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MINDENKI  
KARÁCSONYA
Vecsés Város Önkormányzata  
és a Bálint Ágnes Kulturális Központ
szeretettel meghívja önt és kedves családját

2018. december 16-án vasárnap  
megrendezendő családi délutánjára.

12 órától Karácsonyi vásár
  Karácsonyi lakásdíszek, fajátékok, dísztárgyak, egyedi kézműves, 

bőrdíszműves és fazekas ajándékok, mézeskalács, kürtöskalács, 
házi rétes, fűszernövények, forralt bor, sült gesztenye, sütemény, 
kisvonat a mindenki karácsonyfája körül, betlehemi jászol, állatsi-
mogató, időjárás függvényében jégpálya és sok minden más!

MINDENKI KARÁCSONYA ÜNNEPI MŰSOR

  Ünnepi megnyitó  – Dr. Szücs Lajos
  Zeneiskola megnyitója
  Mosolyország óvoda műsora
  Dr. Huszka Mihály plébános úr karácsonyi köszöntője
  Grassalkovich iskola betlehemi játéka
  Grassalkovics iskola „Flinke Beine” tánccsoportja
  Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar
  Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar 

17.30  A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvós- 
zenekarának karácsonyi koncertje a BÁKK nagytermében

18.00  Csordás Tibor (ex Fiesta)
  Rosmarein Tánccsoport tánca
  Nachtigallen Énekkar

A részletes és pontos programról 
plakáton és szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot.

A szervezők a változtatás  
jogát fenntartják!
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PROGRAMOK

Sváb 
diSznóvágáS 
vecSéSen

2018.  
december 2-án

vasárnap

Reggel 8 órától folyamatosan  
várják az érdeklődőket a 

Vecsési Tájházba  
(Vecsés, jókai Mór u. 6.)

A belépés ingyenes, kóstolójegy vásárlására a helyszínen lesz lehetőség!
Kulturverein-Vecsés, Német Nemzetiségi Önkormányzat

10 órától fellép a  Grassalkovich iskola  
Flinke Beine tánccsoportja,

12 órától a  Falusi Nemzetiségi Óvoda  
Kücken tánccsoportja,

14 órakor a Mosolyország Óvoda Süni csoportja.
A sváb hagyományok szerint dolgoznak fel egy disznót, amiből 
a vendégek különböző  helyben készített finomságokat kóstolhatnak 
forró italok kíséretében.

Szeretettel várjuk 
a kisgyermekes családokat

Bálint Ágnes  
Művelődési Központban  

(Telepi út. 43.) 

2018. december 22-én 
szombaton 15 órakor  tartandó

KARÁCSONYI 
ÜNNEPSÉGÜNKRE!

Az ünnepi műsor és vendéglátás  
után ingyenes tombolán a gyermekek  

ajándékot nyerhetnek!

Várunk minden gyermeket  
szüleikkel, hogy együtt örülhessünk 

a Megváltónk születésének. 

Vecsési Kereszténydemokraták

MEGHÍVÓ

ÜNNEPEINK

A z ünnepségen részt vett többek között 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Fe-
renc alpolgármester, Mohainé Jakab Ani-

kó jegyző, Dr. Szabó Zsolt, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Vecsési Járási Hivatalának vezetője, 
a képviselő-testület tagjai, a helyi politikai pár-
tok képviselői, az intézmények vezetői és a civil 
szervezetek képviselői. A VHZ Fúvószenekará-
nak kíséretében a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött a megemlékezés, majd Falvai Anett, a prog-
ram moderátora köszöntötte a vendégeket, és 
felkérte Gál Istvánt, Vecsés díszpolgárát, nyugal-
mazott tanárt, hogy mondja el megemlékező be-
szédét. Gál István kihangsúlyozta, hogy „1956 a 
magyar történelem dicső lapjaira kívánkozik. A 
magyar nép fegyvert fogott, mert szabadon akart 
élni, nem akart diktatúrát és elnyomást, ezért szem-
beszállt a világ akkori legerősebb hadseregével, 
s mi voltunk az elsők, akik soha be nem tömhető 
rést ütöttek a kommunizmus bevehetetlen bástyá-
ján.” A forradalommal kapcsolatban Gál István 
kihangsúlyozta, hogy akkor vett nagy fordulatot 
szabadságharcunk, amikor 1956. október 27-én 
a felkelők oldalára állt Maléter Pál. Sokan ekkor 

Október 23.

A Városháza előtti Szent 
István téren délután öt óra - 
kor kezdődött az 1956-os  
forradalom és szabadságharc 
62. évfordulóján megren-
dezett megemlékezés. 

azt gondolták, hogy győzött a forradalom, de jött 
november 4-e, amikor az alvó Budapestre rontott 
a szovjet hadsereg. Ez a hadüzenet nélküli háború 
Magyarországot újabb 33 évre a szovjet hatalmi 
övezetben tartotta. Gál István ünnepi beszédének 
végén emlékeztetett arra, hogy akkor maradunk 
hűek 1956 eszméjéhez, ha soha nem alkuszunk 
meg, és állandóan emlékezünk mártírjainkra, az 
áldozatokra, közöttük a vecsési Csűrös Zoltán-
ra, Havalda Lászlóra és Simon Bélánéra. A for-
radalom leverése után a Ká-
dár-kormány példátlan 
megtorlással büntet-
te a forradalomban 
résztvevőket.
 Az ünnepi 
műsort a Ve-
csési Halmi Te-
lepi Általános 
Iskola diákjai 
adták elő a Ve- csési Zeneiskolások közreműködé-

sével. Az irodalmi összeállítást be-
tanította Jánosáné Csirkovics Katalin 

és Csonta Réka; előadták: Jánosa Noé-
mi, Túri Marcell, Dormány Dominik, Ju-

hász Áron, Varga Arnold, Orosz Ákos, Locsodi- 
Nagy Viktória, Fornai Péter, Katona Alexandra, 
Nagy Blanka, Endreffy Attila.
 A Szózat eléneklése után Falvai Anett felkérte 
a jelenlévőket a koszorúzásra és a mécsesek elhe-
lyezésére. A téren lévő ’56-os Emlékműnél elő-
ször az önkormányzat koszorúzott, az ipartestület 
falán elhelyezett emléktáblát Szlahó Csaba pol-
gármester és Tábori Ferenc alpolgármester ko-
szorúzta meg.  Kép és szöveg: Polgár Gyula

 Időpont: 
2018. december 09.  (vasárnap) 16 óra

Helyszín: 
Bálint Ágnes Kulturális Központ

Fellépők: 
Maczkó Mária népdalénekes, Bugyi Népdalkör,  
Hévízgyörki Asszonykórus, Inárcsi Férfikórus, 

Kárpáti Szilvia mesemondó, Légrády Eszter  
népdalénekes, Református Óvoda óvodásai,  

Tremoló Citerazenekar, Labdarózsa Népdalkör.
A belépés ingyenes. 

MEGHÍVÓ
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar  

Kultúrája Ápolásáért Alapítvány  

LABDARÓZSA NÉPDALKÖRE  
ÉS CITERAZENEKARA

szeretettel meghívja önt és kedves családját

KARÁCSONYI 
ÖRÖMZENÉLÉSÉRE

A VHZ Fúvószenekarát Szabó Imre vezényelte  Halmi Telepi Általános Iskola diákjai 

 A megemlékező beszédet 
Gál István mondta 

Az ’56-os Emlék-
műnél először Szla -
hó Csaba polgármester 
és Tábori Ferenc alpolgár-
mester koszorúzott
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TESTVÉRVÁROSÖNKORMÁNYZAT

V ecsésen még júniusban, a 
város 700 éves ünnepségén 
emlékeztünk meg a két város 

közötti jubileumi kapcsolatról, ahová 
meghívtuk Rheinstetten 20 fős kül-
döttség és Sebastian Schrempp fő-
polgármester urat. Ezt viszonozták 
a németek és Sebastian Schrempp 
meghívásának eleget téve november-
ben egy 25 fős vecsési delegációval 
látogattunk el Rheinstettenbe. A ve-
csési küldöttséget Szlahó Csaba pol-
gármester úr vezette, akit családja is 
elkísért. A delegáció résztvevője volt 
a Wetschescher Nachtigallen kórus, 
képviseltette magát a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Kulturverein-
Vecsés, a Vecsés Óvárosi Plébánia 
Egyházközsége, valamint a Vecsé-
si Hagyományőrző Zeneegyesület.
 November 9-én, megérkezésünk 
napján az esti mise előtt a temp-
lomban egy szép koncertet adott a 
Nachtigallen kórus, majd a misét kö-
vetően valamennyien átvonultunk a 
közeli Ufgauhalle-ban található ét-

terembe, ahol kezdetét vette a ju-
bileumi ünnepség. A Musikverein 
Neu burgweier zenés üdvözlője után 
– melynek része volt a magyar him-
nusz és az úgynevezett „Badnerlied” 
is –, köszöntőbeszédet mondtak a te-
lepülések polgármesterei. Beszéde-
ikben mindketten kiemelték, hogy 
az elmúlt 25 év alatt mennyi közös 
élmény, mennyi egyesületi és baráti 
ismeretség alakult ki, amelyek mind-
mind erősítik és élővé teszik a két 
település közötti hivatalos kapcso-
latot. Mindketten név szerint meg-
említették a kapcsolat létrejöttében 
fontos szerepet játszó egykori elöl-
járókat, és minden olyan személyt 
és családot, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
partnerség 25 évvel ezelőtt létrejöj-
jön és azóta is fennmaradjon. A ke-
let-európai rendszerváltás és Német-
ország újraegyesítésének történelmi 
fordulópontjai is hozzájárultak ahhoz, 
hogy annak idején ez a kapcsolat lét-
rejöhetett és lehetőség nyílt a két or-

szág közötti szabad lá-
togatásokra.
 Vecsési delegációnk 
szombaton Karl sruhe-
ba látogatott el. A bu-
szos városnézést köve-
tően a Hatz-Moninger 
sörgyárat néztük meg, 
ahol több díjnyertes 
sört is megkóstolhat-

Az október 25-én megtartott testületi ülésen a képviselők összesen 11 napirendi pontot tárgyaltak. Töb-
bek között rendeletben szabályozták a jövő évi igazgatási szünetek és munkaszüneti napok ügyfélfogadási 
rendjét, döntöttek a Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjének kinevezéséről, meghatározták 
az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2018. évi téli zárva tartási idejét, elfogadták a Petőfi 
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/2018. évi munkájáról szóló beszámolóját.

Dr. Szarvas Tibor marad 
a Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat intézményvezetője  
Testületi ülésről 
jelentjük
2018. október 25. A németországi ünnepségre  

25 fős delegáció utazott el

Német testvérvárosunk 2018. november 
9-12. között rendezte meg a Szent Márton 
Egyházközség Márton-napi ünnepségét,  
ahol megemlékeztek Vecsés és Rheinstet-
ten negyed évszázados kapcsolatáról is.

tunk. Szombat este meghívást kap-
tunk egy rheinstetteni amatőr szín-
társulat vidám színházi előadására.
 Vasárnap a Wetschescher Nacht i - 
gallen kórus közreműködött az Uf-
au halle-ban tartott ünnepi misén. A 
küldöttség egy része a városházánál 
rendezett ún. „Fasenacht” – farsangi 
szokást nézhette meg. A hagyomány 
szerint ezen a napon a polgármester-
től „elveszik a város kulcsát” a helyi 
egyesületek vezetői és ezzel egy nap-
ra „átveszik a hatalmat a városveze-
tésben”. Az itteni szokás szerint ezzel 
a nappal és órával – 11. hónap 11-én, 
11 óra 11 perckor – megkezdődik a 
farsang. A legtöbb egyesület és in-
tézmény ilyenkor álarcos-maskará-
ban jelenik meg, Shrempp polgár-
mester úr idén vakondnak öltözött.
 A vasárnapi nap folytatásaként 
számos énekkar és zenekar műso-
rát hallgathattuk meg az Ufgauhalle 
színpadán, köztük a Wetschescher 
Nachti gallent is. A kórust harmoni-
kán Kreisz László, a Landesrat el-
nöke kísérte, aki egyben Taksony 
polgármestere is, így elmondhat-
tuk, hogy két polgármester is tagja 
volt a delegációnknak. A „Bazar”-
ban finom ételeket és süteménye-
ket kóstolhattunk meg. A vásár itt 
nagyrészt a jótékonykodásról szól: 
a helyi egyesületek tagjai saját ké-
szítésű ajándéktárgyaikkal, a helyi 
vállalkozók felajánlott termékeikkel 

járulnak hozzá a gyűjtéshez. A Sza-
bados-Schiller család jóvoltából ve-
csési savanyúság is került a pultra a 
vásáron, amelyek nagy sikert arattak. 
 A sok színes program közepette 
igen gyorsan elrepült az idő és arra 
eszméltünk, hogy hétfő van és in-
dulnunk kell haza.
 Szeretnénk köszönetünket kifejez-
ni a rheinstetteni városvezetésnek a 
meghívásért, valamint a vendéglátó 
családoknak a szíves vendéglátásért.
 Külön köszönet illeti meg Betti-
na Webert és Tobias Welkert, akik a 
programok koordinálásában orosz-
lánrészt vállaltak.
 Reméljük, hogy ez az immáron 25 
éves kapcsolat még sokáig élő és ak-
tív marad a két település, az egyesü-
letek és közösségek, valamint a csa-
ládok között.

Tófalvi Mónika, NNÖK-elnök

a testvérvárosi partner-
kapcsolat Rheinstettennel25 ÉVES

Wetschescher Nachtigallen 
kórus a péntek esti mise 
előtti koncerten

Az ünnepélyes aláírásnál  
Sebastian Schrempp főpol-
gármester és Szlahó Csaba 

Delegációnk a Turmbergi kilá-
tónál Karlsruhe elővárosában

A farsang 
kezdetét  
november-
ben ünneplik 
a testvér-
városban

A Wetschescher Nachtigallen kórust harmonikán 
Kreisz László, Taksony polgármestere kísérte

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a 
folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatta a kép-
viselő-testületet. Elmondta, hogy a DPMV irányí-
tástechnikai és diszpécserközpont épülete szerke-
zetkész, cseréptető alatt van. A belső vakolások 
is elkészültek, egyes helyiségekben már szerelvé-
nyeznek, és ahol lehet beépítették a külső nyílás-
zárókat is. A Damjanich utcai új bölcsőde építése 
megfelelő ütemben halad, a végéhez közeledik a 
beruházás. A Mentőállomás és Alapellátási Köz-
pont beruházásnál a szerkezetépítés elkészült. A 
lakóparki futópálya is elkészült, már használják. 
A Sándor-tanyai műfüves focipálya kiépítése jól 
halad, kész a murvás pályaalap, a lab da fo gó háló- 
oszlopokat lerakták, egy hónapon belül kész lesz 
a pálya. A Grassalkovich Antal Általános Isko-
lában megkezdték a tornacsarnok tetőszerkeze-
tének felújítását. (Beruházó a Magyar Kézilab-
da Szövetség). Október 24-én kapott értesítést 
az önkormányzat arról, hogy az Eötvös utca fel-
újítására közel 30 millió forintot nyert a város (a 
pályázat 50 %-os önerőt igényel). Az utcák felújí-
tásával is jól haladnak, végeztek a Tündér utcá-
val és a Tamási Áron utcával. 
 Szlahó Csaba a város eseményei közül meg-
említette a szeptember 22-23-án sikeresen lebo-
nyolított Káposztafesztet, ahol megjelent Áder Já-

nos köztársasági elnök is. A szeptember 30-án az 
elhurcoltak emlékére a Szent Kereszt Templom-
ban megtartott hadifogolymisét, az október 1-jén 
a Bálint Ágnes Kulturális Központban megren-
dezett idősek világnapját, az október 5-én az Er-
zsébet téren az Andrássy iskola diákjai közremű-
ködésével az aradi vértanúk emlékére megtartott 
megemlékezést és koszorúzást, az október 23-
án a Szent István téren megtartott október 23-i 
forradalomra és szabadságharcra emlékező ün-
nepséget.  A beszámoló végén arról is tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy október 12-14. között 
Saska Istvánné által vezetett delegáció részt vett 
Gyergyószárhegy testvértelepülésünk káposz-
tafesztiválján. A delegáció tagja volt Dr. Lugosi 
Mária képviselő, Bükk László korábbi polgármes-
ter, a VHZ és a Rosmarein Táncegyesület néhány 
tagja. 

Rendeletben szabályozták a 2019-ben 
esedékes igazgatási szünet elrende-
lését, valamint a munkaszüneti napo-
kon érvényes ügyfélfogadási rendet
A nyári igazgatási szünet 2019. július 2-től július 
5-ig, valamint 2018. augusztus 5-től augusztus 10-
ig tart. A téli igazgatási szünet pedig 2019. dec-
ember 27-től 2019. december 31-ig tart. A nyári 

és a téli igazgatási szünet időtartama alatt a hi-
vatal dolgozói szabadságra mehetnek.
 A 2019. évi munkaszüneti napok körüli mun-
karend átcsoportosítások miatt a hétfői ügyfélfo-
gadás a hivatalban 8.00 órától 12.00 óráig tart.
 2019. december 23-án, hétfőn az ügyfélfoga-
dás 8 órától 12 óráig tart.
 A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július el-
seje munkaszüneti nap lesz.

Dr. Szarvas Tibort újabb öt évre 
nevezték ki a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat intézményvezetőjének 
Az intézményvezetői állásra Dr. Szarvas Tibor az 
intézmény jelenlegi vezetője nyújtotta be pályázatát. 
Az előkészítő bizottság 
2018. október 3-i ülésén 
– amelyen szakértőként 
részt vett a Pest Megyei 
Orvosi Kamara elnöke, 
Dr. Farkas József, to-
vábbá Nagyné Mészáros 
Katalin, a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat közal-
kalmazotti tanácsának 
elnöke – pályázata, va-
lamint eddigi vezetői te-
vékenysége alapján Dr. 
Szarvas Tibort az intézményvezetői megbízásra 
alkalmasnak ítélte. A képviselő testület Dr. Szar-
vas Tibort megbízatását 2019. február 1-jétől 2024. 
január 31-ig terjedő időszakra meghosszabbította.

Önkormányzati fenntartású óvodák 
és bölcsőde téli zárva tartási ideje
A 2018/2019. tanévben az általános iskolai téli 
szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig 
tart, a szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. de-
cember 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási 
nap az általános iskolákban 2019. január 3. (csü-
törtök), az óvodák viszont január 2-án (szerdán) 
nyitnak. Ezt figyelembe véve a képviselő-testü-
let az önkormányzati fenntartású óvodák és böl-
csőde 2018. évi téli zárva tartási idejéről az aláb-
biak szerint döntött: 
 1. A Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2018. 
december 27-28. közötti időszakban biztosít ügye-
letet. 
 2. A Semmelweis Bölcsőde 2018. december 
27-28. napokon tart ügyeletet.  P.Gy.

„A képviselő 
testület Dr. Szar-

vas Tibort meg-
bízatását 2019. 

február 1-jétől 
2024. január 31-

ig terjedő idő-
szakra meghosz-

szabbította.”
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Vecsésen tartotta munka- 
értekezletét a Monori 
Tankerületi Központ

Jól halad a Sándor-tanyai
műfüves focipálya építése

Idén is megrendezik 
a jubiláló házaspárok 
ünnepségét

Balla Péter 
Népdalkör híreiből

  A Monori Tankerületi Központ 
novemberben esedékes igazgatói 
értekezletét a Vecsési Halmi Telepi 
Általános Iskolában rendezte meg. 
A kialakult gyakorlat szerint az in-
tézményvezetői értekezletnek min-
dig más település és más intézmény 
a házigazdája. A szervezet 29 tele-
pülésen, 47 köznevelési intézmény 

– 32 általános iskola, 5 általános is-
kola és alapfokú művészeti iskola 3 
gimnázium és 1 Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
(EGYMI) – fenntartói és működte-
tői feladatait látja el. Az értekezleten 
részt vett Szlahó Csaba, Vecsés vá-
ros polgármestere; Mohainé Jakab 
Anikó, a település jegyzője; a Mono-
ri Tankerületi Központ vezetősége; 
a járási családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 
képviselői; valamint a tankerület fenntartásában 
lévő valamennyi köznevelési intézmény vezetője. 
Dr. Hrutkáné Molnár Monika, a tankerületi igaz-
gató asszony köszöntötte a város képviselőit és a 
megjelent vezetőket. Elmondta, hogy több szál-
lal kötődik a településhez, hiszen pedagógus pá-
lyáját a jogelőd Petőfi Sándor Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte, majd 
ezen a településen lett a tankerület vezetője. Ki-
emelte, hogy a tankerületek megalakulásakor és 
azóta is rendkívül jó kapcsolatot ápol és eredmé-
nyes együttműködést tart fenn a város vezetőivel. 
A sikeres együttműködés eredményeként valósult 
meg a Vecsési Andrássy Gyula Általános Isko-
la energetikai korszerűsítése és több vizesblokk-
jának felújítása, valamint a Vecsési Halmi Tele-
pi Általános Iskola energetikai korszerűsítése és 
új épületszárnnyal (4 tanterem és 2 csoportszo-
ba) való bővítése. Ezt követően Szlahó Csaba pol-
gármester úr köszöntötte a megjelenteket. Szintén 
kiemelte a tankerület és a polgármesteri hivatal 
közötti jó kapcsolatot és a hatékony együttműkö-
dést. Elmondta, hogy továbbra is a XXI. századi 
innovációs társadalom igényeinek megfelelő ta-
nulási környezet biztosítására törekszik az önkor-

Szerkezetkész a Dózsa 
György úti Alapellátási 
Központ és Mentőállomás

  Jelenleg az épület hátsó részétől fo-
lyamatosan haladnak a gépészeti és 
elektromos szereléssel az utcafront 
felé, a nyílászárók beépítését is meg-
kezdték. A kormány 2016. de cember 
22-én döntött a vecsési beruházás tá-
mogatásáról. Az új Mentőállomás és 
Alapellátási Központ pályázatát hosz-
szas előkészítő munkával nyerte el a 
város. 2018 február közepén kezdték 

  A népdalkör és citerazenekar kö-
zösen óriási sikerű előadást tartott 
a Gombai Civilházban az Újbor-
mustra és libavacsora esten, nov-
ember 10-én. A meghívó fél sze-
rint és a dalosaink nagy örömére 
ennek még biztosan lesz folytatása.
 Következő szereplésük november 
17-én a Csepeli Munkásotthonban 

  Vecsés Város Önkormányzata és 
a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi 
Hivatala szeretettel köszönti önöket 
abból az alkalomból, hogy 2018. év-
ben ünneplik 25., 50., 60., házassági 
évfordulójukat. Hagyományainkhoz 
híven ebben az évben is közös ün-
nepséget szervezünk az önök tisz-
teletére 2018. december 8-án 14.30 
órai kezdettel.
 Az ünnepség kezdő helyszíne 
a Szent Kereszt Római Katolikus 
Templom, (Vecsés, Jókai Mór utca), 

Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató, 
Mohainé Jakab Anikó jegyző és Szlahó Csaba polgármester

  A nagyméretű műfüves focipályán a földmun-
kák mellett lassan elkészül a kerítés. Végeztek a 
murvás pályaalappal, lerakták a labdafogóháló- 
oszlopokat, folyamatban van a járdaépítés, köz-
művesítik a tanyát, és a beruházásban szerepel 
konténeres öltözők telepítése is. Várhatóan egy 
hónapon belül elkészül a pálya. A képen lát-
ható az egyik fedett kispad is a helyére került. 
Két ilyen padot helyeznek ki a játéktér egyik 
oldalára. Kép: Fekete József

90 millió forint 
támogatást nyert 
Vecsés útfelújításra

A támogatást a Nemzetgazdasági Minisz-
térium útfelújításra kiírt pályázatán nyer-
te Vecsés Város Önkormányzata (a pon-
tos összeg: 89 980 877 forint).
 A pályázat keretében a város déli részén 
található Kinizsi utca fog megújulni. Az 
utca a mintegy 1,2 km2-nyi Andrássy-te-
lep mellékutcáinak forgalmát gyűjti ösz-
sze. A Kinizsi utca egy városrészeket ösz-
szekötő, gerincútként is funkcionál, mivel 
összeköti a kertekaljai és az Andrássy-te-
lepi városrészt a Dózsa György úttal, ez-
zel együtt a vasúti átjárón keresztül az 
északi városközponti részeket a déli vá-
rosrésszel. A Kinizsi utcát magába fog-
laló Andrássy-telepen mintegy 5000-en 
élnek, akik főként gépjárművel és kerék-
párral közlekednek.
 Az utca burkolata kb. 30 évvel ezelőtt 
készült, így a nagy forgalom miatt mára 
elhasználódott, felszíne töredezett, a köz-
műbekötések és kátyúk javításával, a ke-
rékpáros-forgalom számára veszélyes.
 A beruházás részeként felújítják az utca 
burkolatát, új szegélyköveket helyeznek 
el, a burkolatfestés mellett megújítják a 
gyalogátkelőhelyek előjelző piktogram-
jait, profilozzák az árkot és a szikkasztó-
árkot, közúti jelzőtáblákat és egy napele-
mes sebességellenőrzőt is kihelyeznek. Az 
utca mindkét szakaszán egy-egy négyál-
lásos kerékpártárolót is elhelyeznek. Az 
egyik az utca elején lévő gyógyszertár 
elé, a másik a tanuszoda elé kerül. Ter-
mészetesen fásítás és zöldfelületet ki-
alakítása is szerepel a tervekben.
 A kivitelezés várhatóan 2-3 hónapot 
vesz igénybe, a felújítással járó kellemet-
lenségekért kérjük az ott lakók türelmét. 
 Vt-info

mányzat az intézményekben. A köszöntők után 
kezdődött a munkaértekezlet, melyen a járási csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálatok képviselői 
tartottak tájékoztatást az intézményvezetőknek. 
A tankerület vezetői értekezletet tartottak az ak-
tualitásokról, tanulságos esetekről, végül Hor-
váthné Nedreu Klára a Vecsési Halmi Telepi Ál-
talános Iskola igazgatója bemutatta intézményét 
a jelenlévőknek. VT-info

A munkaértekezleten a járási 
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatok képviselői vettek részt

Tavaly ennyien voltak a BÁKK nagytermében

A Kinizsi utca az Erzsébet 
tértől a Dózsa György út felé 

A Kinizsi utca az Erzsébet 
tértől a Zrínyi utca felé

Közmeghallgatás – nov. 29.

Állatmenhelyet támo-
gattak aGrassalkovich 
iskola tanulói

Értesítjük Vecsés város lakosságát, 
hogy Vecsés Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete a Ma-
gyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 54. §-a alapján 2018. 
november 29-én 17 órától a 

Vecsési Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében (Vecsés, Szent 
István tér 1.) KÖZMEGHALLGA-
TÁST tart.
 Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Szlahó Csaba, polgármester

Iskolánkban már sokadik alka-
lommal hirdettük meg az Álla-
tok Világnapjához kapcsolódó 
jótékonysági állateledel-gyűjté-
si akciónkat. Nagy örömünkre az 
iskolánkba járó gyerekek és szü-
leik szép számmal csatlakoztak 
idén is, nagyon sok kutya- és ci-
caeledellel és más hasznos do-
loggal tudtuk segíteni a Gyömrői 
Kutyamentsvár Állatmenhelyet, 

ahol több száz gazdi nélkül ma-
radt kutyát és cicát gondoznak. 
Köszönjük minden családnak és 
tanulóinknak, hogy az idei akci-
ónk ebben a tanévben is sike-
resen zárult. Köszönjük Molnár 
Sándor és Kolozsi Mihály szülők 
önfeláldozó segítségét, akik több 
éve segítik az adományok eljut-
tatását a menhelyre.

Gáborné Bárány Ágnes, szervező

majd hozzátartozóikkal együtt a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központba in-
vitáljuk önöket egy vacsorával egybe-
kötött estre. Zenés-táncos műsorral, 
finom vacsorával, italokkal kívánunk 
jó hangulatot teremteni.
 A rendezvényre 2018. november 
15-éig lehetett jelentkezni.
 Reméljük, minél többen találko-
zunk ezen a rendkívüli decemberi 
délutánon!

Szlahó Csaba polgármester,                                                          
Lajos Istvánné anyakönyvvezető

meg a Dózsa György úton a régi or-
vosi rendelő bontását. A háziorvosi 
rendelő helyén egy 2 mentőgépjár-
műves mentőállomásból, öt felnőtt, 
egy gyerek-háziorvosi rendelőből, 
védőnői szolgálatból, központi ügye-
letből, kiegészítő szakorvosi rende-
lőkből, egészségügyi irattárból álló 
komplexum, vagyis egy közös men-
tőállomás és alapellátási központ lé-
tesülhet. Ezt két fázisban építik meg, 
az első szakaszát év végéig szeret-
nék átadni. 

Fotó: szajan

Beruházások Vecsésen

a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
Kárpát-medencei döntőjében lesz, 
ahol a csoport is megméretteti ma-
gát. A versenyen fellépő 100 cso-
portból kell bekerülni a legjobb 30 
közé. A tét nagy, szorítsunk! Az 
eredményről decemberi számunk-
ban részletesen beszámolunk.
 szajan
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VÁROS ÉLETÉBŐL

Márton nap a Falusi  
Nemzetiségi Óvodában

Labdarózsa-bál
  Hagyományosan októberben rendezi meg szü-

reti, székely-magyar batyus bálját a Labdarózsa 
Népdalkör. Ezúttal is a Halmi Telepi Általános 
Iskola tornatermében rendezték meg a mulatsá-
got. A talpalávalót a Sicullus zenekar szolgáltatta. 
A hangulatot megalapozó műsorban a házigazda 
Labdarózsa Népdalkör mellett a Borovenka Nép-
tánccsoport mutatott be szép programot. Ők Sá-
riból érkeztek hozzánk.
 Az étellel-itallal gazdagon megrakott aszta-
loknál akadtak ugyan üres helyek, de a vendégek 
nagyon jól érezték magukat. Éjfélkor – ahogyan 
minden alkalommal – közös éneklésben hangzott 
el a magyar és a székely himnusz, majd a tom-
bola következett. A szervezők köszönik az ön-
kormányzat és a Hanga Patika támogatását, de 
az értékes és hasznos tombolatárgyak sokasá-
gát a népdalkör tagjai adományozták. A bevétel 

A készülődés már a 
Márton nap előtti 
héten elkezdődött. 

Délutánonként minden cso-
port közösen elkészítette a 
szülőkkel együtt a szebbnél 
szebb lampionokat. Nagyon kel-
lemes hangulatúak ezek a délutá-
nok, ezek segítik a ráhangolódást a 
rendezvényünkre. A készülődés izgalmát 
csak fokozta, hogy óvodánk folyosójára a cso-
portok különféle technikákkal libákat készítettek, 
a gyermekek libás énekeket, verseket tanultak és 
Márton történetével ismerkedtek meg magyar és 
német nyelven. Márton-napi tombolán nyerhettek 
különböző libás tárgyakat, lampionokat, libás mé-
zeskalácsokat, lúdlábtortaszeleteket, libatortát, li-
bacombokat, vagy akár egész libát. Péntek reggel 
pedig egy élő liba várta a gyermekeket az óvoda 
előudvarán. Délelőtt minden csoport kilátogatott 
a libához, énekeltek, verseltek neki. 

 A Márton-napi lampionos 
körmenet vasárnap fél ötkor 
indult a Szent Kereszt Temp-
lomba. Az idén is igazi lovas 
katona kísérte a menetet. Régi 

óvodásunk, Frühwirth Ádám 
vállalta el Szent Márton szere-

pét és kísérte lován a menetet a 
templomba, ahol a Napocska csopor-

tos gyermekek német nyelven eljátszották 
Márton legendáját. Ez a kis történet, Márton és 
a koldus találkozása, minden évben nagyon jó 
alkalmat teremt arra, hogy felhívjuk a gyerme-
kek és egyben a felnőttek figyelmét a jószívűség, 
a segítőkészség és az adni tudás fontosságára. A 
német nyelvű előadás után a hittanra járó gyer-
mekek hangja csendült fel Panni néni vezényle-
tével, majd Mihály atya beszéde zárta az ünnepi 
rendezvényünket. Hagyományainkhoz híven, a 
Márton-napi megemlékezésünk befejezéseként, 
mindenkit szeretettel vártunk a templom elé egy 

Óvodánk 2018. november 11-én 19. alkalommal rendezte 
meg a hagyománnyá vált Márton-napi lampionos körmenetét. forró teára, forralt borra, a kihagyhatatlan finom 

perecre és a Márton-napi újbor megkóstolására. 
 Köszönjük Vecsés Város megjelent vezetői-
nek, az összes képviselőnek, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat tagjainak, a társintézmények 
vezetőinek és dolgozóinak, a volt óvodásainknak 
és szüleiknek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvo-
dásainknak és szüleiknek, és mindenkinek, akik 
velünk voltak ezen a napon és jelenlétükkel meg-
tisztelték a rendezvényünket.
 Dr. Huszka Mihály atyának is köszönjük a szép 
szavakat, melyeket a gyermekekhez intézett.
 Ezúton szeretnénk még köszönetet mondani 
támogatóinknak: Frühwirth Ádámnak, a Vecsé-
si Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak 
és növendékeinek a zenei kíséretért (Boldizsár 
Zsolt tanár úr, Bakró Balázs, Fodor László, Hor-
váth Botond, Mauks Lilla, Nagy Laura Szon-
ja, Sipos Levente, Sipos Péter, Szabadi Laura és 
Vintura Valentina). Továbbá a rendőrségnek és 
a polgárőrségnek, hogy biztosították a menetet, 
Koncsikné Szilvay Panni néninek a dalok betanítá-
sát, a Tradicipó Kft.-nek a sós és sajtos pereceket, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a finan-
szírozást, a Kupi családnak a libacombok felaján-
lását, Takács Gábornak a forralt bor felajánlását 
és megfőzését, a Balaton és a Frankó családnak 
a tea felajánlását és megfőzését, a szülői munka-
közösség tagjainak és a szülőknek a segítő köz-
reműködést, és mindenki másnak, aki elősegítet-
te a rendezvény sikerét.
 Köszönjük a Vecsési Borbarátok Egyesület tag-
jainak, hogy újborral kínálták megjelent vendége-
inket, továbbá hogy a libacombok egy részét ha-
gyományaikhoz híven idén is felajánlották és Petz 
Márton úrnak külön köszönet, hogy azokat ízle-
tesre és ropogósra megsütötte saját kemencéjében.

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
 – Dorfkindergarten Wetschesch, fotók: Nagy István Elek

egyébként is a Labdarózsások működését hiva-
tott szolgálni.
 Igazi színfolt volt a bálon, hogy körünkben szó-
rakozott Pál István Szalonna, a virtuóz hegedűs 
népművész. A kárpátaljai zenészt a Röpülj Páva 
fantasztikus sikerű népzenei vetélkedőből ismer-

hetjük, hiszen a műsorok állandó kísérőzenekarát 
az ő bandája szolgáltatja. A Duna Tv-n jelenleg 
futó Döntők döntőjén is élvezhetjük muzsikájukat. 
Vecsési barátai invitálására jött el közénk, és nem 
maradhatott el a közös örömzenélés sem a vendé-
gek nagy gyönyörűségére. szajan, fotó: népdalkör

HÍREK

A Vecsési Polgármes-
teri Hivatal felvételt 
hirdet PÉNZÜGYI ÜGY-
INTÉZŐI munkakörbe

A Vecsési Polgár- 
mesteri Hivatal 
KÖZTERÜLET-
FELÜGYELŐT keres

Képesítési és egyéb feltételek:
   •   magyar állampolgárság
   •   büntetlen előélet
   •   cselekvőképesség
   •   a közszolgálati tisztviselők képesítési elő-

írásairól szóló 29/2012. (III.7.) kormány-
rendelet 1. mellékletének 19. pontjában 
meghatározottak

   •   előny: mérlegképes könyvelői szakké-
pesítés

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint. Illet-
ménykiegészítés (felsőfokú iskolai végzett-
ség esetén: 30%, középfokú iskolai végzett-
ség esetén: 20%)
Jelentkezési határidő: 2018. december 15.
Elbírálási határidő: 2019. január 10.
Az állás betöltésének kezdete:
Az elbírálást követően azonnal.
A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. mel-
léklete szerinti önéletrajzot és a végzett-
séget igazoló bizonyítvány másolatát az 
alábbi címre kérjük benyújtani:
Vecsési Polgármesteri Hivatal
Mohainé Jakab Anikó jegyző
2220 Vecsés, Szent István tér 1.,  
illetve titkarsag@vecses.hu

Képesítési és egyéb feltételek:
   •   magyar állampolgárság
   •   büntetlen előélet
   •   cselekvőképesség
   •   a közszolgálati tisztviselők képesítési elő-

írásairól szóló 29/2012. (III.7.) kormány-
rendelet 1. mellékletének 30. pontjában 
meghatározottak

Illetmény:
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény szerint 
- Illetménykiegészítés (felsőfokú iskolai 
végzettség esetén: 30%, középfokú isko-
lai végzettség esetén: 20%)
Jelentkezési határidő: 2018. december 15.
Elbírálási határidő: 2019. január 10.
Az állás betöltésének kezdete:
Az elbírálást követően azonnal.
A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. mel-
léklete szerinti önéletrajzot és a végzett-
séget igazoló bizonyítvány másolatát az 
alábbi címre kérjük benyújtani:
Vecsési Polgármesteri Hivatal
Mohainé Jakab Anikó jegyző
2220 Vecsés, Szent István tér 1., 
illetve titkarsag@vecses.hu

MOTOROS MIKULÁS 
FELVONULÁS!
2018. december 9.

AZ ÚTVONAL: 
HALMI TÉR–BESZTERCEI UTCA–DAMJANICH UTCA 
–ELŐD UTCA–LŐRINCI UTCA–LINCOLN UTCA 
–FŐ UTCA–ISKOLA UTCA–SZÉP UTCA–ZRÍNYI UTCA 
–TOLDI UTCA–ERZSÉBET TÉR–KINIZSI UTCA 
–DÓZSA GYÖRGY UTCA – ÁTVONULÁS GYÁLRA.

Vecsés, Halmi téri általános 
iskolától a szokott útvonalon!

GYÜLEKEZŐ: 
13 óra 30 perc

INDULÁS:
14 órakor

Boldog 
születésnapot!

Idősellátás  
Vecsésen!

ÁLLÁS-
HIRDETÉS

  Szepesi Andrást 90. születésnapján köszön-
tötték a Gondozási Központban. Szlahó Csa-
ba polgármester úr is jelen volt, és jó egész-
séget, sok boldogságot kívánt az ünnepeltnek.

VT-info, fotó: gondozási

  Ha ön idős és egyedül érzi magát, vagy a 
mindennapi teendőiben segítségre szorul eset-
leg szerette vagy ismerőse küzd ilyen vagy eh-
hez hasonló nehézségekkel, akkor forduljon 
hozzánk bizalommal, hisz helyben vagyunk.
 Cím: 2220 Vecsés Jókai Mór u.8  
 Tel: 06-29-350-267 
 E-mail: gondozasi.k@hotmail.com

  A Vecsési Egészségügyi Szolgálat Telepi út 
68. szám alatti szakrendelőjébe takarító mun-
kakör betöltésére határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszonyra munkatársat keres.
 Feladatok: a járóbeteg-szakrendelésen napi 
szintű (teljes munkaidő: 3-11 óráig) takarítási 
feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
 A jelentkezéseket az önéletrajz elküldésével 
postai úton vagy személyesen a Vecsési Egész-
ségügyi Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi út 68. 
címre vagy a titkarsag@vecsesiszakrendelo.
hu e-mail címre várjuk.
 A munkakör betöltésére további információ 
a 29-551-470-es telefonszámon érhető el.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetnyilvánítás

In memoriam

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik Dobler Károlyné, sz. Hil
lender Rozáliát utolsó útjára elkísérték, vi-
rágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
együttérzésükkel gyászunkban támogattak.

Köszönettel a gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik drága halot-
tunkat, Kállainé Nagy Ildikót utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot helyeztek el és osz-
toztak mérhetetlen fájdalmunkban.

Nagy és Kállai család

Laurenczy Tamás (1946–2018)
Laurenczy Tamás 
közlekedési szakem-
ber 1990–1994. kö-
zött tagja volt az első 
szabadon választott 
önkormányzati kép-
viselő-testületnek, 
az MDF-FKGP jelölt-
jeként. A testületben 

megbecsült képviselőként értékes munkát 
végzett.
 Hosszú, súlyos betegség után 2018. október 
28-án, életének 72. évében hunyt el. A család 
a drága halottját 2018. november 20-án 14 
óra 30 perckor polgári szertartás szerint kí-
sérte utolsó útjára a vecsési temetőben.

VT-info

FELHÍVÁS!
Frühwirth Ádám 
volt a lovas ka-

tona
A  Napocska csoport játszotta 
el Márton legendáját

Pál István „Szalonna”, Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész volt a meglepetésvendég

 A Szent Kereszt Templomban Mi-
hály atya a gyerekek körében  
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E zerkilencszáztizennyolc ok-
tóber 31-én IV. Károly király 
miniszterelnöki kinevezést 

ad Károlyi Mihálynak. Budapesten 
ekkorra a közrend megszűnt, a kar-
hatalom képtelen volt a rend hely-
reállítására, a fővárosi rendőrség is 
csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. 
A fékevesztett tömeghangulat sárba 
tiport mindent, ami királyinak vagy 
császári és királyinak ítélt: a sapka-
rózsát, a tiszti csillagot, a kardbojtot. 
A Nagy Háborúban hírnevet szerzett 
budapesti háziezredek, az 1. honvéd 
és a 32. császári és királyi gyalogezre-
dek menetszázadai megtagadták vas-
úti szállításukat a déli határok védel-
mére, s a Katonatanács rendelkezése 
alá helyezték magukat. Akkor, amikor 
már a Monarchia Közös Főparancs-
noksága is hajlott arra, hogy magyar 
hadkiegészítésű ezredeket vezényel-
jen a déli határok, akkor a Dráva vonal 
védelmére. Ha volt is erre tényleges 
szándék, az akadályozó tényezők erő-
sebbnek bizonyultak. A legfontosab-
bakat nem árt megemlíteni: IV. Károly 
elkötelezte magát a föderalizmus mel-
lett és megakadályozott minden erő-
teljesebb magyar érdekérvényesítést, 
a Károlyi-kormány „nem akart kato-
nát látni”, az önálló délszláv érdeket 
képviselő szlovén és horvát szervek a 
magyar katona lefegyverzésében vol-
tak érdekeltek, a bolgár kapitulációt 
követően győztes Francet d’Esperey 
tábornagy budapesti bevonulást dé-
delgetett. Mind-mind a magyar ka-
tona harcképességének gyengítésé-
ben voltak érdekeltek. Pedig voltak 
irányításra kész főtisztek, akik meg-
őrizték a fegyelmet. Két példa álljon 
itt, az ország két eltérő tájáról: a 83. 
és a 106. császári és királyi gyalog-
ezredek (Szombathely) Turba József 

és Lehár Antal ezredesek vezetésével, 
a 4. honvéd gyalogezred (Nagyvárad) 
pedig Kratochvil Károly ezredes pa-
rancsnoklásával teljes fegyverzettel 
vonultak be laktanyáikba, elszánt tisz-
tikarral és fegyelmezett legénységgel. 
Talán nem is csoda, hiszen mind Le-
hár Antal – Lehár Ferenc zeneszerző 
öccse – mind Kratochvil Károly ko-
rábban egyaránt kiérdemelte szemé-
lyes vitézségéért a Monarchia legma-
gasabb katonai kitüntetését, a Mária 
Terézia Rendet.  
 Ők hívatottak voltak arra, hogy a 
történelmi Magyarország „határmeg-
tartói” legyenek, de – önhibájukon 
kívül – nem lettek. Pedig az alantas 
tisztek zöme is becsülettel küzdötte 
végig a háborút. Tűrtek, szenvedtek, 
kitartottak és harcoltak – a királyért 
és a hazáért. 
 Gömöry Ildikó, vecsési lakos 
nagybátyja, Hollós Miklós a 23. zom-
bori császári és királyi gyalogez-
red kötelékében szolgált zászlósként, 
majd hadnagyként. Orosz és román 
fronton tapasztalt észrevételeit, em-
lékeit egy kisebb bőrkötéses napló-

ban vezette, ma 
azt mondanánk 

„gyöngybetűs 
írással”. Ebből 
idézünk: 
„Zborow, 1916. 
aug. 13. 
Fáradságos me-
netelés után el-
érjük reggel 5hkor 
a Zborowot körülve-
vő magaslatokon az 50 cm 
mély árkokat. Sem tegnap sem ma 
nem érintkeztünk a muszival. Azon-
nal mélyítjük az árkokat. A bakák ha-
lálfáradtan dolgoznak. Mindegyikük 
kitüntetést érdemel. Estére van már 
1.75 m es árkunk. Ekkor még mindig 
nincs alvás. Egész éjjel ásni, mint a 
rabszolga.”

Stellung (állás), 1916. aug. 14.
A szépen berendezett Zborow ég. A 
barakkspitalok (kórházak), a hidak 
felrobbantva. Amerre szem ellát rom-
bolás és pusztulás. Ha más nem is ez 
lehangolja az embert végleg. 
 Nappal nem lehet dolgozni, mert 
fenn van a muszka halkan, kúszva lő 
pontosan az árokba. A bakák alsza-
nak. 
 Csak néha ébrednek fel a páncél-
vonat megy Majara, melyet gépfegy-
verei okoznak.
 Éjjel arbeit feszt (folyamatos mun-
ka). Deszka fa van bőven.

Stellung, 1916. aug. 15–16.
Nevezetes esemény nincs. Nappal 
ágyúzás. Éjjel szakadó esőben szol-
gálat, bokáig áll a sár az árokban.
 Másnap naposabb az idő egy ki-
csit megszáradok.
 D.u. a Dechungomat (saját fe-
dezék) csinálom. Ekkor tudom meg 

hogy a Brig. (dandár) megadta a sza-
badságot és rögtön mehetek.
 Tehát aug. 16.án d.u. 6hkor elha-
gyom a Stellungot nagy örömmel.”

Gróf Tisza István 1918. október 31-i 
meggyilkolása a történelmi Magyar-
ország haláltusájának szimbolikus 
kezdete. A következő hónapokban 
minden elvész vagy bizonytalanná 
válik, amelyben atyáink hittek és 
amelyért az ősök vért hullattak. Az 
utca lázad. A hon védelme politikai 
kalandorok által háttérbe szorítva, 
a fegyvertelenné tett parasztkatona 
saját gazdaságának védelmébe hú-
zódik és kivár. A saját antantbarát-
ságát nyíltan hirdető, idealisztikus 
illúziókat kergető Károlyi-kormány 
alkalmatlansága egyre nyilvánvalób-
bá válik. Ahogy egy akkori kritikus 
politikai szereplő megfogalmazta: 

„még 50 katonát sem képes kiállí-
tani saját kíséretéül”. A háború-

ban becsületesen helytállt 
tényleges és tartalékos 

tisztek gyűlölet tár-
gyává váltak: ka-

tonai irodákban 
dekkolók, ten-
gert nem látott 
tengerészek, 
az orosz forra-
dalom zavaros 

gondolataitól fer-
tőzött egyének cél-

táblájává váltak. 
 De a szétzilált 

társadalmi viszonyok, a há-
borúval együtt járó elszegényedés 
és területfoglaló külső támadások 
közepette 1918 novemberében már 

„izzani kezdett a parázs”; megfogal-
mazódott az új Magyarország gon-
dolata és formálódott a cselekvés. 
Kratochvill Károly már ekkor hoz-
zákezd Erdélyben a 38. hadosztály 
újjászervezéséhez, amely végül a 
híres Székely Hadosztály felállítá-
sához vezet. Lehár Antal szervezi 
a vasiakat és az Alföld közepén is 
összesúgnak, összejönnek az egy-
kori tartalékos katonák, altisztek, 
tisztek. A nemzet még nem kész a 
harcra, ezért a cseh légiók északi, a 
román és a szerb csapatok erdélyi, il-
letve délvidéki megszállásának fel-
tartóztatására nincs, és az elkövet-
kező hónapokban sem lesz elég erő.
 A Nagy Háború mérlege tragikus: 
1914–1918. között a történelmi Ma-
gyarország területéről 3,8 millió fő 
vonult be, ebből 661 ezer fő elesett, 
743 ezer fő megsebesült és 734 ezer 
fő fogságba esett. Hazánk – ma más 
összefüggésben is említett – népese-
dési viszonyainak alakulására jelen-
tős és kihatását tekintve tragikus kö-
vetkezményekkel járt. A háborúban 
a legnagyobb veszteséget a magya-
rok és a Lajtán túli osztrákok szen-
vedték el.  Csuhaj V. Imre

HELYTÖRTÉNET

A szeptemberben megjelent első részben arról írtunk, hogyan állta  
meg a helyét a magyar – vecsési illetőségű – baka a Nagy Háborúban. Jogos 

a kérdés: mi a helyzet a tisztekkel? Hová jutott a Monarchia tisztikara azt 
követően, hogy hadvezetési hibák miatt a fiatal tiszti generáció már a 
kezdetekkor, 1914/15-ben elvérzett Szerbiában és Galíciában? 

EMLÉKEZETE (II. rész)

A mi hős déd-, 
ük- és szépapáink  

Hollós 
Miklós 

Mária 
Terézia 
Rend lo-
vagke-
resztje

Október 10-én akasztották fel 
Csány László közlekedési minisztert

E zen a napon lőtték főbe Fekete Ferenc jegy-
zőt és Streit Miklós lippai plébánost lázító 
beszéd miatt. Október 8-án, Pesten akasz-

tották fel Gouzeszky János mezőhegyesi plébánost 
felségsértésért. Október 10-én felakasztották Csány 
László közlekedési minisztert, Erdély teljhatalmú 
kormánybiztosát. Vele akasztották fel Jeszenák 
János főispánt. Október 12-én főbe lőtték Mol-
nár István ügyvédet, 14-én pedig az éj leple alatt, 
ítélet nélkül 20 polgárt. Október 20-án akasztot-
ták fel Abancourt Károly századost, Giron Pétert, 
a német légió parancsnokát, herceg Woronieczky 
Miscziszláv galíciai lengyel ezredest. A mártírok 
sora október 24-én Csernus Manóval folytatódott, 
aki a kormány budai titkos megbízottja volt. Ekkor 
végezték ki báró Perényi Zsigmondot, a főrendi 
ház elnökét és a képviselőház jegyzőjét, Szacsvay 
Imrét. (Kárpátalján, Nagyszőlősön található a Pe-
rényi-kastély, a kapuja éjjel-nappal, az év minden 
napján nyitva van. A történet a következő: báró Pe-
rényi Zsigmondot beidézték az osztrák hatóságok, 
a báró beült a hintójába, és így szólt a ház népének: 

– A kaput hagyják nyitva, amíg vissza nem jövök… 
A nagyszőlősi polgárok azóta is várják uraságukat. 
Szacsvay Imre leszármazottja Szacsvay László, a 
kitűnő színművész. – megj: SZJ) 
 Október 18-án, Kolozsváron akasztották fel Sán-
dor László csík ta pol cai és Tamás András mádé-

falvai tiszteket. Haynau vérengzé-
sének a tetőpontja október 25-én 
Kazinczy Lajos tábornok főbelöve-
tése volt Aradon.
 Sokan úgy vélik, hogy ezután 
leálltak a kivégzések. Ezt sugallja 
A kőszívű ember fiai c. film is, de 
ez nem igaz, mert még 1850-ben is 
folytatódtak a kivégzések. Lamberg 
meggyilkolásáért 1850. január 23-án 
felakasztották Pesten Kolossy Györ-
gyöt, Kőszegen Bencze Farkas mé-
szárost és Koczó György szabót, va-
lamint Botos Mihály, Dudó György, 
Loncsák György, Raffay Ignác és 
Sántha János földműveseket, akik a 
pákozdi csata után egy császári őr-
nagyot megöltek. Ugyanakkor Már-
kus János sári jegyzőt, Palik István 
vadászt és Ocsky György Pest me-
gyei földművest is kivégezték. Január 30-án Kas-
sán Zechmark János morvaországi kereskedővel, 
Istók Imre szolgabíróval végeztek. Március 3-án, 
Aradon akasztották fel Hauck János lapszerkesz-
tőt és július 4-én, Gyöngyösön Patoczky Gyula 
gömöri birtokost.
 Ekkor kezdett csillapodni a vérengzés, de 1853-
ban a császár elleni sikertelen merénylet után 
ismét fellángolt a terror. 1853. március 
3-án akasztották fel Noszlopy Gás-
pár kormánybiztost, a merény-
let kitervezőjét, Jubál Károly 
ipariskolai tanárt, Andrásffy 
Károly és Sárközy Albert 
ügyvédeket, Nagy Albert 
gerillavezért. Az összees-
küvés ürügyet szolgáltatott 
újabb kivégzésekre. Szep-
tember 3-án Bécsben akasz-
tották fel Pataki (Piringer) hon-
védtisztet, Pozsonyban Gasparits 
Kiliet ferences barátot,  s 1854. már-
cius 6-án, Marosvásárhelyen Gálffy Mi-
hály, Horváth Károly és Török János református 
teológiai tanárokat, április 27-én Sepsiszentgyör-
gyön Gaál Sándor őrnagy tiszti szolgáját és Vá-
rady József Kossuth-huszárt, valamint Bartalis 
József bibarcfalvi földbirtokost. 
 Az 1848–1849-es szabadságharc mártírjai és 
kevésbé ismert hősei közül 79 fő vett részt fegy-
veres harcokban, a többiek polgári személyek vol-
tak, akik megérdemlik, hogy fejet hajtsunk em-
lékük előtt. 
 Az 1867-es kiegyezés után a vérbírák és hóhé-
rok felelősségét senki nem firtatta. Nem csak az 
osztrák bocsánatkérés maradt el, de Haynau még 
földesúr is lehetett Magyarországon. Nem történt 
meg a kivégzettek és bebörtönzöttek rehabilitálása 
és kárpótlása. A kárpótlást Damjanich és Csány öz-
vegyei kérelmezték, de a magyar minisztériumból 

el sem mentek a tárgyalásra. 
Tény, hogy a hóhérok magas 
kegydíjat, nyugdíjat élvez-
tek, a 48-as honvédek pedig 
kegyelemkenyéren éltek. Az 

1848. évi XXXIII. Törvénycik-
kely megvalósítására az 1849-et 

követő megtorlások miatt nem ke-
rülhetett sor. A börtönévek után Mis-

kolcra került vecsési indóházi pénztárnok, 
a szabadságharc ezredese, Bobich János a Hon-
véd-menházba sem jutott el. Elszegényedve han-
tolták el 1878. február 13-án Diósgyőrben.
 Vannak, akik szerint az aradi tábornokok nem 
magyarként álltak ügyünk mellé. Kritikusan kell 
az ilyen liberális szemléletet fogadnunk. Igaz, 
több nemzetiséget képviseltek, de magyar-szívű 
hősök voltak. 
 Azért, hogy 1848/1849 vértanúi a sírjaikban 
és a mai emlékezők lelke megnyugodjon, vall-
juk meg mi is: igaz magyar hazafiak voltak. Senki 
nem veheti el őket a magyarországi és a határon 
túli magyaroktól! Sőt büszkék lehetünk mártír-
jainkra, akik a miénk maradnak, amíg e nemzet 
a Kárpát-medencében fennmarad.

Orosz Károly ny. mérnök, 
vasút- és helytörténeti kutató

és a többi vértanú – II. rész
AZ ARADI 13 
Az egész október gyásza a 
magyar nemzetnek. Október 
6-án lőtték agyon az első  
magyar kormány miniszter-
elnökét, Batthyány Lajost. 

A tizenhárom aradi vértanú

Haynau vérengzése Batthyány Lajos kivégzésével kezdődött

  Julius 
Jacob von 
Haynau, a   
 bresciai 
    hiéna

TÖRTÉNELEM
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CIVIL OLDAL

A ugusztus 26-án a Nagyszín-
házban megrendezett fesz-
tiválkoncerten léptünk fel. 

Itt egy 15 perces műsorral szere-
peltünk. Nyolc kórust hívtak meg 
a kínaiak. Az utolsó fellépő után 
mindenkit színpadra hívtak és kö-
vetkezett a közös dal előadása. Ka-
tartikus élmény volt ennyi fiatal és 
agilis énekessel együtt énekelni, a vi-
deót visszanézve és hallgatva most 
is futkos a hátamon a hideg! A kon-
cert végén a kórus vezetői emlékpla-
kettet vehettek át, majd következett 
egy újabb fotózás. Előbb az összes 
résztvevővel készítettek közös képet 
a különböző tartományi és városi ve-
zetők, majd külön-külön is. Csopor-
tunkhoz beállt a fesztivál főrendező-
je, majd a színház zenei igazgatója, 
és az egyetemista segítők is mind-
mind odaszaladtak, végül kb. 50-en 
fényképezkedtünk együtt. Mindenki 
velünk és rólunk akart fotót készíte-
ni. Fiataljaink különösen nagy nép-
szerűségnek örvendtek, részben jó 
angoltudásuknak, másrészt szépsé-
güknek és kedvességüknek köszön-
hetően barátságok is születtek, úgy 
hogy este alig akarták őket elengedni, 
nehezen vettek tőlük búcsút újsütetű 
ismerőseik. Fájó szívvel köszöntünk 
el mindannyian a Nagyszínháztól…
 A kínai vendéglátóink augusztus 
27-én még egész napra programot 
szerveztek nekünk, vásárolni akar-
tunk némi ajándékot az itthoniaknak, 
ezért megnéztünk egy helyi plázát, 
ahol minden jelentős európai és ame-
rikai márkát meg lehetett találni, de ez 
nem a mi pénztárcánkhoz volt szabva. 
Majd a bátrabbak Sziszivel (Geng Jie 
tolmács) bevetették magukat a bazár-
ba, ahol a különböző sült és főtt ten-
geri herkentyűk és kézműves holmik 
jól megfértek egymással. A kis utcács-
kában a sok kinti árus nagyon beszű-
kítette a járható részt, és így ebédidő 
tájban lépni is alig lehetett a tömegtől. 
Itt azért sikerült beszereznünk néhány 
autentikus kínai holmit (bambusz nap-
ernyő, legyező, stb.), és már menni is 
kellett a hotelba, mert indultunk va-
csorázni, majd a vasútállomásra, hogy 
még aznap Pekingbe érjünk.
 A rendkívül szigorú biztonsági 
ellenőrzés után megint éjszaka utaz-

tunk a szupergyors vonattal, és ugyan 
semmit sem láttunk a tájból, de leg-
alább hamar odaértünk a fővárosba.  
Kis buszozás után éjfél előtt sikerült a 
szállodába érnünk, és reggel 7 órakor 
már gyülekeztünk az aulában, mert 
máris indultunk a kínai nagy falhoz. 
Kb. 10 órára értünk a világ 7 csodá-
ja egyikéhez, ahol sajnos esett kicsit 
az eső, és a magas páratartalom mi-
att nem lehetett túl messzire ellátni a 
fal tetejéről. Hihetetlen érzés volt itt 
lenni, rengeteg kínai is volt, araszol-
tak felfelé a csúszós köveken, és cso-
dálták ők is a látványt. Itt is sokszor 
megállítottak bennünket közös fotó-
zásra, mert európai emberrel még nem 

A projekt következő állomása október vé-
gén Stuttgart (Németország) városa volt. 
Az itt megrendezett nemzetközi konfe-

rencián folytatták a projekt alapját képező urba-
nizációs térség logisztikai fejlesztésének továb-
bi kidolgozását. 
 A SULPiTER (Sustainable Urban Logistic 
Planning – Fenntartható Városi Logisztikai Ter-
vezés) projekt kiemelt céljául a CO2-mentes euró-
pai városi logisztika megtervezését tűzte ki, mi-
után az előjelzések alapján az európai lakosság 
döntő része 2080-ban már városokban fog élni.
 A háromfős magyar delegáció Tábori Ferenc Ve-
csés alpolgármestere vezetésével utazott ki 2018. 
október 24-én Stuttgartba. A delegáció további 
tagjai, Halápiné Borbás Ágnes, Vecsés város al-
jegyzője és Práczki Péter, a projekt vecsési mene-
dzsere volt. Vecsés Város Önkormányzata két éve 
vesz részt a SULPiTER projekt megvalósításában. 
 A SULPiTER konferenciát a projekt európai 
tagjainak részvételével a Stuttgart Régió – Gaz-
dasági Fejlesztés (Wirtschaftsförderung Region 
Stuttgart) irodájában, a város központjában ren-
dezték meg.   
 A nemzetközi logisztikai konferencia résztvevőit 
a projekt olasz vezető partnere, Giuseppe Luppino 
és a projekt stuttgarti projekt menedzsere, az Eu-
rópai Regionális Logisztikai Szaklap szerkesztő-
je, Martin Brand köszöntötte. 
 A projekt keretében megtartott nemzetközi tré-
ning keretében Jacques Leonardi (University of 
Westminster) a teherkerékpár városi közlekedés-
ben vállalt szállítói szerepéről, Tom Zunder (Uni-
versity of Newcastle) a fenntartható városi logisz-
tikai tervezésről, Andrea Campagna (University 
La Sapiensa) a városi logisztikában alkalmazott 
legújabb technológiákról tartott előadást. 
 Magyar részről Nagy Pál Sebestyén mutatta 

találkoztak. Tettünk egy 1 órás sétát 
és indultunk vissza Pekingbe, ahol a 
Tienanmen tér, és a Tiltott város meg-
tekintése várt még minket. A buszunk 
távolabb tudott megállni, ezért elég 
hosszan kellett gyalogolnunk a térre 
vezető Csangan sugárúton, amin ke-
resztül elértünk a Mennyei béke kapu-
jához, ahol Mao Ce Tung több méte-
res portréja tekintett le ránk. A Tiltott 
városba érve szebbnél szebb hagyo-
mányos építésű, pagodatetejű épüle-
tet láttunk, az újabb és újabb kapukon 
áthaladva végül a császár palotájához 
értünk. Sajnos, csak kívülről nézhet-
tük meg, de így is láttuk a pompá-
san díszített bútorokat és aranyozott 

Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar  
KÍNÁBAN VENDÉGSZEREPELT 3. rész

Augusztusban csoportunk 26 fővel Kis Tóth János BÁKK igazgatóval, Nagy Gyula 
művelődésszervezővel és Geng Jie tolmáccsal Kínába utazott az V. Jinani Nemzetközi 

Kórusfesztiválra. A meghívás a BÁKK-ban rendezett Holdújév ünnepet nyitó kínai 
nagykövetnek és a rendező Magyar-Kínai Kulturális Egyesületnek köszönhetően jött létre.

Október elején city-logisztikai 
szakmai találkozót szerveztek 
Vecsésen az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap támogatásá-
val az Interreg Central Europe 
programban szervezett  
SUL PiTER projekt keretében.

szobrokat. A 35-36 °C és a 90 % felet-
ti páratartalom igénybe vette szerve-
zetünket, ezért próbáltunk árnyékba 
menekülni és inni. A szmogot nem 
észleltük, csak itthon a fotókon tűnt 
fel, hogy opálos az ég, mivel a nap 
nem tudott közvetlenül átvilágítani 
rajta.  Ezután még felkerestünk egy 
pekingi bazárt is, ahol vettünk továb-
bi vásárfiát, és megmaradt jüanjaink 
nagy részétől megszabadultunk. Este 
7 óra körül indultunk a reptérre, ahol 
könnyes szemmel elbúcsúztunk Geng 
Jie-től is, aki még kint maradt Peking-
ben. Nem győztük köszönni a renge-
teg segítséget, amit kaptunk tőle már 
az előkészület és a kint tartózkodá-
sunk alatt is. Igazán megszerettük őt, 
és ő is minket, Sziszi tiszteletbeli ta-
gunkká vált! A hazautazás már ruti-
nosan ment, a Peking–Dubai–Buda-
pest visszaút kb. 18 órát vett igénybe 
(+ 6 óra időeltolódás!), 29-én kora dél-
után érkeztünk Ferihegyre. Az útban 
elfáradva, de a rengeteg élménytől el-
telve órákig meséltünk rokonainknak, 
barátainknak utunkról. 
 Reméljük, hogy lesz még alkal-
munk arra, hogy Kína más tartomá-
nyaiban is hírét vigyük kis hazánk 
hagyományainak, varázslatos zenei 
anyanyelvünknek, mert – mint lát-
tuk most – oda érdemes! Ehhez vi-
szont sokkal több támogatót kell ta-
lálnunk, hogy az utazás könnyebben 
megvalósulhasson. Az út miatt idei 
kasszánk teljesen kiürült, így a III. 
Szomszédolás Folklór Fesztivál ren-
dezése a következő évre tolódott át.
 Az olvasó, aki ezek után úgy érzi, 
hogy szívesen támogatná egyesüle-
tünket, örömmel fogadjuk!  Adataink: 
Balla Péter Népdalkör, K&H Bank: 
10402094-50526590-84571001. 
 Jó hangú, fiatal, főként férfi éne-
kesek jelentkezéseit is várjuk! Pró-
báinkat a BÁKK-ban tartjuk kedden 
17.30-19.30 óráig.
 Remélem, hogy úti beszámolónk 
valamelyest képet adott a kint szer-
zett élményeinkről, és mások is ked-
vet kapnak, hogy megnézzék a Tá-
vol-Kelet ezen barátságos és kedves 
országát, amit mi a szívünkbe zár-
tunk! Kína, Jinan, szeretünk!

Katonáné Gergely Tünde, titkár, 
fotók: Katona Csaba

Jinan központi terén

Tábori Ferenc alpolgármester 
a Stuttgarti konferencián

Ekés András előadása (Mobilissimus Kft.)

Csoportunk a fesztivál ötletadójával, fő szervezőjével a Koncertteremben

Tagjaink  
a Tiltott Városban

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI
Veszélyes hulladékok leadása 
A Városgondnok idén is lehetővé tette a veszélyes 
hulladékok díjmentes leadását a Vecsési lakosok 
részére. A átvétel 2018. október 27-én zökkenő-
mentesen zajlott le. Egyetlen nap alatt 304 lakos 
látogatott el a Városgondnok telephelyére, amely 
ideiglenesen, egyetlen napra biztosított helyet a 
veszélyes hulladékok leadására. A lakosság által le-
adott veszélyes hulladékok mennyisége összesen 
8000 kg volt.  A veszélyes hulladék elszállítását és 
megsemmisítését egy erre szakosodott partner-
cég végezte el szakszerűen, az érvényes jogsza-
bályoknak megfelelően. 

Hamarosan befejeződik 
a zöldhulladékok elszállítása
Bár az ősz szokatlanul kellemes időjárással köszöntött 
be, azonban lombhullató fák és bokrok már készül-
nek a télre. A lehullott levelek és egyéb zöldhulladé-
kok elszállításának utolsó időpontja az előző évekhez 
hasonlóan 2018. november 30. A Városgondnok kéri 
a lakosságot, hogy zöld hulladékot 2018. november 
30. után már ne helyezzenek ki! A zöldhulladékot ki-
zárólag átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonprofit 
Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag 
zsákban szállítjuk el.

Házhoz menő lomtalanítás
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tavaly be-
vezetésre került házhoz menő lomtalanítás. A tavaszi 
és nyári időszakok kevésbé bizonyultak leterheltnek, 
mint az év vége. Sajnos, sokan várnak az utolsó pilla-
natig a lomtalanítással. A házhoz menő lomtalanítás 
utolsó időpontja idén 2018. december 1. Válaszha-
tó időpontok tekintetében az év vége nagyon zsúfolt, 
ezért erre az évre több lomtalanítási igényt már nem 
tud fogadni a Városgondnok.
 Kérjük a lakosságot, hogy a következő évben része-
sítsék előnyben a tavaszi és nyári időszakot, mert ez 
az időszak kevésbé kihasznált és igénybe vett! A 2019 
évi lomtalanítással kapcsolatban érdeklődjenek az 
ügyfélszolgálatunkon az alábbi telefonszámon:  +36-
29/350-563 nyitva tartási időben. 
 A lomtalanítás rendszeréről szóló tájékoztatónk meg-
tekinthető weboldalunkon: http://v-varosgondnok.hu/
lomtalanitas/

be a projekt időszaki munkatervét, valamint Ekés 
András, a Mobilissimus Kft. ügyvezető igazgató-
ja tartott összefoglalót a Budapest és környékére 
vonatkozó fenntartható városi logisztikai tervről 
(Sustainable Urban Logistic Plan – SUMP). Ekés 
András utalt az eddig kidolgozott hazai terv részle-
teire, valami arra, hogy az nem csupán Vecsést és a 
XVIII. kerületet érinti, hanem a fővárosi agglome-
rációra és Budapest egészére terjed ki. A helyi vá-
rosfejlesztési szakmai találkozók szervezéséről és 
azok tartalmi kialakításáról tartott előadást az an-
gol John Bourn (North East Combined Authority). 
Az előadás támogatást adott a negyedik hazai 
SULPiTER szakmai konferencia megrendezésé-
re is, amit november 7-én a Gellért Szállodában 
bonyolítottak le az EIT Digital és támogatói által 
szervezett nemzetközi konferencia interaktív ke-
retei között.   
 A SULPiTER projektet Ekés András, a Mobi-
issimus Kft. ügyvezetője mutatta be, aki előadá-
sában részletesen kitért a városi intelligens lo-
gisztikai megoldások (melyek révén javítható a 
fővárosi áruszállítás hatékonysága), a kapacitás-

fejlesztésekre (pl. koncentrált rako-
dóhelyek rendszerének bővítése, kon-
szolidációs központok, csomagpontok 
hálózatának fejlesztése), valamint 
az innovatív szállítási megoldások-
ra (pl. elektromos teherkerékpárok, 
kisáruszállítók), melyek a budapesti 
áruszállítás minőségét jelentős mér-
tékben javíthatnák. A Budapesten 
megrendezett negyedik szakmai ta-
lálkozót Soóki-Tóth Gábor, a projekt 
szakmai menedzsere moderálta.

Némedi Marianna  

A SULPiTER projekt keretében  
városfejlesztési szakmai találkozót 
rendeztek Stuttgartban 
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  FELHÍVÁS SZAVAZÁSRA
 A vecsési MesterCenter Áruház 
és a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont pályázatot hirdetett a vecsési 
óvodák számára. A pályázat lénye-
ge, hogy a nyertes óvodai csoport 
termét díjmentesen kifestik és de-
korálják, valamint a festés idejére 
ingyenes programon vehetnek részt 
az ovisok a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ Mazsola Játszóházában.
  A meghirdetett pályázatra két 
óvodai csoport jelentkezett:
 1.  Bálint Ágnes Óvoda,  

Tádé csoportja
 2.  Mosolyország Óvoda,  

Süni csoportja

 A nevezés feltétele volt egy-egy 
csoportkép elkészítése, melyeket 
feltöltöttük a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ facebook-oldalára 
(www.facebook.com/kulturba). Kér-
jük, szavazzanak a facebookon és 
döntsék el önök, hogy melyik cso-
port kapja a nyereményt. Szimpá-
tiaszavazós játékunk keretein belül 
a tetszik- és a további reakciógom-
bok bármelyikének kattintásával 
válasszák ki, melyik csoport nyer-
je meg a pályázatot, vagy komment-
ben írják be a csoport nevét. A pá-
lyázatot az a csoport nyeri, amely 
időegység alatt a legtöbb „tetszik”, 

„hozzászólás” vagy egyéb reakciót 

„A jótékonyságról és az adakozás-
ról pedig el ne feledkezzetek, mert 
ilyen áldozatokban gyönyörködik 
az Isten”

(Zsidókhoz írt levél 13:16)

MesterCenter óvodai csoport festés – jóté-
konysági pályázat a BÁKK szervezésében

Karácsonyi  
cipősdoboz-akció

  A Vecsési Bárka Baptista Gyü-
lekezet és a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ a Baptista Szeretet-
szolgálattal együttműködve idén is 
részt vesz a KARÁCSONYI CIPŐS- 

DOBOZ-AKCIÓBAN. A kulturális 
központban hivatalos gyűjtőpontot 
alakítunk ki, ahová minden jó szán-
dékú, segíteni akaró ember elhoz-
hatja a maga ajándékát, amit aztán 
a Bárka gyülekezet továbbít majd 
vajdasági és kárpátaljai és helybé-
li rászorulóknak.
 A program célja, hogy ezeken a 
cipősdoboz-ajándékokon keresztül 
olyan élményhez juttassuk a gyer-
mekeket, amelyben amúgy másként 
– önhibájukon kívül – nem lehetne 
részük. Amennyiben szeretnél eb-
ben részt venni, kérünk, hogy egy 
cipős dobozban helyezd el azokat 
az ajándékokat (játék, édesség, ruha, 
kozmetikum), aminek te magad is 

örülnél, és juttasd el a kulturális 
központ gyűjtőpontjára. Kérünk 
tüntesd fel a dobozon, hogy fiúnak 
vagy lánynak szánod-e az ajándé-
kot, és milyen korosztálynak (2-4; 
5-7; 9-11; 12-15)! Akár egy kedves, 
személyre szóló üzenetet, köszön-
tést is tehetsz bele.
 A programban NOVEMBER 12. 
ÉS DECEMBER 9. KÖZÖTT vár-
juk az ajándékaidat, hogy még az 
ünnep előtt el tudjuk juttatni a gyer-
mekekhez!
 Kérdés esetén, az alábbi telefon-
számon és e-mail címen lehet ér-
deklődni: Téglási Lajos 06-20/886-
1771; lajos.teglasi@gmail.com

Köszönettel: szervezők

kapja a fényképére a facebookon 
meghirdetett játékban. A szavaza-

tokat november 20-tól november 
30-ig várják a szervezők.

Bálint Ágnes Óvoda, Tádé csoportja

Mosolyország Óvoda, Süni csoportja

G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Kelemen Bata Mária 
Őszi gondolat

Benke Mária  
Én voltam, 
vagyok, leszek…

Varjasi Béla  
Igazi öröm

Sallay Gyula 
Adj időt

Szénási Sándor István 
Nagyapám sírjánál

Kelemen Bata Mária
Szív és az ész

Ősz hercege, nyárleánnyal,
ölelkezik száz csodával.
Verőfényes indiánnyár! 
– Nyomában az elmúlás jár!

Ötvenhárom éve a szerelmed lettem,
elszálltak az évek gyorsan felettem.
Én voltam a Te mindened,
ez akkor másként nem is lehetett…
Szerelmesen hozzád bújtam,
mint a gerle súgtam-búgtam.
Te örültél nagyon nekem,
csillogó szemmel fogtad a kezem.
Még mindig én vagyok, ki átölel,
aki benned önbizalmat növel.
Az is én vagyok, ki finomat főz Neked,
jó étvágyat kíván, s örül mikor eszed.
Ki megsimogatja fáradt kezed,
s vígasztal, hogy minden rendben lesz…
Még mindig én vagyok 53 év után,
ki bíztat, hogy jó így az Élet tán’
Az is én vagyok, ki örökké szeret,
s az is, aki érted a legtöbbet tehet…
Én leszek a szemed, füled, szád,
ha nehéz az Élet, pedig mondanád…
Nem számít semmi, csak együtt legyünk,
egészségben széppé tegyük az Életünk…

Adj időt a megismerésre,
hogy megtanuljam becézni a neved,
tudjam, hogyan fújod a levest,
ha úgy érzed,hogy meleg.
Adj időt a megismerésre,
hogy a szerelmet tanuljam veled:
aludni nagy, vagy kis kifliben szeretsz,
s lássam reggel nevet-e a szemed! 
Adj időt a megismerésre,
nehogy hibát vétve
az életünk szétessen,
mielőtt összeérne.

Lemenő Nap felhőbajszát
pödri  játékos forgószél:
Nagyapa a végtelenben,
vajon újjá hol születtél?

A múlt ismerete nélkül
jelenem tévútra futhat.
Elém jöttél az időben,
hogy elmondd a valós múltat.

Döbbenet átélni mindazt,
miként változik a világ:
elhallgat, hazudik,szépít,
nem érti régi önmagát.

Őseim földjén születtem,
sok emlék él kezük nyomán.
Szedek diót, metszek szőlőt,
amit ültettél Nagyapám.

Hű maradni szülőföldhöz,
dolgos létet vinni tovább,
osztozom kétkezi sorsban,
szánom sok ember nyomorát.

Mennyi élet, alkotó vágy
szerencsétlen sorsra jutott,
hány munkáskéz nélkül járnak
hajnalt ásító vonatok!

Térdeden lovagló évek
emléke visz a vonatra:
korán kelőkhöz tartozom
felnőttként én is Nagyapa.

Egy ösvényen jár a szív és az ész. 
Bár útjuk olykor rögös és nehéz. 
Eldönteni nem egyszerű merre
menjenek, jobbra, balra, előre? 

A szív mindig boldogságot akar,
de nem mindegy milyen dolgot takar. 
Az ész az igazságot szolgálja,
így hófehér lesz a szív ruhája. 

Megoldanak örömet, bánatot,
amit az élet eléjük rakott. 
Közös munka a jó élet titka. 
Hol széthúznak, ott ez bizony ritka. 

A józan ész és a szerető szív,
napfénnyel telített ösvényre hív. 
Szeretet táplálja a szív szavát,
Az árkot kéz a kézben lépik át. 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Barcsainé Prohászka Györgyi: Tűzzománc  kép

Nem vagyunk hősök,
kik megmentik a világot.
Azon is eltűnődők,
ha látok sok szép virágot.

Jól esik az érzés,
ha segíthetek valakinek.
Kell ennyi törődés,
így adhatunk szeretetet.

Jobb adni, mint kapni,
ezt nagyon jól tudom.
Mégis az tud feldobni,
ha néha visszakapom.

Nem figyelünk senkire,
akár így is élhetünk.
Zárjunk mindenkit szívünkbe,
az szebbé teszi életünk!

MEGHÍVÓ
A G. Ferenczy Hanna  

Irodalmi Kör szeretettel vár 
minden érdeklődőt  

2018. december  7-én pénteken
18 órára a könyvtárba,

adventi irodalmi műsorára!
Belépés díjtalan.
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OKTATÁS KULTÚRA

  Az újjászülető kápolnásnyéki Halász-kastélyt 
2016 nyarán, ünnepélyes keretek között nyitot-
ták meg. A megújult Halász-kastély azóta a Ve-
lence-tavi Kistérség kulturális életének jelentős 
színhelye. Kulturális rendezvények, időszaki ki-
állítások színesítik a Halász-kastély programjait. 
(Jelenleg a „Puszták Aranya” időszaki kiállítás 
látható december 31-ig, ahol a nagyszentmikló-
si kincs hiteles másolatait tekinthetjük meg.) A 
kastélyt övező látványos parkban és környeze-
tében rendszeresen műalkotásokat avatnak fel. 
Október 27-én Bálint Ágnes, József Attila-díjas 
írónő tiszteletére készült Frakkot és Labdarózsát 
ábrázoló domborműveket avattak fel a Halász-
kastély melletti játszótéren, abból az alkalom-
ból, hogy a magyar gyermek- és ifjúsági televí-
ziós műsorkészítés megalapozója tíz éve hunyt el.
 A domborművek felavatása előtt L. Simon 
László országgyűlési képviselő mondott köszön-
tőt, melyben hangsúlyozta, hogy Bálint Ágnes 
művein nemzedékek nőttek fel. Csukás István-
nal ők voltak azok, akik a műfajt megteremtet-
ték és olyan szinten művelték, hogy versenyké-
pessé tudták tenni a magyar rajzfilmgyártást és 
a magyar gyermekirodalmat a nagy nemzetkö-
zi riválisokkal szemben.
 Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának család- és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkára beszédében azt mondta, hogy a Bá-
lint Ágnes-művek olvasásával ráeszmélünk arra, 
hogy a családi kapcsolatban mit jelent és milyen 
fontos anyának, apának, testvérnek vagy gyerek-
nek lenni. Bálint Ágnes olyan édesanya volt, aki 
alkotni is tudott, egyúttal családjában is aktívan 
jelen volt, ezzel mindannyiunk számára példa-
képet jelenthet.
 Csukás István író Bálint Ágnesre emlékezve 
felidézte, hogy fantasztikus munkatárs, önzet-
len, sokoldalú, a természetet szerető kolléga volt. 
Bálint Ágnesnek már 14 éves korában megjelent 
első meseregénye, s nevéhez fűződött az akkori 
magyar gyermek televíziózás (Cicavízió) meg-
álmodása, ahol később együtt dolgoztak.
 A méltató beszédek után került sor Kontur 
András szobrászművész által alkotott, Frakkot 
és Labdarózsát ábrázoló domborművek felava-
tására, amelyen részt vettek Bálint Ágnes lányai, 
rokonai és tisztelői. Kép és szöveg: Polgár Zoltán

Bálint Ágnesre 
emlékeztek 
KápolnásnyékenA Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Is-

kola vezetőségének és tanári kollektívá-
jának évek óta igénye, sőt elhatározása, 

hogy egy – a helyi zenei kultúrában egykor mél-
tó szerepet betöltő – személyről legyen elnevez-
ve az intézmény, a túlságosan általános, sablonos 
hangzású Vecsési Zeneiskola helyett.
 Karai Mátyásra esett a választás. Ki volt ő való-
jában? Milyen szerepet töltött be, a fordulatokban 
– sorsfordulatokban – gazdag XX. század vecsési 
kultúrájában? A kivonatos rövid életrajz ismert. 
Azonban egyik fontos tevékenysége, jelesül az 
úttörőzenekar alapítása, és a gyerekek kezdetek-
től való hangszerre oktatása, mind-mind olyan 
érdekességeket rejtenek, amelyek a mai kor em-
bere számára már szinte a legendák világába tar-
toznak. Ilyen, a ma már alig ismert zeneoktatási 
forma: az életrajzban szereplő úgynevezett gya-
kor latcentrikus tanítás, amelynek elsődleges cél-
ja volt, hogy a gyerekek minél hamarabb, aktív 
tagjai lehessenek a fúvószenekarnak.
 E sorok írója, három – a mai napig muzsikáló, 
a VHZ-ban játszó – zenészt kérdezett arról a kor-
szakról, amelyben Karai Mátyás talán leginkább 
mély nyomot hagyva maga után tevékenykedett. 
(Kauremszki Mátyás 1949-ben magyarosított Ka-
raira.) Az 50-es évek elején járunk, az úttörőze-

Vecsésen született 1893. augusztus 13-án és itt 
is hunyt el 1976. október 30-án.
 Gyermekként édesapjától, az id. Kauremszki 
(Kauremczki) Mátyástól (Vecsés, 1856. 04. 10–?) 
tanult trombitálni, akinek később a zeneka-
rában is játszott. Katonaként a híres I. Hon-
véd gyalogezred zenekarába került. 1929. 
január 4-én megalakította a 44 tagú leven-
tezenekart. 1930-ban a Munkásotthon kere-
tében alakított felnőtt fúvószenekart. 1952-
ben vecsési úttörőzenekart alapított, amivel 
két év múlva az Úttörőstadionban aratott si-
kert. 1958-ban az ÁFÉSZ Jókai Klub kereté-
ben Vecsésen felnőtt fúvószenekart alakított. 
1968-ban szocialista kultúráért kitüntetésben 
részesült, 1975-ben elsőként kapta meg a „Ve-
csésért” elnevezésű kitüntető plakettet. Nem 
csak a fúvósokat, a Vecsési Szalonzenekart is 
támogatta. 1945–1947 között segített ujjá-
szervezni és karmesterrel működő zenekarrá 
szervezni a Szalonzenekart.
 Értett a hangszereléshez is. B kategóriás ze-
neoktatói működési engedéllyel rendelkezett. 
Gyakran fellépett a vecsési közönség előtt. El-
évülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy 
a vecsési fiatalok, s főként a svábok több ge-
nerációját is megtanította a fúvószenére. Ta-
nítása gyakorlatcentrikus volt és a fiatalok 
egy-két éven belül már zenekarban játszottak. 
Sokáig nem volt Vecsésen olyan fúvószenész, 
akit ne a köztiszteletnek örvendő Moci bácsi 
tanított volna zenélni.

(forrás: Vecsés Róder Ímre könyvtár honlap, 
ki kicsoda Vecsésen): (2220 Vecsés Fő u 105.)

Rövid életrajz 

nekar megalapításának idején, amikor Ve-
csésen még tulajdonképpen nem volt 
szervezett zeneoktatás. Az egyko-
ri kis-zenekar tagjaival, Dobrovitz 

Nándorral, Kovács Józseffel, 
és id. Fazekas Józseffel, 

„Karai Moci bácsi” ak-
kori tanítványaival be-
szélgettünk.
– Mi volt az indít-
tatás, hogyan lehe-
tett minden okta-
tási háttér nélkül 
gyerekzenekart ala-

pítani?
 Kovács József: 

1952-ben, gyakorlatilag 
a semmiből alakult a ze-

nekar, alsós, de nagyobb részt 
felső tagozatos iskolásokból. Én kla-

rinétozni kezdtem.
 id. Fazekas József.: Az akkori falusi iskola 
igazgatójától Dr. Cservinka Jenőtől jött az ötlet. 
Sok hangszer porosodott ládákban, szekrények-
ben, még a tanácsházán is. A második világhá-
ború utáni időkben, részben a kitelepítéseknek is 
köszönhetően, eleve kevés volt a zenész Vecsé-
sen, tehát nem volt, aki játsszon ezeken a hang-
szereken. 
 Dobrovitz Nándor.: Az igazgatónk körbekér-
dezte a diákokat: ki szeretne hangszeren tanul-

KARAI (KAUREMSZKI) MÁTYÁS
A vecsési zeneoktatás egyik megalapozója: 

Moci bácsi névadó lehet…  I. rész
Amikor Vecsés zenei életének és zeneoktatásának gyökereit kutatjuk, több meghatározó 

névvel lehet találkozni. Balla Péter népdalgyűjtő, Somogyi Lajos zeneszerző-énekkarvezető, 
legidősebb Fazekas József zenekarvezető, zeneszerző, fúvószenész, klarinétos, Valentsik István 
kórusvezető. A sorban előkelő helyet foglal el Karai (Kauremszki) Mátyás, aki fúvószenészként, 

karmesterként, zenekar-szervezőként, valamint zeneoktatóként tett egyedülállóan sokat 
Vecsés zenei közösségéért, a helyi zeneoktatás megalapozásáért.

ni, illetve zenekarban játszani? Emlékszem, én 
nem tettem fel a kezem, és otthon ezt elmondtam 
apámnak. Egy jól irányzott nyakleves volt a vá-
lasz, másnap rögtön jelentkeznem kellett. Klari-
nétozni, valamint helikonozni kezdtem tanulni, és 
milyen az élet? Néhány év múlva már, mint cir-
kuszi zenekari zenész kerestem a kenyeremet.
 
–  Egy mai zenetanárnak, sőt minden bizonnyal 
egy mai zeneiskolásnak is a legérdekesebb kér-
dés, hogyan működött akkor a tulajdonképpe-
ni oktatás?
 Kovács József: Moci bácsi trombitás volt, de 
jól értett a többi fúvós hangszerhez is. Külön fog-
lalkozott mindenkivel. Nagyon szigorú és határo-
zott volt, mindezek ellenére szerettük.
 id. Fazekas József: Az ő módszerének egy lé-
nyeges célja volt, hogy a növendék minél előbb 
zenekarba kerüljön. Emlékszem volt egy köny-
ve, talán még a régi „levente-zenekari” időkből, 
amelyben részletesen benne volt minden egyes 
fúvós hangszer fogástáblázata. Ebből tanított, de 
még előbb meg kellett tanulnunk a hangok ne-
veit, a módosító jeleket, és csak azután kaptunk 
hangszert. Ez volt akkor a kezdetleges szolfézs, 
de hamar megtanultunk minden ilyesmit, lényeg, 
hogy minél előbb zenélni akartunk. Baritonkür-
tösként kezdtem, végül a klarinét lett a fő hang-
szerem.
 Kovács József: Amint az előbb említettem, 
Moci bácsi szigorú volt, de megvolt az eredmé-
nye. Egy ceruzával vezényelt, és bizony megesett, 
hogy azzal alaposan rákoppintott az illető gyerek 
ujjára, aki figyelmetlen volt, illetve mellé fújt. Na-

gyon figyeltünk, és valóban, szinte pár hónap alatt 
megtanultuk a hangszerek alapvető fogásait. Két 
fontos dolgot még mindenképpen megemlítenék. 
Felelősségtudat, egymás segítése. Mindezeket a 
zenekarban tanultuk meg.
 Folytatjuk…

Rainer-Micsinyei László, intézményvezető 
Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Levente zenekar 1928-ból, középen Kauremszki Mátyás

Moci bácsi egykori tanítványai, akik ma is hűek hangszerükhöz: 
Kovács József, Dobrovitz Nándor, id. Fazekas József

Úttörő zenekar 1954, (a hátsó sor bal szélén Drazsnyák Imre tanár,
 jobbra pedig Dr.Cservinka Jenő iskola igazgató)

„ Nagyon figyeltünk, és való-
ban, szinte pár hónap alatt 
megtanultuk a hangszerek 
alapvető fogásait. Két fon-
tos dolgot még mindenképpen 
megemlítenék. Felelősségtudat, 
egymás segítése. Mindezeket a 
zenekarban tanultuk meg.”

Bálint Ágnes, Csukás István és Bálint Anna
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  2018. október 24–26. között rendezte meg 
iskolánk a projekthetet, melynek témája idén a 
gazdaságosság és a takarékosság volt. Délelőt-
tönként projektórák keretében jártuk körül a 
takarékosság, a hulladék-újrahasznosítás téma-
körét, amelyhez szorosan kapcsolódik a környe-
zetvédelem is. 
 Délutánonként több helyszínen próbálhatták 
ki a gyerekek, hogy mit is értünk gazdaságos-
ságon. Szerdán az általunk hulladéknak tartott 
tárgyakból (pl.: különböző flakonokok, müzlis és 
tejesdobozok, újságpapír stb.), használható irat-
tartókat, mobiltelefon-tartókat, virágkaspókat, 
lakásdíszeket készítettek tanáraik segítségével.
 Csütörtök délután költséghatékony, sütés nél-
küli sütemény és hulladékszobor elkészítése volt 
a feladat. Az elkészült finomságokat és műalko-
tásokat öt tagú zsűri véleményezte. 
 Pénteken 10 állomásos csapatverseny volt, 
ahol takarékossággal kapcsolatos, játékos felada-

  Az idei tanévben már megszokottá váló mó-
don folytatódik a tanulók egyéni és osztálykö-
zösségi szinten történő támogatása szociális és 
érzelmi fejlődésük szempontjából is. Sok lehe-
tőség nyílik arra, hogy minden gyermek, osz-
tály, esetleg szülő megtalálja az őt érdeklő té-
mát, neki megfelelő foglalkozásokat.
 Iskolánk több osztályában folyik csapatépítő, 
a szociális készségek és az érzelmi intelligencia 
fejlesztését segítő munka játékos formában, ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermekek 
lelkesen vesznek részt ezeken a tréning jellegű 
alkalmakon, melyeken csoportos játékok és be-
szélgetések során ismerkedhetnek egymással, 
önmagukkal és észrevétlenül fejleszthetik a kö-
zösségi életben való együttműködés szempont-
jából szükséges kompetenciáikat.
 Természetesen nem csupán csapatépítés zajlik 
az iskolában, hanem az osztályok igényeihez al-
kalmazkodva pályaválasztás megsegítését célzó, 
önismeretet fejlesztő, illetve különböző – főként 
a tinédzsereket érintő – problémákhoz kapcsoló-
dóan megelőző jellegű tevékenység is. Mindezen 
túl, egyéni megkeresés esetében barátságos, el-
fogadó közegben van lehetőség a felmerülő ki-
sebb-nagyobb elakadások vagy csupán életve-
zetési kérdések személyre szabott áttekintésére, 
szükség esetén a megoldás irányába történő vál-
toztatásra.
 Rendszerszemléletben gondolkodva fontosnak 
tartjuk, hogy a tanulók életének minden szerep-
lője számára biztosítsunk alkalmat az ismeret-
cserére, együttgondolkodásra, hiszen mindannyi-
an egy közösségként, szövetségben dolgozunk a 
diákjaink, gyermekeink előrehaladásán. Erre ad 
teret a havonta tartott Szülő Klub is, ahol csalá-
dias hangulatban, vezetett beszélgetés, tapaszta-
latmegosztás keretében dolgozunk fel különbö-
ző, iskolai és családi életet érintő témákat.
 Bízunk abban, hogy ezek a tevékenységek is 
hozzájárulnak diákjaink érzelmi és szociális éle-
tének kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

Topál Csenge, fotó: Krupa Sándor

  A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskola Erasmus + partnersé-
gi pályázatot nyert az ausztriai NMS Lavamünd 
iskolával
 Idén szeptemberben megnyertünk az Eras-
mus+ két évre szóló, iskolák közti partnerségi pá-
lyázatát az ausztriai NMS Lavamünd iskolával. 
Iskolánkban a pályázat írója és koordinátora Fa-
zekasné Gombár Mónika, aki az osztrák koordi-
nátor iskolával karöltve nyújtotta be Brüsszelbe 
az Európai Unió által támogatott Erasmus + pá-
lyázatát.  A projekt, melynek címe A tolerancia 
elősegítése egy fiatal, erős Európáért lehetőséget 
ad két éven át iskolánk tanulóinak, hogy diákcse-
reprogram keretében elmélyítsék német nyelvtu-
dásukat, megismerjék a karintiai emberek kultú-
ráját és hospitálások során betekintést kapjanak 
az osztrák iskolarendszer sajátosságaiba. Termé-
szetesen hozzánk is ellátogatnak majd az osztrák 
gyerekek, akik óralátogatáson és közös kulturá-
lis programokon vesznek majd részt. A partner-
ségi kapcsolat lényege, hogy a programban részt 
vevő diákok és tanárok tapasztalata és tudása a ze-
nei kultúra, a nyelvismeret és az információs esz-
közök tanításban való használata terén bővüljön. 
Német nemzetiségi iskolaként szeretnénk meg-
ismerni a közös kulturális gyökereinket, miköz-
ben megtanítjuk a másiknak a sajátosságainkat, 
az egyedi hagyományainkat is. Erre kiváló lehe-
tőség ez az Erasmus + program. 

Projekthét  
az Andrássy 
iskolában

Nyertes partnerségi pályázat

Ismét a csúcson a Vecsési Hagyományőrző 
Zeneegyesület Fúvószenekara

Közösségfej-
lesztés és lelki 
egészségvéde-
lem a Petőfi 
iskolában

tokat kellett teljesíteniük a testvérosztályokból 
kialakított, vegyes csapatoknak. A projekthetet 
Ki mit tud? és divatbemutató zárta. Az elkészí-
tett hulladékszobrokból pedig kiállítást rendez-
tünk.
 A hét célja az volt, hogy felhívja a figyel-
met a pénzügyek tudatos kezelésére, a takaré-
koskodásra úgy, hogy a hétköznapi életben is 
hasznosítható, gyakorlatias ismereteket adjon 
át az iskolás korosztálynak, egyúttal segítse a 
fiatalok környezettudatos magatartásának ki-
alakítását. A diákok emellett megtanulhatták 
azt is, hogy állampolgári kötelességeik és joga-
ik ismeretében hogyan kapcsolódjanak be kör-
nyezetük értékeinek, sokszínűségének megőr-
zésébe.
 A délelőtti tanórákat és a délutáni foglalko-
zásokat is érintő feladatok összeállításakor töre-
kedtünk arra, hogy különböző kulcskompeten-
ciákat is fejlesszünk a feladatok megvalósítása 
során pl.: anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőkészség, szoci-
ális és állampolgári kompetencia.
 Egy mozgalmas, eseménydús hetet tudhatunk 
magunk mögött. Bízunk abban, hogy a progra-
mok hatására tartós változások indultak el a fe-
jekben, a szívekben és a háztartásokban.

Berényi Mária, Balajti Anikó, 
Malinkó Judit, Horváth Zoltán

 Októberben a projektcsapatunkkal (Hanti Mir-
till, Virrasztó Gyöngyi, Fazekasné Gombár Mónika) 
és iskolánk igazgatójával, Sárdi Krisztinával láto-
gatást tettünk partneriskolánkban a  Lavamündben. 
A festői szépségű táj, a Dráva melletti kisváros 
nyugodtsága, az osztrák kollegák kedvessége és 
vendégszeretete mindenkit elbűvölt. Internetes 
e Twinning szakmai továbbképzéseken is részt 
vettük, amely ennek a programnak egyik fontos 
kommunikációs alappillére. Klagenfurtban, a tar-
tományi fővárosban pedig városnézést szerveztek 
nekünk a vendéglátóink. A személyes beszélgeté-
sek során sikerült a két iskolarendszer közötti ha-
sonlóságokat és különbözőségeket felvázolni, az 
előttünk álló két év programjait megtervezni és a 
következő személyes találkozónkat előkészíteni. 
Decemberben ugyanis mi látjuk majd vendégül 
Vecsésen az osztrák tanárokat. 

Fazekasné Gombár Mónika, fotó: Hanti Mirtill

M agyarországon először 
1998-ban tartottak ünnep-
ségeket. 2016-ban a Ma-

gyar Országgyűlés a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvénybe emelte novem-
ber 12-ét, mint a szociális munka nap-
ját, amely a személyes gondoskodást 
nyújtó intézményeknél, szolgáltatók-
nál munkaviszonyban vagy közalkal-
mazotti jogviszonyban álló dolgozókra 
kiterjedően munkaszüneti nap lett. A 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi szolgáltatások területén jelenleg 
mintegy 93 ezren dolgoznak. A kor-
mány kiemelt célja, hogy erkölcsileg 
és anyagilag is támogassa az ágazat-
ban dolgozókat. Vecsésen november 
14-én, a szociális munkások napja al-
kalmából a polgármesteri hivatal dísz-
termébe hívták az ágazatban dolgozó-
kat. Ezen a napon a figyelem azokra 

a szakemberekre irányul, akik az év 
minden napján segítik, gondozzák 
a segítségre szoruló honfitársainkat. 
 A szociális munkások védőszent-
je: Assisi Szent Ferenc, aki a ferences 
rend alapítója, a szegénység alázatos 
szerelmese, az egyházi élet nagy re-
formátora volt. (+1226-ban). Frances-
co, vagyis a „Kis Francia”, ahogy 
gyermekkorában nevezték, francia 
földön látta meg a napvilágot, de szin-
te egész életét Assisiben töltötte, még-
pedig Mennyei Ura meghívása után 
a város és környéke szegényei, bete-
gei és az élet perifériájára szorultjai 
között. Vagyonát szétosztotta s egész 
életét feláldozta a rászorulókért. So-
kan követték, s követik ma is. Gon-
doljunk az elsők között, egyik legcso-
dálatosabb követőjére, Árpád-házi 
Szent Erzsébetre (1208–1231), aki-
ről a lánglelkű Prohászka püspök azt 
írta, hogy „Erzsébet, a kereszténység 
öröme és dicsősége, a keresztény asz-
szony-ideál”. Őt férje halála után elűz-
ték a wartburgi várából, Martburgba 
menekült és ott hozományából ispo-
tályt (kórházat) alapított és ott szolgált 
a ferences harmadrend szürke ruhájá-
ban, mint betegápoló. Vagy Kalkuttai 
Teréz Anyára, akivel személyesen is 

  2018. november 11-én Pakson 
rendezte meg a Landesrat a Ma-
gyarországi Német Fúvószeneka-
rok Országos Versenyét a Blaser-
treffent. A tavasszal régiókként a 
minősítőkön legjobb eredményt el-
ért zenekarokat hívták meg az or-
szágos fesztiválra, melynek a tétje 
a legjobbnak járó fesztiváldíj és az 
ezzel járó százezer forintos pénzju-
talom, valamint az első három he-
lyezett jutalma, hogy képviselheti 

A szociális munkások  
napja alkalmából

Gondolatok…
A Szociális Munkások 
Nemzetközi Szövet-
sége 1997-ben kezde-
ményezte az emlék-
nap bevezetését.

találkozhattunk a Városmajorban, és 
a napjainkban is köztünk élő és tevé-
kenykedő ferences Csaba testvérre… 
Ilyen pártfogók, példaképek vannak 
előttünk. 
 Az idei ünnepségen Tábori Ferenc 
alpolgármester és Halápiné Borbás 
Ágnes aljegyző köszöntötte az ün-
nepelteket. Ezután Saska Istvánné, 
a Szociális Bizottság elnöke szólt 
a jelenlévőkhöz. Feltette a kérdést: 
mi is a szociális munka? S precízen, 
pontosan válaszolt is rá azonnal: „A 
szociális munka az alkalmazott társa-
dalomtudományok közé sorolt segítő 
tevékenység, mely elősegíti a társa-
dalmi fejlődést, az egyének, a cso-
portok, a közösségek működésének 
javítását, helyreállítását, problémá-
inak megoldását.”  
 Kifejtette az elnök asszony, hogy 
„szociális munkásnak lenni jóval több 
mint ha valaki elvégzi napi 8-10 órai 
munkáját, hiszen ők bepillantanak 
a családok életébe, egyéni problé-
máikkal szembesülnek. Tevékeny-
ségük közben olyan tapasztalatokat 
szereznek, ami a konkrét, azonnali, 
olykor nélkülözhetetlen segítésen 
túl, konfliktuskezelést, válságmegol-
dást kínál a mindennapi életben való 
boldoguláshoz. Munkájukat minden 
körülmény között lelkiismeretesen el-
végzik, akár a család otthonában, az 
utcán, a hajléktalan-szállón és mun-

a magyarországi német fúvósze-
nekarokat az évenként megrende-
zett LdU-gálán! Sorozatban ne-
gyedszer nyerte meg a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület 
Fúvószenekara a háromévenként 
megrendezett országos versenyt! 
Köszönet mindenkinek, aki hoz-
zájárult sikerükhöz támogatással, 
eszközökkel, jó szóval, a vezetők-
nek a felkészítésért, a muzsikusok-
nak a kitartó korrekt felkészülésért, 

a támogatóknak a bizalomért! Ez 
alkalommal is igaz volt a mondás, 
hogy a lelkiismeretes munkának 

ismét meglett az eredménye. Bő-
vebben a következő számunkban. 

VT-info, fotó: VHZ

kásszálláson vagy egyéb szociális in-
tézményben.
 Ezért ünnepeljük, köszöntjük őket 
és mondunk köszönetet minden év-
ben, tiszteletünket és megbecsülé-
sünket kifejezve. 
 A mostani alkalommal ketten kap-
tak kitüntető köszönőoklevelet: a Ve-
csési Központi Konyha alkalmazottja, 
Bíróné Dobrovitz Katalin és a Bölcső-
de helyettes vezetője, Pálmai Anikó. 
Köszönjük példamutató munkájukat! 
 Zárszavában Tábori Ferenc alpol-
gármester azt mondta: tulajdonképpen 
minden szociális munkásnak szívesen 
adna egy-egy csokor virágot, meleg, 
köszönő szavak mellett. Köszönjük 
mindenki áldozatos munkáját!
 Az ünnepség végén kitűnő, sze-
met is gyönyörködtető szendvicsek 
és üdítők várták az ünnepelteket.
 Fotó és szöveg: Nagy István Elek

Kitüntetést vehetett át a Vecsési 
Központi Konyha alkalmazottja, 
Bíróné Dobrovitz Katalin

Köszönő oklevelet kapott 
a bölcsőde helyettes vezetője, 
Pálmai Anikó
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  Október 27-én emlékeztünk meg 
a háborúk halottairól. A Szent Ke-
reszt templom esti miséjét követő-
en koszorúztuk meg a templom fa-
lán lévő táblákat, amelyek 1990 óta 
emlékeztetnek a II. Világháború ál-
dozataira. Innen átmentünk a Hő-
sök Ligetébe, vagy ahogyan előde-
ink nevezték: a Promenádra. Ebben 
az esztendőben ez kapott kiemelt 
hangsúlyt, hisz 100 esztendeje ért 
véget az I. világháború. 1922-ben 
állított emléket a község – a kör-
nyéken elsőként – az egykori tele-
pülés legelegánsabb helyén, szem-
ben a szép községházával. 
 Felirata: „A nagy világégésben el-
esett hőseinek. Emelte Vecsés köz-
ség közönsége 1922. október 8.-án”. 
Itt kell megemlíteni Massza Sán-
dor kőfaragómester és Branczeiz 
János szobrászművész nevét. A kő 
adományozójának neve szerényen 
meghúzódik az egyik párkányon: 
Somariva (Gusztáv). 
 Az emlékmű a helyieknek egy-
szerűen a „Szobor” volt. Környé-
két szépen parkosították, ez lett a 

„Promenád” (sétány, sétatér). Hosz-
szú időn át ez adott helyet a község 
ünnepeinek, megemlékezéseinek. 
1948-ban az „1848-as forradalom 
és szabadságharc” centenáriumi 
ünnepségét még itt rendezték meg. 
 1949-ben, a központi rendelke-
zésnek megfelelően lefaragták a ko-

AZ EGYHÁZAK ADVENTI 
ÉS KARÁCSONYI ISTEN-
TISZTELETI RENDJE
Vecsési Református Gyülekezet
November 25. 15 óra Adventi 
kézműves gyermek-csendesdél-
után – gyülekezeti ház (Árpád u.)
December 2. 10 óra Advent 
1. vasárnapi istentisztelet
December 9. 10 óra Advent 
2. vasárnapi istentisztelet 
– A kárpátaljai Feketepataki Re-
formátus Gyülekezettel testvér-
gyülekezetekké válunk.
December 16. 10 óra Advent 
3. vasárnapi istentisztelet
December 16. 15:30 A Czövek 
Olivér Református Óvoda kará-
csonyi istentisztelete
December 21. 18 óra Bűnbána-
ti úrvacsorára előkészítő isten-
tisztelet – gyülekezeti ház
December 23. 10 óra Advent 
4. vasárnapi istentisztelet
December 24. 16 óra 
Szentestei istentisztelet 

– Gyermekek karácsonya
December 25. 10 óra 
Karácsony 1. napi úrvacsorás 
istentisztelet
December 26. 10 óra 
Karácsony 2. napi úrvacsorás 
istentisztelet
December 30. 10 óra 
Vasárnapi istentisztelet
December 31. 16 óra Óévi úr-
vacsorás hálaadó istentisztelet
2019. január 1. 10 óra Újévi 
könyörgés istentisztelete

Vecsési Evangélikus gyülekezet 
November 25. 10 óra 
Istentisztelet keretében gyer-
tyát gyújtva emlékezünk azokra, 
akiktől ebben az évben búcsúz-
tunk el. Örök élet vasárnapja. 
December 8. 18 óra 
Egyházzenei adventi áhítat. 
Szeretettel várunk mindenkit a 
templomunkba
December vasárnapjain 
meggyújtjuk az adventi 
koszorú gyertyáit. 
December 9. 
Az istentisztelet keretében fo-
gadjuk a Mikulást is, akinek 
már hagyományosan mi te-
szünk a puttonyába ajándékot, 
hogy eljutassuk azt szegény 
családok gyermekeihez. 
December 24. 15 óra 
Gyerekkarácsony 
a gyerekek színdarabjával
December 25–26. 10 óra 
Istentisztelet úrvacsora-
osztással
December 31, 17 órakor 
Óév esti istentiszteletet.  
Január 1-én 10 órakor isten-
tisztelet úrvacsoraosztással.   

KATOLIKUS PLÉBÁNIÁK 
ÜNNEPEI MISERENDJE

Vecsés – Óváros Plébánia
December 2. 
Advent 1. vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom
18 óra Jézus Szíve templom
December 9. 
Advent 2. vasárnapja
11 óra Szent kereszt templom
18 óra Jézus szíve templom
December 16. 
Advent 3. vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom
18 óra Jézus szíve templom
December 23. 
Advent 4. vasárnapja
11 óra Szent Kereszt templom
18 óra Jézus Szíve templom

Az Irgalmas Jézus Plébánia 
területén karácsonyig az alábbi 
liturgiák (szentmisék, igeliturgi-
ák áldoztatással) lesznek:

VASÁRNAP
December 2., 9., 23. 9 óra
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom – 11 óra 
Szent Erzsébet kápolna
December 16. 11 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom – ünnepi 
szentmise, a templom szentelé-
sének 60. évfordulóján

HÉTKÖZNAP (A megszo-
kottól eltérő időpontokban, 
csak adventi időben!)
December 3., 8.,15., 17., 22., - 
6 óra Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom
December 12. 7. óra  
Szent Erzsébet kápolna
December 21. 7 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom

HÉTKÖZNAPI 
MEGSZOKOTT ALKALMAK:
szerdánként 18 óra 
Szent Erzsébet kápolna
péntekenként 15.30 
Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom
karácsonykor (mindhárom 
napon vendégünk dr. Tóth 
Damján ferences atya)
dec. 24. 24 óra Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve 
plébániatemplom
dec. 25. 10 óra Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve plébániatemplom
dec. 26. 10 óra Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve plébánia-
templom VT-összeállítás

ronát az emlékmű tetejéről. Beállott 
egy hosszú csend. A park egyre el-
hanyagoltabb lett. Egy részét lesza-
kították, hozzákerítették a kisegítő 
iskolához. Ezt a csendet szakította 
meg egy bensőséges esemény 1986-
ban. Szlahó Józsefnek sikerült község 
200 évfordulós ünnepség programjá-
ba egy koszorúzást becsempésznie. 
Némi bonyodalmak támadtak ugyan, 
végül mégis sor került rá, sokak örö-
mére. Sokan hoztak virágot, gyúj-
tottak gyertyát, apjuk, nagyapjuk 
emlékére. Két év újabb csend után, 
1989-ben, Dr. Zöldi Sándor plébá-
nos idejében került sor újabb ünne-
pélyes megemlékezésre. Itt olvasták 
fel az addig összegyűjtött névsort a 
második világháború áldozatairól. A 
következő esztendőben pedig már a 
templom falára felkerült tábláknál is 
elhelyezhettük a koszorúkat. 
 Ünnepi volt ez az idei esemény 
azért is, mert a Fehér János Köz-
hasznú Alapítvány sikerrel indult 
egy pályázaton, amelyen emlékmű-
vek megújítása is szerepelt. Köszö-
net érte Brunner Ferencnek, az ala-
pítvány elnökének és Szlahó Csaba 
polgármesteren keresztül a város 
önkormányzatának a támogatásért.
 Az estet különösen széppé tette, 
az ifjúsági fúvószenekar szereplé-
se. Köszönjük az ifjú zenészeknek 
és Szabó Imre tanár úrnak.

Frühwirth Mihály, fotó: Nagy István Elek

Ima a háborúk 
áldozataiért

HITÉLETHITÉLET

A városi Rózsafüzérről
Gondolatok…

Egymillió gyerek  
imádkozta a Rózsafüzért

  Egymillió gyerek imádkozta a 
Rózsafűzért kezdeményezés szerint 
2018. október 18-án, helyi idő sze-
rint 9 órakor világszerte gyermekek 
imádkoztak fél órán át a békéért és 
az egységért. Ennek a felhívásnak 
tettünk mi is eleget és csatlakoz-
tunk iskolánk 104 tanulójával, ve-
zetőséggel és tanáraival.
 Maga a kezdeményezés keresz-
tény közösségektől, Venezuelából 
indult: miközben 2005 nyarán gye-
rekek közösen imádkozták a Rózsa-
füzért, a mellettük lévő asszonyok 

Ha Rómában, a Vatikánban Michelangelo 
csodálatos freskóját, az Utolsó ítéletet ala-
posan megnézzük, azt látjuk, hogy az egyik 
üdvözült rózsafüzérét nyújtja le két társának 

– segít nekik, hogy a mennyországba jussanak. 

A Rózsafüzérnek, mint tárgy-
nak megvan a hagyományos 
formája. Első látásra nem más, 

mint az Üdvözlégyek számlálását se-
gítő szemek füzére.  De ennél „többre” 
kell, hogy gondoljunk: úgy tekintünk 
a rózsafüzérre, mint a szeretet kife-
jezésére, amely nem fárad bele abba, 
hogy újra meg újra visszatérjen a sze-
retett személyhez, olyan megnyilvá-
nulásokkal, gondolatokkal, amelyek 
külsőleg ugyan hasonlóak, mégis min-
dig újak az őket átható érzület miatt. 
A Rózsafüzér a feszületre irányul: at-
tól indul, és ahhoz érkezik. 

 A Rózsafüzér a Szűzanya irán-
ti ájtatosság egyik népies formája. 
Szent Domonkos és társai, a do-
monkosok kezdték el terjesztését, 
majd V. Pius pápa hivatalosan is 
jóváhagyta az imádság szövegét, 
végzésének módját. 
 A török veszedelem idején két 
alaklommal (1571-ban Lepantó-
nál és 1716-ban Péterváradnál) is 
a rózsafüzér imádsága segített a 
győzelem megszerzésében. Ezért 
rendelte el hálából XIII. Gergely a 
szentolvasó Királynéjának az ünne-
pét (október 7.), melyet XI. Kelemen 

pápa az egész egyházra kiterjesz-
tett. Majd a pápák egész sora hang-
súlyozottan ajánlotta a rózsafüzér 
imádkozását. (Különösen Szent II. 
János-Pál pápa, aki „hozzáfűzte” a 
„világosság titkait”.  Ő mindig ma-
gánál is tartotta rózsafüzérét.)
 Michelangelo Buonarotti 1536 tá-
ján nem véletlenül komponálta hatal-
mas freskójába a fent jelzett részle-
tet, nekünk valóban szükségünk van 
a rózsafüzérre, illetve annak imád-
kozására, hogy ne tévesszük sze-
münk elől örök célunkat. Rászoru-
lunk a segítségre és nekünk is kell 
másokat segíteni ebben. Ezért imád-
kozzuk magunkért is és társainkért 
is, akik e – egyre szebbülő – váro-
sunkban dolgoznak, laknak. 
 Ez évben október 14-én, vasár-
nap délután tartottuk meg a már 
hagyománynak számító „Ima vá-
rosunkért” rózsafüzér ájtatossá-
got. A város két plébániája 2012-

kézzel foghatóan érezték a Szűzanya 
jelenlétét. Napjainkra ez a kezde-
ményezés nem csak Dél-Ameriká-
ban, hanem szerte a világon elterjedt. 
Kiinduló gondolata az a Szent Páter 
Piótól származó idézet volt, misze-
rint „ha egymillió gyermek imádkoz-
za a Rózsafűzért, akkor a világ meg 
fog változni”. Ez az alkalom ebben a 
formájában októbernek, mint a Ró-
zsafüzér hónapjának kiemelt hang-
súlyt adott.

Peresáné Kállay Georgina, 
fotó: Krupa Sándor

A Jézus Szíve Plébániatemplom-
ban az imádkozást dr. Huszka 

Mihály plébános vezette

ben indult először két irányban a 
várost „megkerülve”, hogy közö-
sen imádkozzon a város vezetőiért 
és minden itt lakóért.  
 Az idén a felsőtelepi és a falusi 
hívek Huszka Mihály plébános atya 
vezetésével a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ előtt gyülekeztek, majd 
a Telepi-út–Dózsa György út–Ki-
nizsi utcán haladva imádkozták a 
rózsafűzért, elmélkedtek az egyes 

„titkokról” és a megfelelő énekeket 
énekelve jutottak el az Erzsébet tér-
re. Ott a templomot megkerülve vo-
nultak be a templomba. Az And-
rássy-telep és a Halmi-telep hívei 
a Szent Erzsébet kápolnánál gyü-
lekeztek (Kikindai u.) és onnan in-
dultak vissza a templomukhoz az 
előre megbeszélt útvonalon. 
 Magyarok Nagyasszonya, Ró-
zsafüzér Királynéja könyörögj éret-
tünk, Vecsésért és nemzetünkért!
 Kép és szöveg: Nagy István Elek

Megemlékezést tartottak a felújított I. világháborús emlékműnél is 

Az emléktáblánál Frühwirth Mihály és Frühwirth Péter
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Mindenszentek, halottak 
napja a temetőben

VortexFoto Kft.

Halottainkra emlékeztünk

  November 1-jén, a temetőben 
ökumenikus istentiszteletet tar-
tottak a keresztény gyülekezetek 
vezetői. Huszka Mihály római ka-
tolikus plébános imádkozott, Dö-
mötör Norbert református lelkész 
zsoltárt, Frics Zoltán plébániave-
zető boldogmondásokat olvasott 
fel, Heinemann Ildikó rövid áhí-
tatot tartott. Az ez évi gondolatok 
arra kérdeztek rá, hogy miért me-

gyünk ki a temetőbe. Szokásból, 
ünnepelni, együtt lenni a család-
dal? A gyertyák fényében gyönyör-
ködni? Emlékezni elment szeret-
teinkre? De lehet, az is motivál 
bennünket, hogy szeretnénk, ha 
valamikor, amikor nem leszünk, 
értünk is, ránk gondolva is gyújta-
nának gyertyát a szeretteink. Ez az 
ünnep szembesít bennünket az idő 
múlásával, azzal hogy nem véges 

  „ Én vagyok a föltámadás és az 
élet: aki bennem hisz, még ha meg is 
halt, élni fog „ János 11, 25
 Simogató napfényben, mécsese-
ink lángját híven őrző szélcsendben 
ünnepelhettük idén, november elején 
a Mindenszentek napját, melyben a 
katolikus keresztény világ az üdvö-
zült lelkekről emlékezik meg, azokról 
az emberekről, akiket szentté avatott. 
Másnap, a halottak napján azokra em-
lékezünk, akik nincsenek ott a szen-
tek listáján, nem tudjuk biztosan, hogy 
Isten közelében vannak e, de remé-
nyünk ezt sugallja. Elhunyt szerette-
ink ők, akiknek sírhelyére virágokat, 
mécseseket helyezve gondolunk. 
 Mint ahogy tették ezt Vecsésen is 
gyermekek, unokák, dédunokák és a 
barátok emlékező sokasága. S hogy 
mi az, amit tehetünk még – így az ün-
nep elmúltával is – egy elhunyt apáért, 
anyáért, egy már soha át nem ölelhe-
tő gyerekért, egy magányosan meg-
halt nagyszülőért, akár ott a temető-
ben, akár otthon, akár az év bármely 
napján, arra álljon itt Jelenits István 
piarista szerzetes, teológus néhány 
gondolata: „A hívő keresztény em-
ber tudja, hogy az imádság utoléri a 

halottait. Nem hozzájuk imádkozunk, 
de értük igen. Ha bánt, hogy életé-
ben nem törődtem eleget szüleimmel, 

gyermekeimmel, akkor remélhetem, 
hogy imádságom révén, valamilyen 
módon kárpótolhatom azt, amit el-

mulasztottam, és ettől vigaszt, meg-
könnyebbülést remélhetek”. 

Képek és szöveg: Fekete József 

az élet, azzal hogy rákérdezzünk, 
mi lesz velünk a halál után? Jézus a 
búcsúbeszédeiben azt mondja a ta-
nítványainak: „Még egy kevés idő 
és világ nem lát többé, de ti meg-
láttok engem: mert én élek, és ti is 
élni fogtok” (Jn 14, 19) Ő arról szól, 
hogy van valami, ami nem látható. 
Mi ezt látjuk: fények, sírok, sírkö-
vek, halál, vég. Jézus azt mondja, 
hogy nekünk, akik hiszünk ben-

ne, többletünk van. Ez a többlet a 
hitből fakad. A hitünk az, ami mi-
att meglátjuk, hogy a feltámadott 
Jézus a mi Urunk, a halálon is úr. 
A hitünk az, amelyik azt az ígére-
tet komolyan veszi: ti is élni fog-
tok. Nem tudjuk, hogyan miként 
történik ez meg, de hisszük, hogy 
örök életünk van.      

Heinemann Ildikó evangélikus tiszteletes
Fotó: Nagy István Elek

REKLÁM

C saládi házuk felső szintjén több mint 100 
m2-en alakítottak ki egy négy helyszínes 
stúdiót. Elsősorban esküvők fényképezésé-

vel foglalkoznak, de gyermek- és családi fotózást, 
tárgy- és ételfotózást is profi szinten végeznek. A 
cégalapító (eredeti végzettségét tekintve bizton-
ságtechnikai mérnök) nem is gondolta, hogy ked-
venc hobbijára, a fotózásra építheti egyik vállalko-
zását, amit rövid idő alatt sikerült professzionális 
színvonalra fejlesztenie. Izsáki Gábor – aki ügy-
vezetői tevékenysége mellett aktívan részt vesz az 
üzlet napi munkájában – sokáig dolgozott a repü-
lőtéren, de most már teljes emberként a vállalko-
zásaira koncentrál. 

A vállalkozás egyik alappillére a fotózás. Ehhez 
egy profi stúdiót épített. Miért kell ekkora stúdi-
ót kialakítani és milyen funkciót lát el?
 – Öt évvel ezelőtt költöztünk ebbe az ingat-
lanba, azért esett a választás erre a házra, mert 
olyan épületet kerestünk, ahol kényelmesen ki 
lehetett alakítani egy fotóstúdiót. Az épület felső 
szintjén a fotóstúdión kívül nincs más. Most je-
lenleg négy helyszínen tudunk párhuzamosan fo-
tózni. Van egy hagyományos háttérpapíros falfe-
lületünk, ahol elsősorban portrékat készítünk, a 
stúdió másik részét mindig az aktualitásnak meg-
felelően rendezzük be. Most éppen karácsonyi 
fotózásra van előkészítve, a harmadik részben a 
gyerekek fotózására alkalmas sarkot rendeztünk 
be, a negyedik helyen csak tárgy- és ételfotózás-
sal foglalkozunk. Ennyi mindent kis helyen nem 
lehet kialakítani.

Milyen nyitvatartással rendelkezik a fotóstúdió?
 – A stúdióban csak előzetes időpont-egyezte-
téssel tudunk ügyfeleket fogadni. Minden fotózás 
egyedi, így azokra elő kell készülni. Egy egysze-
rűbb portréfotózás kivitelezhető akár azonnal is, 
de telefonos egyeztetésre ilyenkor is szükség van, 
hogy szabad-e a stúdió.?
 Igazolványképek fotózásához nem kell időpont- 
egyeztetés, azt a számítástechnikai üzletben ki-
alakított fotósarokban azonnal elvégezzük.

A fotóstúdiós szolgáltatásokon kívül, még milyen 
fotózáshoz köthető tevékenységgel foglalkoznak?
 – Elsősorban esküvők fényképezésével fog-
lalkozom, ugyanis sze-
rintem a fotózás ezen 
válfaja a legizgalma-
sabb. Minden alkalom 
újdonságot hoz, általá-
ban igazi kihívást je-
lent és a végeredmény 
igazán látványos is le-
het. Az esküvői fotó-
zást tíz éve kezdtem 
el. Először csak isme-
rősök kértek fel erre 
a munkára, aztán va-
lahogy egyre többen 
kerestek meg. Ezen 
időszakban vásárol-
tam meg első digitá-
lis tükörreflexes gépe-
met is. Innen már nem 

volt visszaút, véglegesen magával ragadott a fény-
képezés. Először hobbiként foglalkoztam a fotó-
zással, majd egyre inkább a munka részévé vált 
ez a tevékenység, ezért apránként megvásárol-
tam mindent, ami ehhez szükséges. De itt nem 
álltam meg. Most már vállalok rendezvény- és 
eseményfotózást is. Céges és baráti összejöve-
telekre szólnak leginkább a megrendelések, de 
szilveszteri bulikra is kimegyünk. Nagyobb 
vecsési bálokon is találkozhattak velünk az ér-
deklődők, ahol helyben készítjük el a képeket. 
Fontos alapelvem, hogy az igazán jó minőség-
hez elengedhetetlen a képek utólagos szerkesz-
tése, vágása, retusálása, ezért képeimet min-
den esetben gondos utómunkálatokat követően 
adom csak ki.
 
Úgy tudom, hogy régi képek retusálását is vál-
lalják!
 – Igen ez így van, sokat foglalkozunk régi ké-
pek retusálásával, felújításával is. Itt nem az ere-
deti képek helyreállítására kell gondolni, hanem 
digitális technika alkalmazásával egy új képet ké-
szítünk. Ki tudjuk javítani a színhibákat, el tudjuk 
tüntetni a képek töredezési hibáit, helyre tudjuk 
állítani a hiányos fotókat. Ide tartozik még a régi 
fotók és diafilmek digitalizálása is. Sajnos ezek a 
képhordozók 20-30 év után sokat veszíthetnek a 
minőségükből, vagy akár tönkre is mehetnek, így 
akár egy családi gyűjtemény is megsemmisülhet.
 Cégünk most már mozgókép és hanghordozók 
digitalizálását is vállalja, legyen szó akár VHS 
kazettáról, bakelitlemezről, vagy akár 8 mm-es 
filmszalagról.

A cég hivatalos árlistája mennyire fix?
 – A kiadott árlistáink az alaptevékenység szol-
gáltatásaira vonatkoznak. Egy reklámfotózásnál 
például figyelembe kell venni az egyedi igénye-
ket, ezért nem lehet minden esetben fix árakat ki-
alakítani, így az akár lefelé, akár felfelé is elmoz-
dulhat. Esküvőknél is lehet nagyon nagy a szórás, 
mert rengeteg opciót kínálunk. Családi eseményen, 
vállalati rendezvénynél, már lehet a kiadott árak 
szerint dolgozni, de minden esetben árajánlatot 
adunk egy fotózás előtt.

Karácsony előtt a stúdiós fotózáshoz az utcá-
ról is be lehet jönni, vagy előre kell időpontot 
egyeztetni?
 – Itt is szükséges az időpont-egyeztetés, így 
egyrészt senkinek sem kell várakoznia és mi is 
jobban be tudjuk az időnket osztani, másrészt egy 

karácsonyi, vagy gyerekfotó zás  ra ne-
künk is fel kell készülnünk. 

A cég referenciáit hol találhatják 
meg az érdeklődők? 
 – Manapság egy jó weboldal 
nélkül már nem lehet versenyképes 
egy vállalkozás. Ezért természete-
sen a cégeimet én is megjelentetem 
ezen a felületen (www.vortexfoto.
hu). Itt megtalálhatók az elérhető-
ségeink, referenciáink és az árlistá-
ink. A másik fontos internetes elér-
hetőségünk a facebook-oldalunk 
(www.facebook.com/vortexfoto), 
mely egyre nagyobb jelentőség-
gel bír. Bármilyen megkeresésre 
igyekszünk a lehető leghamarabb 
reagálni. (x)

Izsáki Gábor vállalkozása elindult a siker útján

Májusban jártunk Izsáki Gábor cégénél. Akkor a kft. számítás-
technikai üzletágát, a Vortex Computert mutatta be, amely 
teljes számítógépes kereskedelmet és szervizt működtet Ve-
csésen a Fő út 148-as szám alatt. A vállalkozás másik üzlet ága 
a fotózásra épül. A VortexFoto Stúdió ugyanazon az ingat-
l anon található, mint a számítástechnikai üzlet, de miután 
ez sarki telek, a fotóstúdióba a Mária utcából lehet bejutni.

HITÉLET

Együtt imádkozott Heinemann Ildikó, Huszka Mihály, Frics Zoltán és 
Dömötör Norbert

Ökomenikus istentisztelet a temetőben
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Szárnya van és akár 3000 kilométerről is hazatalál. Mi az? A helyes válasz: postagalamb. A rögtönzött 
találós kérdés megfejtői bizonyára tudják, hogy a Vecsési Sport Egyesület keretében postagalamb-sport -
szakosztály is működik. Méghozzá nem is akármilyen eredményekkel, hiszen többször került már ki 
innen országos bajnok. Jártak már az olimpián is a vecsési postagalambászok madarai. A szakosztály 
sikereiről és a postagalambászat szépségeiről Simon Mihály szakosztályvezetővel beszélgettünk. 

A postagalambászat nem a madarak szép-
ségéről szól, esetünkben a sportteljesít-
ményük az elsődleges. A galambokkal 

ugyanúgy kell foglalkozni, mint bármely sportág 
versenyzőivel: oda kell figyelni a madarak táplál-
kozására és az egészségükre, edzeni kell, fel kell 
készíteni őket a versenyre – foglalta össze tömö-
ren a postagalambászat lényegét a szakosztályve-
zető, aki egyébként a Vecsés SE egyik alelnöki 
tisztségét is betölti. Simon Mihály beleszületett a 
pos tagalmbászatba, kisgyerekkora óta kötődik a 
madarakhoz. De nem csak galambász család volt 
az övék – meséli –, a família férfi tagjai ökölvívók 
is voltak, Mihály 1979 és 1986 között osztogatta 
az egyeneseket és a horgokat a ringben, majd mi-
után szögre akasztotta a bokszkesztyűket, 1989-
óta kis túlzással a postagalamboknak él. Nem is 
lehetne ez másként, hiszen a galambászat egy élet-
forma, a madarakhoz érteni kell, emellett pedig 
rengeteg időt és energiát kell a sportba fektetni, 
különben elmaradnak az eredmények. 
 – Szakosztályunk komoly múlttal rendelkezik, 
1942-ben önálló egyesületként alakult, majd a ké-
tezres években olvadt be a sportegyesületbe. Olyan 
idők is voltak, mikor száz tagja volt az egyesület-
nek, manapság azonban már nincs akkora tábora 
a postagalmbászatnak. Korábban elég volt, hogy 
az ember szeretette a galambokat és volt néhány 
jó madara. Napjainkra nagyon sokat fejlődött a 
sportág, ezzel együtt megnőttek az anyagi terhek 
is, így szinte csak a legjobbak maradnak meg. A 
postagalmbászat amatőr ága erősen hanyatlik 

– mondta Simon Mihály. 

 A postagalamb szakosztály számos szép ered-
ménnyel gazdagította már a vecsési sportéletet, 
a bajnoki címek mellett a kétezres évek elején a 
szakosztály tenyésztőit az ország legjobbjai kö-
zött tartották számon. Zempléni József a Nemzet 
Galambásza címet is elnyerte, ezáltal bekerült a 
legmagasabban jegyzett hazai galambászok közé. 
 Az idei szezont a Vecsés SE 17 versenyzője 
kezdte meg, ebből 16 versenyző galambjai a fő-
versenyig is eljutottak. A versenyprogramot a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség írja ki, a 

vecsésiek 1945 óta a Budapest 02 tagszövetségben 
versenyeznek. Idén 110 versenyző 3200 galamb-
ja mérettetett meg a versenyeken, köztük példá-
ul az ország egyik legeredményesebb galambá-
sza, a vecsési színekben versenyző Pintér Ferenc 
és madarai is.  Pintér idén is szép eredményeket 
ért el, több dobogós helyezése mellett a fiatalok 
nemzeti bajnoka címet is megszerezte. 
 A postagalambok rövid-, közép- és hosszútá-
von, illetve maratonon repülnek a bajnokságban. 
Rövidtávon (100-400 km) és középtávon (300-600 
km) egyaránt harmadik helyezést értek el a Ve-
csési SE postagalmbászai, míg a hosszútávot (500 
kilométer fölött) sikerült megnyerniük. A mara-
toni távon (700 km) Simon Mihály galambja sze-
rezte meg az aranyérmet. 
 Simon Mihály elmondta, bár halmozza a sike-
reket a vecsési szakosztály, a jövőt illetően lehet-
nek problémák, mert az utánpótlás kinevelése nem 
egyszerű feladat. A postagalambászok száma csök-
kenőben van, emiatt a fiatalok egyre kevesebbszer 
találkozhatnak a sportággal. Vecsésen próbálják 
népszerűsíteni a postagalmbászatot, iskolásoknak 
és óvodásoknak is tartottak bemutatót és megjelen-
nek a városi sportválasztó napon is. Felmerült, hogy 
létrehoznak egy vecsési dúcot, ahol a gyerekek kö-
zelebbről is megismerkedhetnek a galambászattal. 
Egy ilyen helyszínen megtanulhatnák a galambok 
gondozását és tenyésztését is – mondta Simon Mi-
hály –, ez azonban egyelőre csak ötlet, a megvalósí-
tásra még várni kell. Addig is a postagalambászok 
további jó eredményekkel, bajnoki címekkel hív-
hatják fel magukra a fiatalok figyelmét.  V

Vecsési galambász
a fiatalok nemzeti bajnoka

Az ország egyik legeredményesebb posta-
galambásza, Pintér Ferenc gyermekével

2018. október 20.
Vecsési SE–FTC KN KFT 19-25 (8-17)
Kilenc perc után már 7-3-ra vezettek a vendégek. 
Az FTC jól záró védelmét nem sikerült feltörni, 
az átlövéseket pedig hárította a vendégek kapu-
sa. Az első félidő végét kilencgólos hátránnyal 
zártuk (8-17). A második játékrészre harcosab-
ban jöttünk ki és felzárkóztunk hét gólra (11-18), 
majd javuló támadójátékkal sikerült öt gólra is 
megközelíteni a Fradit. A hajrában nem sikerült 
a hátrányt lefaragni, így a vendégek örülhettek 
a győzelemnek.

2018. november 2.
GRUNDFOS TATABÁNYA KC–VECSÉSI 
SE 32–23 (15–10)
VECSÉS: Kránitz – Radosavljevics 4 (3), Vojinovics 
1, Benmiloud 2, Marczinkó, Lendvay 1, Antal L. 
2. Csere: Vitáris, Kálomista (kapusok), Nagy A., 
Simányi 3, Antal M. 1, Spekhardt 4, Takó 3 (1), 
Vízler 2 (1)
Edző: Damir Sztojanovics
 A magyar mezőny harmadik legerősebb gár-
dája otthonában derekasan helytállt a VSE. A 24. 
percben 11-8, a 47. percben még csak 25-20 volt 
az eredmény. A hazaiak a hajrában tudták növel-
ni előnyüket.
 Damir Sztojanovics: – Örülök, hogy egy na-
gyon jó és erős Tatabánya ellen a megbeszélt 
taktika jó részét sikerült megvalósítanunk. Úgy 
érzem, mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk. Az 
ilyen kemény találkozókon pedig megalapozhat-
juk, hogy majd a velünk azonos játékerőt kép-
viselő együttesek ellen kiharcoljuk az élvonal-
ban maradást.

2018. november 6.
Vecsési SE–Mol-Pick Szeged 18–37 (10–23)
Monor, 1000 néző: Bujdosó, Horváth
VECSÉS: Kránitz – Radoszavljevics 1, Simányi 
2, Vojinovics 1, Benmiloud 1, Lendvay, Antal L. 
2. Csere: Vitáris (kapus), Takó 4 (2) Marczinkó 
2, Spekhardt 2, Haszilló, Nagy, Vízler 2 (1), An-
tal M. 1. Edző: Damir Sztojanovics
 A jelenleg legjobbnak számító magyar csapat 
ellen semmi esélyünk nem volt, de tapasztalat-
szerzésre alkalmas volt, mert testközelből érez-
hették milyen is a világszínvonal. A II. félidő egé-
szen jó volt,
 Damir Sztojanovics: – Nagy megtiszteltetés 
volt, hogy ilyen kitűnő csapat ellen játszhattunk. 
Remélem, hogy játékosaink tanultak a mérkő-
zésből. Néhányan, főként a kapusok kiemelke-
dőt nyújtottak.

Antal Zoltán szakosztályvezető: – A szakosz-
tály 16 csapat munkáját fogja össze, 8 fiú és 8 
lány együttes játszik különböző szintű bajnok-
ságokban. A felnőtt női csapat jó képességű és 

FÉRFI – K&H Liga
Kézilabda 

Továbbra is 
pont nélkül se- 
reghajtó a VSE

SPORT

jó hozzáállású játékosokból áll. Ősztől új edző-
jük van, aki mögött nagy tapasztalat és sikeres 
múlt áll. Örömünkre erős a csapategység és ki-
váló az együttműködés az új edzővel. A lányok 
Üllőn játszanak és kérem a szurkolókat, hogy jöj-
jenek ki a meccseikre, megérdemlik!
 A felnőtt férficsapat a magyar profi ligában 
játszik, ahol jóval magasabbak a követelmények. 
 Nehezen indult a szezon, majd edzőcsere tör-
tént. Úgy látjuk, hogy új motivációt kapott a gár-
da. Még kell idő ahhoz, hogy az új játékstílus, új 
szerkezet kialakuljon. November 15-én a Cegléd 
elleni 31-31-es döntetlen (Liga Kupa volt, ahol 
idegenlégiósok nem játszhatnak a csapatokban 
– szerk.) biztató lehet a jövőre nézve, és még az 
ősszel pontokat várok a fiúktól.
 Céljaink nem változtak. A fiúktól bennmara-
dást, a lányoktól dobogós helyezést várunk el. Az 
utánpótlásgárdáktól is előrelépést várunk. Hozzá 
kell tenni, hogy a vecsési Falusi iskola tornacsar-
nokának tetőszerkezetjavítása miatt kiszorultunk 
a főhadiszállásunkról, ezért edzéseinket állan-
dóan változó helyszíneken tartjuk. Nagy köszö-
net az edzőknek, a gyerekeknek és a szülőknek, 
hogy megértik a helyzetet, és partnerek a megol-
dásban. Reméljük, hogy hamarosan visszatérhe-
tünk a vecsési bázisunkra. Köszönöm a 16 edző 
áldozatos munkáját és köszönjük az egyre növek-
vő szurkolótábornak, hogy biztatják együttesein-
ket. Legutóbb Monoron, a Szeged elleni meccsen 
ezer néző volt, ami példátlan vecsési viszonylat-
ban. Kérjük, továbbra is drukkoljanak csapata-
inknak, segítsék őket a minél jobb eredmény el-
érésében. szajan

November 24. 18 óra: 
Telekom Veszprém–Vecsési SE
December 2. 18 óra: 
Vecsési SE–Mezőkövesdi KC
December 8. 18 óra: 
Vecsési SE–Sport 36-Komló
December 15. 18 óra: 
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Vecsési SE

További hírek és a mérkőzések felvételei meg-
találhatók a vecseshandball.hu honlapon.

Az őszi idény hát-
ralévő mérkőzései:

Ebből a helyzetből gólt szereztünk 
Vecsési SE–MOL-PICK SZEGED 18-37 (10-23) 

Vecsési SE–FTC 19-25(8-17)

  Dobrovitz József vezeti a FEI Top Driver Award 
listáját a négyesfogatok mezőnyében, megelőzve 
az ausztrál Exell Boydot, és az amerikai Chester 
Webert, az idei Lovas Világjátékok első és má-
sodik helyezettjét.
 A magyar hajtó emellett az előkelő negye-
dik helyen jutott be a 2018/2019-es FEI Fedeles 
Fogathajtó Világkupa top 10 hajtót felvonultató 
versenysorozatára. A kvalifikációs lista jelenle-
gi állása: 
 1. 1.Boyd Exell 
 2. Bram Chardon 
 3. Chester Weber 
 4. Dobrovitz József forrás: Riderline Magazin

Dobrovitz a top- 
hajtók között

Fogathajtás

Hirdetés
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  Szeptember 29-én, Zalaegerszegen volt a III. 
Kawazoe Kupa, melyen 22 csapat karatékái mér-
ték össze tudásukat. Görgényi Bence bronzérmes, 
Görgényi Balázs ezüstérmes lett, Takács Miklós 
sajnos nem tudott érmet szerezni.
 Október 14-én, Budapesten a Láng Sportköz-
pontban rendezték meg a III. Komodo Kupát. A 
versenyen 600 korosztályos karatéka vett részt. A 
vecsésiek eredményei: Görgényi Bence két arany-
érem, Görgényi Balázs egy ezüst- és egy bronz-
érem. Utánpótlás korosztályban: Varga Nicolas 
ezüstérem, Takács Zoltán ezüstérem és Pintér 
Sólyom bronzérem.
 Október 27-én Egerben rendezték meg a Stí-
lus Szövetségek Ippon Shobu Karate Magyar 
Bajnokságát. A vecsési karatékák eredményei: 
Takács Zoltán bronzérem, Görgényi Bence egy 
arany- és egy ezüstérem, Görgényi Balázs ezüst-
érem és egy negyedik hely.
 November 3-án Szigetszentmiklós adott he-
lyet a XXIII. WKF Diákolimpiának. Több mint 
800 korosztályos karatéka vett részt a verse-
nyen. Vecsésről két fő kvalifikálta magát a dön-
tőre. Görgényi Bence korosztályában a legjobb 
négy közé jutott, de az éremről sajnos lemaradt. 
Görgényi Balázs viszont korosztályában bronz-
érmet szerzett.
 Gratulálunk a versenyzőknek és további sike-
reket kívánunk!

Szakosztály vezetősége, fotó: szakosztály

2018. október 14. vasárnap
Vecsési SE–Dabasi KC VSE 30-16 (14-10)
Gólszerzők: Martinek 8, Pomozi 8, Simkó 3, Du-
kai 3, Halmos 2, Sebők 1, Doszpod 1, Pasqualetti 
1, Tóth 1, Kovács 1, Major 1
 A papírforma-győzelem mellett szembeöt-
lő a II. félidei henger: 16-6 – ami nem semmi. 
Itt lehetne mondani, hogy az ellenfél gyenge 
volt, de…
 Vitányi Attila: – Az első félidőben nehezen 
találtuk ellenszerét a nyitott védekezésnek. A 
második félidőre rendeztük a sorokat s kijött a 
két csapat közti különbség.

2018. október 20. szombat
Gyömrő VSK–Vecsési SE 27-27 (17-11)
Gólszerzők: Doszpod 6, Martinek 6, Pomozi 
5, Halmos 4, Kovács 3, Pasqualetti 2, Sebők 1
 A csoport egyik legerősebbje otthonában a 
meccs szünetében úgy tűnt, ebből nagy „ruha” 
lehet. Helyette 16-10-re hoztuk a második já-
tékrészt, amivel nagyon értékes pontot szerez-
tünk.
 Vitányi Attila: – A tavaly még NB I/B-ben 
játszó hazai csapat nehéz feladatnak tűnt, en-
nek az első félidőben nyomatékot is adtak. A 
szünetben kisebb fejmosásra volt szükség ah-
hoz, hogy a lányok elhiggyék magukról, képe-
sek ilyen hátrányból is talpra állni. A csapat 
mentális erejét mutatta, hogy a vége előtt 30 
másodperccel a +2-ért lőttünk ziccert. Sajnos, 
ez kimaradt, s ahogy lenni szokott, 10 másod-
perccel a vége előtt büntetőből egyenlített az 
ellenfél. Az hogy nyertünk vagy ott hagytunk 
egy pontot, az csak a májusi zárszámadáskor 
derül ki.

2018. október 28. vasárnap
ÉRD U22–Vecsési SE 20-32 (12-12)
Gólszerzők: Doszpod 7, Halmos 5, Pasqualetti 
5, Pomozi 5, Sebők 4, Martinek 2, Tóth 1, Ko-
vács 1, Simkó 1, Czudor 1
 Az ország egyik legjobb csapatának után-
pótlását sikerült „legyalulni”. Itt fordulás után 
20-8 volt az eredmény. Ez mindenképp azt je-
lentheti, hogy erőnlét dolgában jól állhat a csa-
pat, ami eredményességben mutatkozik meg. 
 Vitányi Attila: – Az első félidő itt is döcö-
gősre sikerült a fiatal és dinamikus érdi lányok 
ellen. Itt is a második félidő hozta ki a két csa-
pat közti különbséget, melynek nyomán meg-
nyugtató győzelmet arattunk.

2018. november 11. vasárnap
Vecsési SE–VSK Tököl 25-28 (10-14)
Rangadó volt a javából. A győztes megerősít-
hette a helyét az élmezőnyben. Sajnos, ez nem 
nekünk sikerült. A mérkőzés érdekessége volt, 

Karatehírek

hogy Vitányi Attila, a VSE edzője korábban 
évekig a tököli gárda trénereként dolgozott. 
Sovány vigasz, de most is megnyertük a má-
sodik játékrészt.
 Vitányi Attila: – Hát ez az a mérkőzés, amit 
szívesen elkerültem volna! A mostani tököli 
csapat 16 játékosából 13-mal valamilyen érmet 
szereztem junior és felnőtt szinten, mint edző. 
Nagyon szép 8 évet töltöttem Tökölön, s sokat 
köszönhetek nekik, de remélem, én is tudtam 
adni nekik valamit, mint edző! Éreztem, hogy 
az én feszültségem átragadt a csapatra is, ezt 
nem is tudták kezelni, így hiába tudtunk min-
den játékosról mindent az ellenfél csapatából, ez 
inkább görcsöt okozott a lányoknak. Nem ma-
rasztalhatok el senkit, mert akartak, hajtottak, 
de érződött rajtuk a feszültség! Pozitív értelem-
be véve még azt is fel kell a lányoknak fogni és 
hasznosítani, hogy az egyre nagyobb szurko-
lótábor csodálatos hangulatot varázsol az üllői 
sportcsarnokba! Örülünk, hogy egyre többen 
látogatnak ki mérkőzéseinkre, s hallatják is a 
hangjukat, űzik, hajtják a csapatot, de ezt meg 
kell tanulni kezelnie minden játékosnak! 
 Reméljük, hogy ez csak az út eleje, s egy-
re több ember érzi magáénak ezt a női kézilab-
dacsapatot, mert ezek a lányok megérdemlik a 
szurkolókat, a szurkolók pedig megérdemlik, 
hogy minden mérkőzésen adjuk ki magunk-
ból a maximumot. Akár győzelem, akár vere-
ség lesz a vége, ha mindent megteszünk, akkor 
ugyanúgy megtapsolják a csapatot.
 A csoport kiegyensúlyozottságára jellemző, 
hogy az 1-7. helyezett között három pont a kü-
lönbség. A VSE hét forduló után kilenc pont-
tal a 6. helyet foglalja el. A csoport gólszerző-
inek listáján (a tököli meccset nem számolva) 
az első húsz között három vecsésit is találunk. 
Martinek Emőke 36 góllal a 9. legjobb gólvadász. 
Pomozi Nikolett (15.) 27 találattal és Doszpod 
Réka (20.) 21 góllal található az élmezőnyben.
 szajan
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10. forduló, 2018. október 20.
Vecsési FC–Törtel KSK 1-0 (0-0)
Gólszerző: Csiszár R.(7')
Értékes győzelem a masszív törteli gárda ellen.

11. forduló, 2018. október 27.
Fémalk-Dunavarsány–Vecsési FC 0-3 (0-1)
Gólszerzők: Koziorowski M.(40'), Csiszár 
R.(56'), Daruka D.(88')
Ez egy biztos papírformasiker, és újabb há-
rom pont.

12. forduló, 2018. november 3.
Vecsési FC–Szentendre VSE 2-2 (0-1)
Gólszerző: Koziorowski R.(87', 93')
A várt diadal helyett örülhettünk a pontmen-
tésnek. 

14. forduló, 2018. november 11.
Felsőpakony KSE–Vecsési FC 1-0 (1-0)
Ez negatív meglepetés a javából. Az elvesztett 
három pont nagyon hiányozhat az elszámolás-
nál. Kár a pontvesztésekért, mert ezekkel akár 
a dobogóért is versenyben lehetnénk. Dabas-
Gyón egyre jobban elhúz a többiektől, egyér-
telműen bajnokesélyes.
 A VFC 13 forduló után 18 ponttal a 8. helyet 
foglalja el. A helyi góllövőlistát Koziorowski 
vezeti 8 találattal.

Apróhirdetés
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 
minőségi munka, tiszta környezet megbíz-
ható, tapasztalt szakemberek. Árajánlat, 
időpont-egyeztetés: Gerstenbrein István 
– 06-20/260-3768

 Szeptember óta zajlanak a korosztályos ökölvívó 
országos bajnokságok, a versenyeken több vecsési 
ökölvívó is ringbe szállt a győzelemért. 
 Szeptember közepén a gyöngyösi junior ob-n 
vettek részt a Vecsés SE öklözői, Lőczi Roland és 
Kiss Kira egyaránt magyar bajnok lett, Schmigulecz 
Kevin és Hoffmann Réka pedig bronzéremmel tért 

haza a bajnokságról. A Vecsés SE csapatverseny-
ben is érdekelt volt, amelyen végül a harmadik he-
lyet szerezték meg. 
 Októberben a Kaposváron megrendezett serdü-
lő ob-n szerepeltek a vecsési ökölvívók. Váry Ta-
más pontozásos vereséget szenvedett a döntőben, 
így be kellett érnie a második helyezéssel, Pere Jó-

Csattanó pofonok, 
vecsési bajnokok

Értékes győzel-
meket arattak 
a vecsésiek

Figyeljünk 
az első 
félidőre…

Ökölvívás

November 18.
TFSE–Vecsési SE
November 25. 13 óra – Üllő Sportcsarnok
Vecsési SE–EURONOVEX USE
December 2. 
Szigetszentmiklósi NKSE–Vecsési SE
December 9. 13 óra – Üllő Sportcsarnok
Vecsési SE–Csepel DSE

14. forduló, november 17. 13 óra
Vecsési FC–Százhalombattai LK
15. forduló, november 24. 13 óra
Maglód TC–Vecsési FC

További 
mérkőzések:

További 
mérkőzések:

NB II Déli csoport
Kézilabda – női 

Érmes karatésaink – Görgényi Balázs, 
Görgényi Bence és Takács Zoltán

Hirdetés

Junior ob, Gyöngyös (szeptember 12-15.) 1. 
hely: Lőczi Roland és Kiss Kira (magyar bajno-
kok lettek). 3. hely: Schmigulecz Kevin és Hoff-
mann Réka. Edző: Seres Attila, Hajdú Tamás.
 Serdülő ob, Kaposvár (október 10-13.): 2. 
hely: Pilis Norbert és Váry Tamás, 3. hely: Fe-
kete Lili, Pere József, Székely Zsombor. Edző: 
Seres Attila, Hajdú Tamás.
 Ifjúsági ob, Budapest (november 7-10.): 1. 
hely: Tarnóczy Tamara (magyar bajnok), 2. 
hely: Kiss Bettina. Edző: Seres Attila, Hajdú 
Tamás.

Őszi eredmények

Kiss Kira és Lőczi Roland megnyerte a gyön-
gyösi ob-t, Schmigulecz Kevin és Hoffmann 
Réka pedig bronzérmet szerzett

Magyar Kupa
Október 31-én a legjobb 32 közé jutásért az 
MTK együttesével játszott a VFC. Nagyon 
kellemes, napsütéses időben a mérkőzésre 300 
néző volt kíváncsi.

Vecsési FC–MTK 0-5 (0-1)

Az MTK az NB I  3. helyét foglalja el, és en-
nek megfelelő teljesítményt nyújtott. Néhá-

nyan nem játszottak, így Torghelle és Bognár 
is pihent, nyílván az FTC elleni örökrangadó-
ra gyűjtötték energiájukat. Játszott azonban a 
játékmester Kanta József, aki kiválóan szer-
vezte most is a játékot, de két szabadrúgását 
Komora, a mieink kapusa kiszedte a „pipából”. 
Végül  a vendégek megszerezték a vezetést, de 
nekünk is adódott helyzet, amiből akár egyen-
líthettünk is volna.
 Szünet után nagyot változott a játék képe, 
edzőmérkőzésre váltott, egyre inkább kiütkö-
zött az MTK gyorsasági és erőnléti fölénye. 
Alig mentünk át a félvonalon, és a meccset a 
félgőzzel játszó vendégek folyamatos támadásai 
és a védelmünk heroikus küzdelme jellemezte. 
Az MTK még négy gólt tudott lőni, amiért több 
nem sikerült az Komora kapusnak köszönhető, 
aki bravúrokkal mentette meg csapatát a még 
nagyobb gólkülönbségű vereségtől.
 Összegezve elmondható, hogy együttesünk 
derekasan helytállt, nem vallott szégyent nagy-
hírű ellenfelével szemben. szajan

zsef pedig bronzérmet szerzett. A lányok között Fe-
kete Lili ért el dobogós helyezést, az 52 kilogram-
mosok között szerezte meg a harmadik helyet. 
 Az ifjúsági korcsoport novemberben lépett ring-
be, a bajnokságon egy-egy arany és ezüstérem ter-
mett a vecsési lányoknak. Tarnóczy Tamara a dön-
tőben aratott fölényes győzelmével elhódította a 
bajnoki címet, míg Kiss Bettina pontozással ma-
radt alul a döntőben, így be kellett érnie a máso-
dik helyezettnek járó ezüstéremmel. 
 Lapzártánkkor Szűcs Szabina és Juhász Adri-
en a Delhiben megrendezett női világbajnokságon 
vett részt, elért eredményeikről a Vecsési Tájékoz-
tató következő lapszámában olvashatnak.  N

Felfelé araszolás  
a tabellán

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÁS 
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• Kályhacsövek, hólapátok, útszóró só
• Milesi lazúr festékek, kerékpár alkatrészek
• Kesztyűk, bakancsok, nagy  választékban
Szezon végi kiáruSítáS 30, 40, 50%.

facebook.com/BarkacsBarlang
Nyitva: Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13. • Tel.: 29-742-576

Vecsés, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7. 
Fő út és Attila út kereszteződése.

Ügyintézés akár otthona kényelmében,  
előre egyeztetett időpontban:

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója

•  Lecserélné drága feltöltő  
kártyáját olcsó előfizetésre?

•  Számhordozás ingyenes!
•  Elege van a sorban állásból?
•  Kártyafüggetlen  

mobiltelefont keres?
•  Egyedi előfizetési csomagok,  

számlaelemzés után
•  Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
•  Nemzetközi hívókártya

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

Sitt, szemét, sóder, 
homok, termőföld szállítás 

és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.
ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin
tel.: 06-20/984 9242

KonténEr 
szállítás

Gázkészülék javítás

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Vital & Beauty 
   SzépSégSzalon

Vecsés, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 06-20/6101-505
Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos, 

oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés

Mindent az egészségért Neolife termékekkel!

Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

mfodorne@gmail.com

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

EgyEdi kErti 
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás, 

sövénynyírás, metszés, perme-
tezés, fakivágás, zöld hulladék 
elszállítás, térkövezés, gépi és 

kézi földmunka, öntözőrendszer 
telepítés, kútgépészet, kertkar-

bantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

Tel.: 06-30/331-4-441
vssnrbrt@gmail.com

www.egyedikertimegoldasok.
business.site

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

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

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

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

• Lakásfelújítás A-Z-ig 
• Karbantartás, tetőjavítás
• Nyílászárók
• Homlokzatszigetelés
• Lakatos munkák
•  Egyedi bútortervezés és gyártás  

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 
06-70-390-1111
Web: 
www.flvkomplex.hu
Cím:  
FLV Komplex Kft. 2220 
Vecsés, Klapka utca 4.

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték

  Október végén rendezték meg a 
nyolcadik Vecsés Kupát a Vecsési 
SE ritmikusgimnasztika-szakosz-
tály szervezésében. Az őszi sport-
eseményre néhány külföldi egyesület 
kivételével elsősorban hazai csapato-
kat hívtak meg, a kupán összesen 380 
versenyző mérette meg magát, ebből 
43 a Vecsés SE színeiben. 
 – Szakosztályunk minden kor-
osztálya új koreográfiát tanult, me-
lyeket a Vecsés Kupán mutattak 
be először, így elsősorban gyakor-
ló versenyként tekintettünk erre a 
lehetőségre. A kupán 43 verseny-
ző kislányunk vett részt, induló-
ink egyéniben és csoportban is na-
gyon jól szerepeltek, több dobogós 
helyezést is szereztünk – mondta 
Zahradnik Gina szakosztályvezető. 

Éremeső 
a nyolcadik 
Vecsés 
Kupán

Ritmikus 
gimnasztika

 Spányik Lilinek három kategóri-
ában is sikerült a dobogó legfelső 
fokára állni, és aranyérmet szerzett 
a vecsésiek legfiatalabb verseny-
zője, Dávid Ramóna is. Majdanics 
Linda, Matheisz Ági és Mérei Do-
rottya háromfős csoportban ért 
el szép eredményeket. A legné-
pesebb korosztály a kilencévese-
ké volt, vecsési színekben kilenc 
versenyző indult a 2009-es szü-
letésűek között, a nap végén eb-
ben a korosztályban végül a do-
bogó mindhárom fokára vecsési 
versenyző állhatott fel. 
 A következő Vecsés Kupát tavasz-
szal rendezik, az esemény iránt már 
most nagy az érdeklődés – tudtuk 
meg –, ami elsősorban a jó szerve-
zésnek köszönhető. 
 – Mindig odafigyelünk a díszí-
tésre, gyerekeknek való ajándékokat 
kapnak a helyezettek, az edzőket és 
a bírókat pedig mindig meleg ebéd-
del várjuk. Talán ennek köszönhe-
tő, hogy sokaknak a Vecsés Kupa a 
kedvenc versenye – mondta a szak-
osztályvezető.
 Az rg-s lányokra itthon még egy 
komáromi és budapesti verseny vár, 
a két alkalom között pedig Ausztriá-
ban is megmérettetnek a Vecsés SE 
sportolói. Az őszi szezon december 
közepén ér végét, az ünnepek után 
pedig kezdődik a felkészülés a tava-
szi versenyekre.  Varga
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig. 

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
  
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabobakterattila@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint. 

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televí-
zió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a 
WTV (Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

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

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

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

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

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

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

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

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – november 19-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – november 26-ával, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) –  december 3-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – december 10-ével,   
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) –  december 17-ével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – december 24-ével, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – december 31-ével kezdődő 
héten ügyeletes.
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc Gyógyszertár 

tart nyitva. A hétvégi nyitvatartás után és hét közben az éjszakai időszakban az adott 
héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

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

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

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

ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

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

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

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. ; info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, gyulapolgar56@gmail.com 
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat 
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett 
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

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

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

dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Lőrinci u. 14.  
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: dr. Essek Ferenc, illetve a várandós anyák gondozása 
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Damjanich 34., +36-29/354-787

Családi 
fogászat

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter

dr. Csorba zoltán

VeCsés, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

Hirdetés

HÍVJ MOST! 
06-20-5-934-534

Mi nem csak egy weboldalt akarunk neked készíteni hanem  
sokkal többet. Minőségi online megjelenésed segítségével

SIKERESEBBÉ SZERETNÉNK TENNI VÁLLALKOZÁSOD!

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT?

webre TESZLEK www.webreteszlek.hu
hello@webreteszlek.hu



Gyomorégés? 
Nem kell elköszönnie
kedvenc ételeitől.

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

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

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