, változatlan lelkülettel. Az itt megélt tapaszta-
latainkat visszük magunkkal a világba. 
Végszóul köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik által lel-
kigyakorlatunk még szebb és több lehetett – csak így lehetsé-
ges, hogy tényleg ne maradjon ki senki és semmi, de főleg az

ne, ami szóval elmondhatatlan – mindenkinek mindenért.
Farkas Flóra mellett nem maradt el a közös imádság és a szent-
mise sem. Ez az imádság talán mindannyiunk számára a lelki-
gyakorlat egyik legszebb és legmaradandóbb élménye volt. A
Budapesten töltött nap zárásaként és tetőpontjaként szentmisén
vettünk részt a Sziklakápolnában. 
Az utolsó este szimbolikus tábortüzünk (egy gyertya fénye)
körül természetesen remek hangulatban telt. Másnap már cso-
magoltunk, takarítottunk, készülődtünk haza, persze, egy kis
szomorúsággal is, de vigasztalódva az összetartozás és a jövő-
ről szőtt tervek tudatában. Három éves felkészülés után idén
részesültünk a bérmálás szentségében – és ez nem vég-, hanem
a kezdet.

Élő rózsafüzér Vecsésért – második alkalommal

A két római katolikus plébánia közössége idén második alka-
lommal tartott élőrózsafüzér menetet a város közterületein.
Most az Erzsébet térről indultak el, majd más és más útvonalon
járták be a várost, hogy a végén a Petőfi téri templomnál talál-
kozzanak, és közös szentmisén imádkozzanak városunkért, a
benne lakókért.
Fotó: Koncsik Sándor

„Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza…”

Városunk két ismert, köztiszteletben álló családja egy házasság-
kötés révén rokonságba került. A Hanyecz „Cukrászdinasztia”
(Karamell Cukrászda) legifjabb hölgytagja, Mitku Nikolett, és
ifjabb Kortye Vilmos, a Williams TV Stúdió legifjabb tagja
szeptember 7-én házasságot kötött. Sok boldogságot kívánunk,
nemcsak az ifjú párnak, hanem az örömszülőknek és a nagyszü-
lőknek is. A felvételen a boldog családok láthatóak.

Írés és fotó: Benke Mária
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.         
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.
Beje lent ke zés: 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

Ú J !  M E G N Y Í LT !  O LC S Ó  G Á Z O L A J !

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

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.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze 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

Alapterület: 26m2, pince 26m2

a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz, 

telefon van.
06-30/942-8865

ESKÜVÔ KIÁLLÍTÁS
Helyszín:  Hote l  S tác ió****

2220 Vecsés ,  Széchényi  u .  20.
Idôpont :  2013.  október  20.  (vasárnap)  1000-1700

Értékes ajándékutalványokat sorsolunk ki, azok
között a párok között, akik 2014-ben kötnek
házasságot.

- Virágkompozíciók, menyasszonyi csokrok, asztal és terem dekorációk az E - Dekoráció - Frézia 
Virágüzlet jóvoltából.
- Esküvôi ruha bemutató 1400-tól
Ha a kiállításon idôpontot egyeztet a Hûség Szalonnal, a kiválasztott ruha árából 10% kedvezményt kap.
- Harmónia Szépségszalon mester fodrásza, haj stylistja, sminkese és manikûröse; haj, smink, és manikûr
tanácsadással várja a látogatókat.
- Hogy az esküvô emléke ne fakuljon meg az idô múlásával, az ifjú pár segítségére lesz Kállai-Tóth Anett
fotográfus és csapata.
- Kortye Vilmos videóssal konzultálni lehet az esküvô pillanatainak megörökítésérôl.
- Esküvôi tortákat tekinthetnek meg  a Karamell Cukrászda kínálatából.

- Egy anyakönyvvezetô ad tanácsot a hivatalos teendôk intézésérôl.
- A Stáció Hotel munkatársa ad információt az érdeklôdô

pároknak az esküvôi ajánlataikról.

Érdeklôdni: 00-36-70-521-48-64
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Tájékoztatás a légszennyezésrôl és annak következményeirôl

Tisztelt Lakosság!

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormány rendelet 4. §-a szerint „Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakos-
ságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2002. (VIII.8.) a helyi környezet védelméről szóló rendeletében így
szabályozza a levegő védelmét:
„5.§ (1) Vecsés város az országos levegő-minőségvédelmi besorolás szempontjából védett, I. kategóriába tartozik. A település
belterületén légszennyező anyagok ártalmas mennyiségben történő kibocsátásával járó minden tevékenység tilos.
(2) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre
engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen
ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.”

A levegőtisztaság-védelmi ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala az alábbi ügyekben jár el első fokon:
legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával, a legfeljebb 140
kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, az egy
háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz
használt berendezés forrásával, a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, a nem gaz-
dasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással.

Az egyéb elsőfokú hatósági jogkört a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség gyakorolja!
Ezúton is megkérjük Önöket, hogy tartózkodjanak a környezetet károsító és a közösségi együttélést zavaró anyagok égetésétől,
melyet előre is köszönünk!
Kérjük továbbá, ha ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak városunkban, akkor értesítsék a Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatalát (2220 Vecsés, Szent István tér 1., telefon: 06/29-555-235)

Vecsési Polgármesteri Hivatal
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K Ö N Y V E L É S
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését. 
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!

Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.

A D J O N  I S T E N !    E G É S Z S É G E T !
túlsavasodás, migrénes fejfájás,

bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR

Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs  0630/236-7556

Az Aranykalászos-gazda képzése elindult, 
jelentkezni még lehet!

Az államilag 100 %-ban utófinanszírozott OKJ-s képzés alkalmas:
Az „ÚJ FÖLDTÖRVÉNY tervezetben” 

meghatározottak szerint „FÖLDMŰVES”-nek minősül, 
ezáltal megszerezheti a mező-, erdőgazdasági használatú földek

tulajdon- és haszonélvezeti jogát, földhasználati jogot.

Infó: 06-30-377-8404    www.pcmernokiroda.hu
Helyszín: Vecsés, Telepi út 43. Kulturális Központ

Méhészképzésre ugyanitt lehet még jelentkezni!
Ne feledje: "Az INFORMÁCIÓ = HATALOM"

MINÔSÉGI FA
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA

Ajtóinkat és ablakainkat lucfenyőből és boroviból gyártjuk.
Szabványmérettől eltérően egyedi darabokat külön megren-
delésre is vállalunk. Spaletta, zsalugáter gyártása. Nyílás-
záróink felületkezelését és beszerelését is vállaljuk. Felmérés
és árajánlat készítése ingyenes. 

2220 Vecsés, Liszt F. u. 5.
Tel./fax: 06-29/352-053, Mobil: 06-20/962-1314

info@bartfa.hu, www.bartfa.hu

wKeratinoshajsimító terápia (Liss design)
wModern melír és festéktechnikák

wVolumennövelés, dauer
wHajszerkezet újraépítés keratinnal (JOICO)

wOMBRE hajfestés
wTigi finish termékek

Női, férfi
és gyermek

fodrászat

Szűcs Hédi
Mesterfodrász

Bejelentkezés:  A Bellis Szépségszalonban
06-70/943-9301    Vecsés, Fő út 158. 1. emelet ( Fő út és a Magyar u. sarkán)
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Értesítés és köszönetnyilvánítás

Bár 48 éve élek Stuttgartban, mégis nagy örömmel megyek
haza. Szeptember utolsó napjaiban voltam otthon. Sok kedves,
régi ismerőssel és baráttal találkoztam. A velük való találkozás-
kor mindig szóba került édesanyám, és akkor tudatosult ben-
nem, hogy itt, Vecsésen nem tudják a szomorú hírt, hogy ő már
nincs közöttünk. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy
tudassam ismerőseinkkel, barátainkkal, hogy drága édesanyám,
Strohmayer Nándorné (1922. május 28., született: Kreisz
Anna, édesanyja neve: Dax Anna) elhunyt Stuttgartban 2012.
szeptember 23. napján.
Nagyon sok szeretettel köszönjük kedves barátainknak és isme-
rőseinknek, hogy ilyen nagy szeretettel gondolnak rá. Igen
rövid, de nagyon súlyos betegsége miatt, édesanyám kívánsága
szerint, Stuttgartba hoztuk. Sok szeretettel es türelemmel ápol-
tuk. Itt marad örökké, Stuttgartban lett eltemetve, itt kísértük
utolsó útjára. 
Köszönettel emlékezünk mindazokra, akik utolsó napjaiban
segítettek, gondolatban velünk voltak és vannak.

Tisztelettel és üdvözlettel a gyászoló család nevében:
Strohmayer Anna (Kuttner Anna) 
(70619 Stuttgart, Richard-Schmid-Str. 34 - Tel. 0711 42 48 77)

Rendelési idő: Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is

Szo.: 9-11

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága édesanyá-
mat, Völgyi Istvánnét (született Drávecz Ilonát) utolsó útjára
elkísérték, osztoztak fájdalmunkban és sírjára virágot helyeztek.
Köszönöm az Alphavik Kft. kegyelet teljes közreműködését.
Leánya és a gyászoló család
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Egy szerény, tisztességes ember életútja…

Mindig érdekelt a cserkészet,
szerettem volna többet megtudni
róla, de sajnos elkéstem. Az
egyik vecsési cserkész vezető
nagyon beteg lett, a másik a
közelmúltban elhunyt, nyugodjék
békében. A 100 éves Várszegi
bácsival folytatott beszélgeté-
semből tudtam meg többet a
cserkész életről, amikor egy ked-
ves ismerős a figyelmembe aján-
lotta Gonda Sanyi bácsit az

Erkel utcából, aki 15 évesen csatlakozott a cserkészekhez, és a
mai napig megbecsült tagja e közösségnek. 

Gonda Sándor 1929. május 18-án született Budapesten. Édes-
apja a sörgyárban volt munkás, Édesanyja fehérnemű varrónő.
Hárman voltak testvérek, két fiú és egy lány: Sándor, György és
Éva. Szüleiktől vallásos nevelést kaptak. Hamarosan kiköltöz-
tek Vecsésre, és Sándor bácsi már a Petőfi téri iskolába járta ki
a 4 elemit és a 4 polgárit, majd felsőkereskedelmi iskolába ment
továbbtanulni, és jó eredménnyel vizsgázott textil kereskedő-
ként. Beállt dolgozni egy vegyeskereskedésbe, ahol a nemrég
elhunyt Scheer Laci bácsi édesapja volt a főnöke. 
30 évig dolgozott a vegyeskereskedésben eladóként, jól érezte
ott magát. Azonban a kereseti lehetőség nem volt valami fényes,
ezért állást változtatott. A jobb megélhetés reményében a „gázo-
sok”-hoz ment, mindenféle munkát elvállalt, ahol jobban meg-
fizették. A nyugdíjazása előtti 10 évben ott tevékenykedett, és
1989-ben onnan is ment nyugdíjba…

1949-től fiatalemberként a Téhöly-be járt zenés-táncos összejö-
vetelekre szórakozni, mint a többi korabéli fiatal, ott ismerte
meg a későbbi feleségét, Rozikát. 1950-ben mielőtt elvitték
katonának, eljegyezte, és Rozika szerelemmel hűségesen várt az
ő kiskatonájára két évet, majd 1953-ban összeházasodtak. 
Mosolyogva idézi fel a múltat, s mesél. Sok - sok szép emléke
van, eszébe jut, és nevetve mondja, hogy messze innen volt
katona, és nagyon szerette volna már látni a menyasszonyát, no,
meg egy kis jó hazai kosztra is áhítozott, ezért írt Rozikának,
aki sütött-főzött és jól felpakolva elindult átszállásokkal, vonat-
tal meglátogatni a kaszárnyában a vőlegényét. Nagyon örültek
egymásnak. Sanyi bácsi mindig jószívű ember volt, látta, hogy
a többi katonatársnak nincs látogatója, Ők is ki voltak éhezve a
hazai kosztra, így hát nekiláttak és az utolsó morzsáig megettek
mindent. Mikor a menyasszonya elköszönt tőle és elment, akkor
jutott eszébe, hogy az a szegény lány talán éhes lehetett, és nem
is gondolt rá akkor…Mint kiderült így is volt, máig is bántja az
eset – mondja – mosolyogva. 55 évig éltek szeretetben, boldog-
ságban, házasságukból 1957-ben egy leánygyermekük született,
akit szintén Rozikának hívnak.
Sándor bácsi apósa szabó mesterként tevékenykedett, a felesé-
ge kiválóan varrt, bedolgozott, az egész családjukban mindenki
szorgalmas, dolgos ember volt. A leánya férjhez ment, és két
szép fiúunokával ajándékozta meg Őket, Viktor már 32 éves,
Ádám 24 csak egyikük lakik otthon. 
Szegény Rozika néni 5 éve eltávozott, amit még ma sem tud
Sándor bácsi feldolgozni, a lelke mélyén soha sem heverte ki
párja elvesztését. Nagyon jó asszony volt, szépen éltek, megér-
tem, hogy nagyon nehéz lehet neki az Élet nélküle, szerencse,
hogy a családjával él…

Vecsésen a cserkészetet 1922-ben alapították, aminek 1944-ben
lett a tagja. Az ötvenes évek elején betiltották a szervezetet. Az
1956-os forradalomnál újjászervezték, de pár nap után ismét
betiltották a cserkészetet. Ők „inkognitóban” azonban cserké-
szek maradtak, évente jártak baráti közösségként táborokba,
ahol betartották a cserkészet alaki szabályait.
1989-ben alakultak újra és azóta működnek, azóta összejárnak,
de egyre kevesebben az öregek közül.
Érdeklődtem, hogy mi mindent csináltak. Tekintete elrévedt fel-
állt a székről, a szekrényből sok-sok fényképet vett elő, majd
mesélni kezdett: Tisztességre, hazaszeretetre, emberségre
nevelték őket, sportoltak, kirándultak, táboroztak, országjárásra
mentek együtt, sok-sok verset és nótát tanultak. A cserkészcsa-
pat összetartó erő volt a fiatalok körében, később már az időseb-
bek hozták a párjaikat, és együtt kirándultak, táboroztak. Részt
vettek minden állami, vagy helyi ünnepségen, szép egyenruhá-
jukban büszkén vitték a zászlójukat, az ünnepségeken díszőrsé-
get álltak. A cserkészet fegyelemre, egymás megbecsülésére,
tiszteletre tanította meg a tagjait. Sándor bácsi ifjabb korában
ping - pongozott, focizott a vecsési ifi csapatban, mindenféle
lehetőséget kihasznált a sportolásra, míg meg nem nősült,
azután a család lett a legfontosabb. Mutat egy listát, hogy meny-
nyien mentek el a kezdetek óta, szomorú látni a névsort, és mel-
lette a vidám táborozások, bográcsozások fotóit, ahol még
jókedvűen bolondoztak… Kéthetenként összegyűlnek a cser-
kész-otthonban a Jókai utcában, de míg néhány éve 30-40 fő is
jelen volt, mára már 6-8 ember, ha megjelenik… Meséli, hogy
mindenkinek a névnapját közösen ünnepelték meg, összetartó
csapat voltak, mint egy nagycsalád. Tagdíjat is szedtek, abból
mentek kirándulni vagy meglátogatni egy-két régi öreg barátju-
kat. Országjárásukról sok szép emléket őriz, mesél, fényképeket
nézegetünk. Lányával és családjával él együtt, büszke az uno-
káira, boldog ember, csak nagyon hiányzik a felesége. Vallását
ma is gyakorolja, rendszeresen jár templomba a misékre.
Méhészkedik, nyulakat, csirkéket tart és a kertet műveli. A
méhészetben már inkább csak besegít a család fiatalabb generá-
ciójának. Szeret olvasni, a Méhészet és a Szabad Föld a kedven-
ce, és persze rendszeres olvasója a Vecsési Tájékoztatónak is. A
drága, tisztaszívű Sanyi bácsinak kívánunk még sok-sok bol-
dog, egészségben teljes évet a szerettei körében. 

Írás és fotó: Benke Mária.

Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
Örömmel tudatjuk - Kevély András és Kevély Andrásné-
Kissó Andrea -, hogy kisfiúnk, Kevély Balázs Márk

2013. szeptember 8-án
15.57-kor 3110 grammal és
53 cm-rel, mindenki
boldogságára megszületett.

A boldog szülők és rokonok.

VT info

Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
Nagy boldogan adjuk hírül, hogy szeptember 19-én megszüle-
tett Péteri Veronika és Nagy Attila várva-várt második kisfia,
Nagy Gergely. Ádám, a bátyus végtelenül büszke, mint ahogy
a szülők, nagyszülők, dédike és a hozzátartozók is. 

VT info
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A védôoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekrôl

A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy a
védőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az élet-
kilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot, és növelte a
születéskor várható élettartamot. Magyarországon a több évtizede
működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási rendszernek
köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos gyer-
mekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek (kanyaró, torok-
gyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacso-
nyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó
országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává vál-
nak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozato-
san kikopik az adott betegséggel szembeni félelem. 
Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcsola-
tos alaptalan félelmek veszik át. A mai modern védőoltások biz-
tonságosak, és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kel-
lemetlenséggel jár, mint magának a betegségnek az átvészelése.
Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tíze-
zer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyár-
tóktól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül
szigorúak. Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai
bizottság állítja össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai
vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet
figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem sza-
bad messzemenő következtetéseket levonni, az eredmények
összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek
következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban
támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus
fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte az egyik legel-
terjedtebb betegség.  A világon 350 millióra becsülik a fertőzöt-

tek számát, és évente egymillió ember hal meg a fertőzés követ-
keztében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzéstől - az esetek
kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át a májrákig  ter-
jed. A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás általában
gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, éve-
kig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba torkollik,
amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és testnedvek,
nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális úton
terjed, de küzdősportok során szerzett sérülések, közös borotva,
fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testék-
szerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a tizen-
éves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os
biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért különösen
jelentős, hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfor-
dulásának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt káros az
egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles for-
rásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és megala-
pozott tényeknek, valamint kellő kritikával olvassanak minden
védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom: 
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték” prog-
ram Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010. - 
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája
és kezelési lehetősége. Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005. - Ferenci
T.: Védőoltásokról a tények alapján. http://vedooltas.blog.hu/
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PÓKOS LÁMPÁS HALLOWEENRE
„Ici-pici pók mászik fent a falon…”

Rövidülnek a nappalok, hosszabbak az éjszakák. Ilyenkor
vágyunk fényre és melegségre. Ebben segíthet ez a kedve kis

lámpás, amelyen éppen pókok fon-
ják fonalukat. A hagyományos tök-
lámpás helyett ezzel a lámpással
üdvözölhetjük haloween napját. 
Szükséges alapanyagok: (megvásá-
rolhatok a Hangulat Ajándékkuckó
és Kreatív Hobby üzletében)
fehér rizspapír, befőttes üveg, feke-
te kontúrfesték, puha és kemény
drót, 1db papírgolyó, foszforeszká-
ló festék, szalvéta vagy hobbyra-
gasztó, fekete akrilfesték

Segédanyagok:
csípőfogó, ragasztó, ecset
Elkészítés menete:
A fehér rizspapírt apró darabokra tépkedjük. Szalvétaragasztó
segítségével felragasztgatjuk az üvegre, hogy teljesen beborítsa.
Az üveg így nem lesz áttetsző, de mégis átengedi majd a benne
égő gyertya fényét. Miután megszáradt a ragasztó kenjük át az
egészet foszforeszkáló festékkel, hogy még izgalmasabb legyen
a végeredmény.
A száradás után fekete kontúrfestékkel megfestjük a pókhálót. 
Amíg szárad a kontúrfesték vágjuk ketté a papírgolyót és fessük
le fekete akrilfestékkel.

Száradási idők leteltével
ragasszuk fel a két „pot-
rohot” a hálóba. Vastag
kemény drótból hajlít-
sunk 16 db „V” formát.
Ezek lesznek a pók
lábai, amit fel is ragasz-
tunk a testére, mintha
igazi pók lenne.

A puha drótból már csak
egy akasztót kell hajlíta-
nunk az üveg nyakára és már gyújthatjuk is az első gyertyát
benne. Fényes, izgalmas halloweeni éjszakát kívánok minden-
kinek!

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
ajándékok, kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvénye-
ken, gyereknapon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 és feher.jepke@gmail.com

Szüret a „magasból”

Az őszi szüret közeledte sokunkat megtréfált már, egyszer
azzal, hogy a szépnek ígérkező szőlőfürtök végül a hideg, nyir-
kos időjárás, a gyakori esőzések áldozatai lettek, máskor pedig
pont az ellenkezőjével, nem várt csodaszép, bő terméssel.
Ez történt Fenyvesi Bernát – „Berci” - Károly utcai kis kertjé-
ben is, ahol jó néhány gyümölcsfáról, miután lombjukat hullat-
ták, 3-4 méteres magasságból előkerültek az egész évben kere-
sett, de eddig titokban megbúvó szőlőfürtök.
A lenyugvó nap fényében aranylóan sziporkázó muskotályos
szőlőszemek, ezen a maguk választotta, szokatlan magasság-
ban, csábító illatukkal, mézédes zamatukkal most már örömmel
mutogatják magukat....

Sokan már csak itt gyújthatnak gyertyát

Több mint 90 éve, 1922 októberében avatták fel eleink az első
világháborúban elesett vecsési hősöknek szentelt emlékművet,
melyet 1927 nyarán - a hely méltóságát kihangsúlyozandó -
parkkal vettek körül. 
Az akkori világháborús évei után százhatvanhárman már soha
nem térhettek haza
Vecsésre, otthonukba.
Anyák, feleségek, csepere-
dő apróságok, nagyszülők
várták őket, mindhiába.
Branczeiz János szobrász-
művész munkáját dicsérő
impozáns alkotás már-
ványtábláiba vésett neve-
ket szemlélve, bizony sok
mai, itt élő család szemé-
lyesen is érintett szerettei
elvesztésében. Az emlék-
mű, mely az eltelt évtize-
dek alatt maga is jó néhány
történelmi vihart vészelt át,
felállítása óta csendesen
hirdeti hősi hallottaink,
soha el nem múló emlékét.

Az 1922 őszén felavatott emlékművet a Szent István úton /- ma
Fő utca-/, az egykori Községházával szemközti téren állították
fel. Sokan csak itt gyújthatnak gyertyát messze földön elesett
szeretteik emlékére.

Kép és szöveg: Fekete József
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Fogathajtás

Breda – a kis vébé
A magyarországi VIII. Négyes-fogathajtó EB előtti utolsó rangos
nemzetközi versenyen holland fölénnyel ért véget a bredai viadal.
A legeredményesebb magyar hajtóként a világbajnok, és 2-szeres
EB ezüstérmes Dobrovitz József szerepelt, aki 6. lett összetett
egyéniben, fia, ifj. Dobrovitz József a 10. helyen zárt.
Csapatversenyben a Lázár Zoltán nélkül felálló magyar trió -
Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Osztertág Kristóf (csupa
vecsési!) - a hollandok és a németek mögött az előkelő harmadik
helyen végzett, főként akadályhajtásban hajtottak fel a mieink a
dobogóra a befejező számot nyerő Dobrovitz József vezérletével.

Európa Bajnokság - Izsák
Évtizedekkel ezelőtt már rendeztek kontinens bajnokságokat,
majd rossz elképzelések miatt hosszú ideig szünetelt ez a torna.
Az eddigi versenyek során a magyarok voltak a legeredménye-
sebbek. 2011-ben újra elindították útjára az Európa Bajnokságot.
Idén Izsák kapta a rendezés jogát, s 36 fogattal a kontinens vala-
mennyi számottevő hajtója jelen volt. A magyar csapatot a két
Dobrovitz mellett Lázár Zoltán alkotta, de az indulók között volt
a vecsési Osztertág Márk és Osztertág Kristóf is.
A díjhajtás sorrendjét most is a pontozók határozták meg, de
néha nem a látottak alapján. Különösen Dobrovitz József bosz-
szankodott a pontozás miatt. Egyéniben és csapatban is erős
holland fölény mutatkozott. Lázár 4., Dobrovitz 6. és Dobrovitz
Jr. a 10. helyen állt, ami a csapatnak a 2. helyet hozta.
Maratonhajtásban a világ egyik legjobb hajtója, a holland
Chardon „betlizett”, amivel minden esélye elszállt. A svédek és
a németek remekeltek. A számot a svéd Eriksson nyerte. Lázár
5., Dobrovitz 7. és Dobrovitz Jr. a 9. lett. Egyéniben a nagyon
szoros élmezőnyt a holland Timmerman vezette, de minimális
hátrányban volt Lázár Zoltán a 4. helyen, és kicsivel tőle a 6. -
on Dobrovitz állt. Csapatban a németek elénk kerültek, de a 3.
hely biztosnak látszott, miként a hollandok végső győzelme is. 
Akadályhajtásban négyen hibapont nélkül hajtottak, köztük
Lázár is. Mellettük még tízen – a két Dobro is - egy verőhibát
vétett, amivel alig rendeződött át az élmezőny. Annyi örömteli
volt, hogy Lázár eggyel előrébb került és bronzérmes lett.
Dobrovitz 6., fia a 10. helyen zárta a viadalt. A két Osztertág
közül Márk a 21, Kristóf a 25. helyen fejezte be a versenyt.
Egyéniben Timmerman (holland) győzött Eriksson (svéd) előtt.
Csapatban nagy fölénnyel Hollandia nyert, a németek megtar-
tották előnyüket előttünk. Tehát a hazai kontinens bajnokságon
két bronzérmet szereztünk.
Megállapítható, hogy Európában a hollandok verhetetlennek
tűnnek akár egyéniben, akár csapatban. Őket a németek és a
magyarok követik, ahová egy-egy svéd, belga vagy svájci hajtó
tud beékelődni egyéniben. Ez a vébé csapatversenyére is igaz,
de egyéniben az ausztrál Boyd Exell és az amerikai Chester
Weber a világ legjobbjai közé tartozik. 
Jelenleg a Fedeles Világkupa hajrája zajlik. Még van néhány
verseny, ami után a hatos döntő kialakul. A két Dobrovitznak
minden esélye megvan a döntőbejutásra.

Póni vébé
A legközelebbi világverseny a póni fogat vébé lesz október
végén a franciaországi Pau-ban. A vébére 16 ország fogatosai
kvalifikálták magukat. A magyar csapatban kettesek között
Osztertág Kristóf, a négyesek között ifj. Dobrovitz József kép-
viseli a vecsési színeket.
VT összeállítás

Ökölvívás
Junior VB - sajnos nélkülünk

Augusztus 17-én az UTE edzőtermében rendezték a junior kor-
csoport válogató mérkőzéseit, majd 19-én Tatára, a központi
edzőtáborba költöztek fel a versenyzők, hogy elkezdjék a felké-
szülést a szeptember 5-én kezdődő világbajnokságra. Az ukrajnai
Kijev adott otthont az idei világversenynek, ahova teljes létszám-
mal készült a Farkas József edző által vezetett magyar csapat.
A vecsési csapatból 2 versenyző kapott meghívást a tatai felké-
szítő táborba. A regnáló junior magyar bajnok Papi Bence a 70
kg-os, míg a tavalyi serdülő magyar bajnok Lőczi Gergő az 57
kg-os súlycsoport tagjaként készül a versenyre.
Reménykedtünk benne, hogy vecsési tagja is lesz a magyar csa-
patnak, azonban a szakvezetés egyik versenyzőnket sem válasz-
totta be az utazó keretbe. Lőczi Gergő tavaly a serdülő OB nyer-
tese volt, elsőéves juniorként próbált bekerülni a csapatba, amit
az év közbeni súlycsoportváltása is nehezített. Reméljük, jövő-
re már érdemben számolnak Gergővel.
Papi Bence kimaradása a csapatból igazi fájó pont, hiszen
Bence az aktuális junior magyar bajnok, így neki kellett volna
az elsőszámú versenyzőnek lenni. Vetélytársa az OB ezüstér-
mes Fehér Gyula, a Honvéd-Sashegy versenyzője volt.
Meglepetésünkre azonban a szakvezetés egy harmadik ökölví-
vónak, a csepeli Tóth Tamásnak szavazott bizalmat, aki még
újoncnak számít ebben a súlycsoportban. Szurkoltunk a Csepel
versenyzőjének, hogy jól sikerüljön a bemutatkozása, de sajnos
már az első meccsen búcsúzott a küzdelmektől, miután új-
zélandi ellenféllel szemben az első menetben 1 perc után tech-
nikai KO-val vereséget szenvedett.
Bízunk benne, hogy az idei EB-n a junior magyar bajnokver-
senyzőnk is lehetőséget kap a válogatottban.

Forrás: vecsesbox.hu (Molnár Péter)

Olvasható a Vecsési Tájékoztató honlapja
Elkészült a Vecsési Tájékoztató honlapja! Az újság tartalma
ezen túl az interneten is olvasható lesz. Szeretnénk az újságban
megtalálható írásokat menüpontok szerint elhelyezni, úgy,
hogy az elmúlt félévben megjelent írásokat gyorsan megtalál-
hassák. Fontos újdonság, hogy az újság és a honlap szerkesz-
tősége folyamatosan – akár a cikk VT-ben való megjelenése
előtt – feltölti a híreket a megfelelő helyre. Természetesen lesz
térségi menüpont is, ahová a térség városunkat és polgárainkat
érintő hírei helyezzük el. Az is természetes, hogy lehetőség
lesz arra, hogy elmondhassák véleményüket mind az újságról,
mind a honlapról. Célunk, hogy az Önök igénye és véleménye
is megjelenjen a netes kiadványunkban
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Kézilabda NB. II Déli csoport
Felemás idénykezdet

Dunaújváros KKA II - Vecsés Kombi Express 29 – 39 (12 – 20)
Szeptember 29-én játszotta első NB. II-es mérkőzését a Vecsés
Kombi Express női kézilabda csapata, s magabiztosan alapozta
meg az új szezont. A juniorok szoros mérkőzésen 3 gólos első
félidei előny után, 28 – 27-re kikaptak.
A 11 csapatos csoportban már az első fordulóban szünnapos
volt a vecsési gárda. Sok volt a kérdőjel, hiszen új edző, új játé-
kosok, de a lehető legjobban mutatkozott be a felnőtt csapat
Dunaújvárosban. Eleinte látszott még a lámpaláz, de amint sike-
rült ezt leküzdeniük beindult a gépezet. S, bár a dunaújvárosiak
átlag életkora jóval fiatalabb volt, a vecsési lányok állva hagy-
ták ellenfelüket, s meggyőző fölénnyel térhettek pihenőre.
A második játékrészben már nem volt kétséges a mérkőzés vég-
kimenetele, az előny tovább nőtt, s a mieink minden tagja
pályára tudott lépni. A kiváló nyitányhoz Győrffy Sándor, a fel-
nőtt női csapat vezetőedzője még hozzátette: „A neheze, csak ez
után következik.”

Tököl KSK - Vecsés Kombi Express 25 – 24 (13 – 12)
A Vecsés Kombi Express női kézilabda csapata szoros mérkőzé-
sen maradt alul a tavaly még NB I/B- ben szereplő Tököllel
szemben. A junior csapat tartolt, s 20 – 41-es győzelmet aratott.
A meccs első perceiben kirajzolódott, hogy a Tököl KSK felnőtt
együttese nem úgy fog játszani, mint fiatalabb társaik.  Sikerült
tartani előnyüket az első perctől kezdve, s bár a vecsésiek több-
ször is fel tudtak zárkózni, a vezetést nem sikerült átvennünk a
mérkőzés folyamán.
Az első félidőben szétszórtan játszottunk, a védelem és a kapus
nem dolgozott együtt, hisz a távoli lövések majdnem mind gól-
lal végződtek. Ennek ellenére sikerült szoros eredményt produ-
kálni az első 30 perc után.
A második játékrészben nem történt változás, ami minket illett,
hisz ugyanaz a csapat ugyanazokat a hibákat követte el, melye-
ket az első félidőben. Tököl többször is 3 - 4 gólos előnyre tett
szert, de a második játékrész 20. percében – kapus frissítés után
– ismét sikerült felzárkóznunk. A hazai kapus jó formájának
köszönhetően sok ziccer kihasználatlanul maradt, így a VSE
csapata nem tudott már többször megújulni. Egy verhető csapat
győzte le a Vecsés Kombi Express együttesét szoros mérkőzé-
sen, melynek 25 – 24 lett a végeredménye. A vereség sosem jó
jel, de ez esetben talán mégis hozhat változást a vecsésiek szá-
mára, hisz az elmúlt két évben az őszi szezont szinte száz szá-
zalékosan hozták, majd tavaszra elfogytak. Az ide bajnokság-
ban talán a korai észheztérés kell ahhoz, hogy végül a dobogó
legfelső fokára állhasson a csapat.

Legújabb!
DANUKE SE - Vecsés Kombi Express SE 23 – 33 (12 – 17)
Fontos győzelem a régi rivális ellen. A mieink a 3. helyen áll-
nak, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.

Molnár Péter

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Gödöllő – Vecsés FC 1-1 (0-1)
Vecsés: Scheilinger – Kiss, Király A., Hungler, Király
M.(Csiszár 84’) – Ferencz D., Tell, Petruska (Ponczok 50’), –
Frohner (Csirinyi 84’), Youssef (Piros 88’), Czipper (Holló 76’)
Vezetőedző: Urbán Flórián.
Gól: Petruska (40′) ill. Bánki (80’)
Lényegesen többet támadtunk, de a helyzetek kihasználása nem
sikerült.

Vecsés FC – Üllő SE  5-1 (4-0)
Vecsés: Scheilinger – Király M. (Csiszár 55’), Hungler, Király
A.(Madar 75’), Ferencz D. (Csirinyi 55’), – Kollár (Poncok
75’), Tell, Petruska, Kiss – Czipper (Holló 74’), Ponczok T.
Vezetőedző: Urbán Flórián.
Gól: Ponczok (11’, 42’, 77’), Kiss (17’), Czipper (27’) ill.
Osvalda (56’)
A gyengélkedő szomszédoknak nem adtunk egy szemernyi
esélyt sem. 

Halásztelek FC – Vecsés FC 0-0
Urbán Flórián vezetőedző szerint ismét óriási fölényben játszot-
tunk, a helyzetek is megvoltak, de a döntő pillanatokban meg-
remegett a játékosok lába. A jó helyezéshez idegenből is kelle-
nének a három pontok.

Vecsés FC – Százhalombatta 3-0 (0-0)
Gól: Ponczok T. (2), Czipper
Nehezen, de megszületett a kötelező győzelem.

Nagykőrösi Kinizsi – Vecsés FC 1-2 (0-2)
Gól: Ponczok T., Hungler
Végre győzelem idegenben! A VFC a 4. helyre jött fel.

VT info

OLD BOYS BLSZ I. osztály

Vecsés FC - Ferencváros TC 2:0 (1:0)
Jó hangulatú, színvonalas mérkőzésen 200 néző előtt tudtuk
begyűjteni a három pontot Csőke Lajos két fantasztikus góljá-
val a legendás Fradi ellen.

Hungarien Talents - Vecsés FC 5:3 (1:2)
Egy súlyos bírói tévedés következtében 10 főre csökkent csapatunk
a 18. percben. Ezután együttesünk hősiesen helytállt, kétszer is meg-
szerezte a vezetést. Mindenki erőn felül teljesített, de a nagy erővel,
létszámfölénnyel játszó hazaiak meg tudták fordítani az eredményt! 

Vecsés FC - Budaörs SC 2:3 (0:3)
A jó iramban, szervezetten játszó vendégcsapat megérdemelten,
sportszerű játékkal vitte el a három pontot. A hajrában már mi irá-
nyítottunk, kis szerencsével a döntetlen is elérhető lett volna. A győ-
zelemhez, több futás, koncentráltabb, pontosabb játék kellett volna. 

Pomáz - Vecsés FC 0:3 (0:2)
Gyenge színvonalú mérkőzésen, sok kihagyott gólhelyzet után
hoztuk el a három pontot, megerősítettük a helyünket a közép-
mezőnyben. 

Vecsés FC - Budafok LC 0:2 (0:1)
Nem bírtunk a nagyon szervezetten és jól játszó listavezetővel.
A tavalyi bajnok helyezéséhez méltóan futballozott. 
hamberger info

Két főt keresünk XVIII. kerületi
Otthon Centrum

irodánkba ingatlan tanácsadói munkakörbe, 
vecsési munkavégzéssel. 

Érdeklődni: Rápolti Csilla irodavezető, 
tel.: 0670/454-1810
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Kézilabda - NBI.B Nyugati csoport

MKB MVM Veszprém II - Vecsés SE 30 – 18 (14 – 8)
2013. szeptember 15-én a Vecsés Se Férfi kézilabda szakosztály
számára elindult az NB 1/B. idénye. A juniorok kiválóan hozták
a mérkőzést, s jó alapot adtak idősebb társaiknak, miután 30 –
32-re legyőzték az MKB Veszprém csapatát. A felnőtt együttes
már kevésbé jól indított, s a rossz játék szinte az egész mérkőzé-
süket jellemezte.

Az első játékrészt kissé ijedten kezdte a vecsési csapat, amit a
hazaiak keményen ki is használtak. Az első időkérésnél Molnár
József edző hangjától zengett a csarnok. Talán ennek tudható
be, hogy az utolsó 10 percben magukhoz tértek és folyamatosan
dolgozták le hátrányukat, melynek köszönhetően 6 gólos
különbséggel mehettek pihenőre.
A szünetben Molnár József próbálta helyre rakni csapatát, s úgy
tűnt, hogy ez valamelyest sikerült is, mert a második félidőben
hosszasan tudták tartani a 4 – 6 gólos különbséget. Az utolsó 10
percben a Vecsés trénere még megpróbált egy utolsó rohamot
kezdeményezni, s időt kért. Ez ellenkezőleg sült el, s az addig is
sok technikai hibát ejtő mieink még többet hibáztak, sok labdát
eladtak, gyermeteg lépéshibákat hoztak össze és ennek köszön-
hetően a Veszprém folyamatosan növelte előnyét, az utolsó per-
ceket a vecsésiek már teljesen kedvtelenül játszották le.
Nem sikerült jól a bemutatkozás a csapatnak, de nem szabad
csüggedni, s nem kell az egész idényt erre a mérkőzésre alapoz-
ni. Sok mindenhez hozzá kell szokni a fiúknak, amelyet az NB
II-ben még nem tapasztaltak.

Vecsés SE - Várpalotai Bányász SK 22 – 26 (13 – 14)
A Vecsés SE férfi kézilabda együttese lejátszotta első „hazai”
mérkőzését az NBI/ B-ben. Bár 4 góllal kikaptak, jelentős javu-
lást mutattak az első, Veszprém elleni mérkőzéshez képest.
A junior csapat megint remekelt, folyamatosan uralva a mérkő-
zést megszerezték második győzelmüket az új bajnokságban.

Bár, nem volt teltház az üllői sportcsarnokban a felnőtt együttes
mérkőzésére már szép számmal érkeztek nézők. Sokkal maga-
biztosabban kezdett a hazai együttes, s annak ellenére, hogy
már az elejétől fogva vezetett a Bányász, de ezt még egyenlíte-
ni tudtuk. Tíz perc eltelte után kezdett kirajzolódni a vendég
együttes fölénye, s folyamatosan távolodtak a vecsési csapattól.
Már-már úgy tűnt megismétlődik a Veszprém elleni mérkőzés,
mikor megfordult a széljárás, a Vecsés elkezdett felzárkózni, s
ekkora jött meg igazán a szurkolók hangja, melyet öröm volt
hallgatni. Az első félidő végére, mind a kispad, mind a hazai
csapatért szorítók extázisban buzdították a fiúkat, így a 7 gólos
hátrányt egyre faragták le.
A második játékrészt felbuzdulva várták a Vecsésiek, de csalód-
niuk kellett. A várpalotai együttes akárcsak az első félidőben,
megint tetemes előnyt szerzett. Eltelt 15 perc a második játék
részből és újfent magára talált a hazai csapat. Tóth Dániel
vezényletével elkezdtek gólokat lőni, s bár Róth Ádám kiváló-
an teljesített, a kapuban is jót tett a frissítés Nagy Martin szemé-
lyében. Az utolsó 5 perchez közeledve volt olyan pillanat, ami-
kor már csak 2 gól volt a különbség, de sajnos a végére elfo-
gyott a lendület. Végül kialakult a 4 gólos különbség, mely
továbbra sem elég, de jelentős javulást mutat, mind játékban,
mind hozzáállásban a csapat játékosaitól.

Szentendre KC - Vecsés SE 26 – 20 (12 – 7)
A Vecsés Se férfi kézilabda csapata újfent vereséget szenvedett,
míg a juniorok tovább menetelve megszerezték harmadik győ-
zelmüket.
A felnőtt mérkőzés a Várpalota ellenihez hasonlóan jól indult,
hosszú percekig nem szerzett találatot egyik csapat sem, s
mikor elindult gólgyártás egyenrangú volt a két csapat. Majd
megkezdődött az a játék, melyet leginkább egy drámai műfaj-
ként lehetne leírni: Tragikomédia. A tragédiát a Vecsés SE játé-
ka szolgálta sok esetben, hiszen edzőjük kérése ellenére tovább-
ra sem tudták kiküszöbölni a sok technikai hibát, s labdaeladást.
Ráadásul az emberelőnyös helyzeteiket sorra kihagyták. A
komédiát pedig a bírok szolgáltatták, akik nem könnyítették
meg a vendégek játékát, hiszen ránk minden apróságért 2 per-
ces büntetést róttak ki. A vasárnapi mérkőzés alkalmával úgy
tűnt: sárga csak a hazaiaknak jár! Az első félidőt a vecsésiek
gyenge, míg a hazaiak unott játéka jellemezte, de ezzel is 5
gólos előnnyel mehettek pihenőre.
A második játékrészben javult a VSE játéka, de ezzel együtt a
hazaiak is felgyorsították tempójukat, s tartották az iramot.
Szentendre végig uralta a mérkőzést, biztosan győzött.
Molnár József edző szerint tovább kell folytatni az elkezdett
munkát, és kell még egy kis idő, míg a csapata hozzászokik a
magasabb osztály tempójához, játékához.

Tatai AC - Vecsés SE 33 – 26 (18 – 10)
A vecsési felnőttek közepes játékkal 7 gólos vereséget szenved-
tek Tatán, melynél nagyobb veszteség, hogy Tóth Dániel a csa-
pat legeredményesebb játékosa valószínűleg nem játszhat a
következő Ajka elleni mérkőzésen. A juniorok 4. győzelmükkel
továbbra is 100%-os mutatót hoznak.
Az első félidőben kiderült, hogy a vecsési csapat nincs egy
súlycsoportban a jelenleg első helyen álló tataiakkal, de ennek
ellenére megpróbálták kihozni magukból a legtöbbet, d ez
kevés volt. A mérkőzés elején az eddigi kiváló kapusteljesít-
mény is elmaradt, így jelentős hátránnyal zárta a VSE az első
félidőt.
A második játékrész sem szólt másról, minthogy a ven-
dégcsapat futott az eredmény után, amint felzárkóztunk 3 - 4
gólra, az ellenfél felébredt és azonnal visszaállította  a
nagyobb különbséget. A második félidő 17. percében egy
lerohanás alatt Tóth Dániel a Vecsés átlövője védekezés köz-
ben egy olyan ütközésbe ment bele, melynek következtében
eszméletlenül zuhant a földre. A bírók azonnal megállítatták
a mérkőzést. A vendégcsapat egyként szaladt a pályára a
hazaiak orvosával együtt, s próbálták magához téríteni
Dánielt. A hazaiak nem túl készségesen, de végül kihívták a
mentőket, közben 2 - 3 perces eszméletvesztés után magához
tért a vecsési játékos, s bár segítséggel, de saját lábán hagyta
el a pályát. A mérkőzés folytatódott, s nem tudni, hogy a tata-
iak lendületét szakította meg ez az esemény, vagy a vendégek
húzták fel magukat, de az utolsó 10 percben a Vecsés javára
billent a mérleg. Időközben a mentők is megérkeztek, s vas-
taps közepette kísérték le a pályáról Tóth Dánielt. A hajrában
meggyőző játékot tudott nyújtani a vendég együttes, de több
ziccer és két hétméteres is kimaradt, így alakult ki a 7 gólos
különbségű végeredmény.

Legújabb!
Le Belier KK Ajka – Vecsés SE 26-25 (16-12)
Öt forduló után a VSE pont nélkül áll a 12. – nem kieső –
helyen! Reméljük, lesz ez jobb is!

Molnár Péter
GARÁZSVÁSÁR!

Az Attila u. 28. szám alatt minden vasárnap 9-14 óráig.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
DABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLY (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
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

Nézzük együtt!

A Vecsési Magazin a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.

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

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 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.  
Hanga – okt. 21-ével 
Borókás – okt. 28-ával,
Fekete Gyopár – nov. 4-ével,
Szent Ferenc – nov. 11-ével 
Halmy – nov. 18-ával kezdődő héten ügyeletes. 
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vecsésen a
Miklós utcában csak és kizárólag a kialakított parkolóhe-
lyeken szabad parkolni! Az Eötvös utca felőli nagy parko-
ló szintén a lakosság szíves használatára vár, akár hivatali
ügyintézés, akár a Miklós utcai üzletekben történő vásár-
lás, vagy a Kulturális Központ nyújtotta lehetőségek
igénybevétele esetén. A Miklós utca Telepi út és Önkor-
mányzati parkoló közti szakaszán mindkét oldalon tilos
megállni, valamint a Miklós utca egyirányúsított részén, a
jobboldalon csak az üzlet tulajdonosok parkolhatnak úgy,
hogy az autóik nem lóghatnak sem a járdára, sem az úttest-
re, míg a baloldalon (ahogyan a tábla jelzi is, hogy enge-
délyhez kötött) elsősorban a Piac téri üzletek tulajdonosai
jogosultak a parkolásra! A tiltott helyen parkolókat a rend-
őrök és a közterület felügyelők helyszíni vagy távolléti
helyszíni bírsággal sújtják!
Szíves megértésüket és együttműködésüket ezúton is
köszönjük! 
PH info

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elér-
hetőségeken:Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu
email címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.


