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2019. január 26-án 18 órától
A 700 éves Vecsés rendezvénysorozat záróakkordjaként, 
a Vecsési Amatőr Társulat (WAT) bemutatja 

700 év egy szívdobbanás élőzenés színdarabot

  2018-ban is körbejárta Vecsést az igazi kamionos „BÁKK” 
Mikulás. A gyerekek kedvencét idén is sokan segítették a 
szaloncukor-beszerzésben, amiért óriási köszönet a CIB 
Bank Vecsési fiókjának, Barabásné Varga Ildikó vezetőnek, 
támogató volt még a Csepp Tabak Kft., a Maxifortis Kft., a 
Plastrade Kft., a Cityfood Kft., a Hajnal Brókerház Kft., a 
HEM Kft. és a Smartrend Kft.
 A Mikulás hivatalos szállítója Szép Attila és kamionja 
volt. Köszönjük, hogy idén ilyen sokan kijöttetek a Miku-
láshoz! Jövőre újra találkozunk! VT info, fotó: Katona Csaba

Tisztelt Olvasó, 
Kedves Vecsési Polgárok!

A karácsony a béke, a szeretet, a csa-
lád ünnepe. A nagy rohanás után 
hamarosan elcsendesedik minden, 
s mindenki igyekszik családi kör-
ben eltölteni a karácsony ünnepét. 
 Év végén mindig készítünk vala-
milyen számvetést az eltelt esztendő-
ről. Remélem Önök is látják, hogy 
önkormányzatunk sikeres évet zárt 
2018-ban is. Rövid számvetésben csak 
egy-két dolgot emelnék ki. Idén ün-
nepeltük a város 700 éves évforduló-
ját, amit egy jubileumi programsoro-
zattal tettünk emlékezetessé, ezzel is 
jelezve köszönetünket és tiszteletün-
ket a lakosság felé. Két olyan nagy-
beruházást kezdtünk el ebben az év-
ben, ami az élhető város koncepciót 
erősíti. Átadás előtt áll az új bölcső-
dénk, jövő év első felében elkészül az 
új Alapellátási Központ és Mentőál-
lomás is. A bölcsőde uniós pályázat 
keretében valósul meg, az Alapellá-
tási Központ és Mentőállomás kor-
mányzati támogatással és sok önerő-
vel készül.
 Idén is sikerült új utakat, járdákat 
építenünk, folyamatban van a Sán-
dor tanyán egy új sportközpont fel-
építése. A kisebb beruházásokat már 
nem is említem. Remélem Vecsés la-
kosságának ebben az évben is sike-
rült az életét kényelmesebbé és kom-
fortosabbá tenni.  
 A képviselő-testület nevében kö-
szönöm, hogy Önök mindig partne-
rek voltak a közös célok megvalósí-
tásában. 
 Szívből kívánok Vecsés minden la-
kójának áldott karácsonyi ünnepet, 
békés, boldog, eredményekben gaz-
dag új évet és kívánom, hogy az el-
következendő 2019-es esztendőben is 
a szeretet, az összefogás az együtt-
gondolkodás jellemezze mindennap-
jainkat!  

Szlahó Csaba,  
Vecsés polgármestere

I dén a családok évében kü-
lönösen nagy hangsúlyt 
kap az esemény, ahol 

a házastársi kapcsolat el-
ismeréseként köszöntik a 
kerek évfordulós házaspá-
rokat. Természetesen itt 
mindenki érdekelve van, 
hiszen minden házaspár 
szeretne egy ilyen közös, vá-
rosi rendezvényen részt ven-
ni családjuk, szeretteik körében.
 A felemelő eseménynek most a 
Szent Kereszt templom adott otthont. A Jókai 
utcai istenháza megtelt az ünnepeltekkel. Lajos 
Istvánné anyakönyvvezető köszöntötte a megje-
lenteket és bejelentette, hogy nyugdíjba vonulása 
miatt a későbbiekben nem tudja ellátni ezt a fel-
adatot. Megköszönte a közel két évtized alatt ka-

pott támogatást a polgármesterektől, a jegyzők-
től, az egyházak lelkipásztoraitól és mindenkitől, 
aki segítette az esemény folyamatos gazdagodá-
sát. Ezt követően átadta az anyakönyvvezetői 
nemzeti szalagot utódjának, és az esemény to-
vábbi részét már Füleki Lívia vezette. Az egyhá-

zak lelkipásztorai megáldották és meg-
újították a házaspárok évtizedekkel 

ezelőtt kötött esküjét, majd az 
anyakönyvvezető előtt meg-

újították a polgári fogadal-
mukat is. A jubilánsokat 
köszöntötte Szlahó Csaba 
polgármester, majd Moha-
iné Jakab Anikó jegyző 
társaságában átadta min-
den évfordulósnak a kö-

szöntő oklevelet és a virág-
kosarat.

 Az ünnepség a BÁKK-ban 
folytatódott. Szlahó Csaba polgár-

mester pohárköszöntője után kezdetét 
vette az önfeledt szórakozás. Egy Rock&Roll- 

show után a vendégsereg elfogyasztotta a Fütte 
Étterem finom vacsoráját, majd salsa-show követ-
kezett, ezt követően táncra is perdülhetett a fia-
talság, hiszen „nem csak a húszéveseké a világ”. 
A zenét Lovestyán József szolgáltatta.

  A történet kezdete a német nemzetiségnél ta-
lálható. Az atyja, mint annyi más nemzetiségi ha-
gyományt megőrző, megújító és kultúrát örökí-
tő hagyomány ápolója Frühwirth Mihály úr volt. 
A rendszerváltozás táján a Szent Kereszt temp-
lomba – akkor még Ófalusi Plébániatemplomba –  
hívták december utolsó vasárnapján, a Szent 
Család ünnepén a jubiláló házaspárokat. Cso-
dálatos gondolat, mélyen keresztényi és mélyen 
polgári. 2000 őszén e sorok írójában 
vetődött fel a gondolat, hogy ezt a 
nemes aktust ki kellene terjeszteni 
a város minden érintettjére. Némi 
praktika kellett ahhoz, hogy meg-
valósuljon a gondolat mindnyájunk 
örömére. Bükk László polgármes-
ter és Lajos Istvánné Évike, a Ve-
csési Polgármesteri Hivatal anya-
könyvezetője kiváló partner volt a 
jubiláns házaspárok köszöntésé-

A szervezők köszönetüket fejezik ki
A Karamell cukrászdának a finom süteményekért, 
Magócsi Benjaminnének, aki a szép emléklapo-
kat évek óta készíti; MOZAIK-SZI-JÓ Kft.-nek 
a gyönyörű virágokért és a templom díszítéséért, 
Kortye Vilmosnak a segítő munkájukért, a BÁKK 
dolgozóinak a mindig segítő és lelkiismeretes 
munkájukért, és leginkább hálásak vagyunk az 
évek óta segítő lelkészek támogató munkájáért.

VT info, fotók: Katona Csaba

nek kiterjesztésében, és ez később Szlahó Csa-
ba polgármester úr közreműködésével, mind-
nyájunk örömére máig folytatódott.
 Most szakaszhatárhoz, de reményeink szerint 
nem végállomásához érkezett a történet. Tudniil-
lik Lajos Istvánné, aki 18 éven át motorja, szer-
vezője, bonyolítója volt ennek a rangos és szí-
vet melengető rendezvénynek, nyugdíjba megy. 
Örök hála és köszönet az ő munkásságának. Már 

a mostani rendezvényen szerepet kapott hivata-
li utóda, Füleki Lívia, aki reményeink szerint – 
sokak segítése mellett – átveszi a stafétabotot, 
és ez az országosan is egyedülálló rendezvény 
folytatódni fog. Szeretnénk remélni, hogy a ju-
bileumhoz közel álló párok a jövőben is várhat-
ják a hivatali invitálást a közös ünnepségre. 
 Még egy megjegyzés ide kívánkozik. 2000 óta 
bizony sokan vannak, akik a kezdetén az arany-

lakodalmat tartották és – Istennek 
hála –most is közöttünk vannak. A 
mostani névsorból is kiemelhetjük 
a 60 és 65 éves jubileumukat ün-
neplő párokat. A Jóisten áldja meg 
őket – de a fiatalabbakat is! –, tart-
sa meg őket még sokáig egészség-
ben és boldogságban szerető csa-
ládjuk körében, és minél többen 
éljék meg a nagyobb évfordulókat.

Szalontai

JUBILÁLÓ  
HÁZASPÁROK 2018
Országosan is egyedülállónak 
mondható az a rendezvény, 
ami minden évben december - 
ben az önkormányzat szerve-
zésében megvalósul. 

25 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:
Balogh László–Abonyi Edit, Hadamcsik 
Zoltán–Nagy-Zombori Judit, Vadas Tamás 
–Halász Hajnalka, Vári Gyula–Fazakas Etel-
ka, Frank József Sándor–Devecz Krisztina, 
Led niczky Károly–Nyakas Gabriella, Kan-
csár Péter–Péteri Tímea, Peregi Pál–Vodila 
Terézia, Palotai Pál–Vinkó Éva, Tóth Sándor 
–Gyarmati Ildikó

50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:
Ujvári István–Mózer Terézia, Stász József–Ba-
uer Mária, Drabek Károly–Burján Erzsébet,
Simon Ernő–Krajnyák Gyöngyi, Kovács Lász-
ló–Bajkai Éva, Schubert József–Brezovszky 
Erzsébet, Zehetmayer József–Lauter Mária, 
Székhelyi Sándor–Böckl Róza, Zsiga István - 
Zöllner Gizella, Földi József–Gris Mária, Bula 
Ferenc–Nagy Mária, Püspöki Gusztáv–For-
gács Irén, Moór Nándor–Pum Erzsébet, Áko-
si Károly–Földesi Margit, Palya Mihály–Fejes 
Piroska Erzsébet, Halassy József–Szűcs Irma, 
Mahler György Géza–Zubor Erzsébet, Klemm 
Mihály–Pándi Erzsébet, Simon Pál–Káincz 
Jusztina, Csurgó József–Barát Anna Piroska

60 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:
Vígh Imre–Vígh Matild, Szabados József–Tó-
falvi Terézia, Märcz Ferenc–Karalyos Margit,
Kári Ferenc–Halgas Mária

65 éves házassági évfordulójukat ünnepelték:
Farkas Sándor–Karajos Piroska, Skribek Ist-
ván–Takács Mária

Köszönet Lajos Istvánnénak

VÁROS ÉLETÉBŐL

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Szlahó Csaba és Bükk László 
volt polgármester megköszönik Lajos Istvánné munkáját 

Az ezüstlakodalmasok

A 65 éves házassági évfor- 
dulójukat ünneplő Farkas 

 Sándor és Karajos  
Piroska 

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

MINDENKI KARÁCSONYÁRA ÉS A KARÁCSONYI VÁSÁRRA 
2018. december 16-án vasárnap a Piac térre.  
12 órától Karácsonyi vásár
  Kézműves lakástextil és felsőruházat, konyhai textilek, szőttesek, fa használati tárgyak, karácsonyi lakásdíszítés, fazekas termékek, bőrdíszmű-

vek, fajátékok, fa ajándéktárgyak, gyertyák, méhviasz, természetes szappanok, különleges illatosítók, üveg, gyöngy, ásvány ékszerek, bizsuk,  
horgolt ruházati kiegészítők, egyedi kézműves ajándékok, különleges játékok, élővirágos díszkertek, házi készítésű  dzsemek, cukrász sütemé-
nyek, lekvárok, méz, burgonyachips, mézeskalács, kürtős kalács, hot-dog,  hamburger, vattacukor,  dió, mogyoró, aszalt gyümölcs,  
szörp, fűszernövények, bor, mézbor,  pálinka, kézműves likőr, piactéri pecsenyék és még sok minden más!

15 óra Ünnepi megnyitó:

  Dr. Szücs Lajos országgyűlési képviselő
  Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola megnyitója 

Vecsési Mosolyország Óvoda műsora 
Dr. Huszka Mihály plébános úr – a karácsonyi ünnepről beszél 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola  
Flienke Beine tánccsoport előadása 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Betlehemi játéka 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola  
Singende Herzen Kórus előadása 
Nachtigallen Énekkar éneke 
Balla Péter Népdalkör karácsonyi dalai 
Rosmarein Tánccsoport tánca 
Labdarózsa Népdalkör karácsonyi dalai

17.30  A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának  
karácsonyi koncertje (BÁKK)

18.00  Csordás Tibor (ex Fiesta) koncertje

19.00  Groovehouse együttes koncertje

KORCSOLYAPÁLYA, ÁLLATSIMOGATÓ, KISVONAT!  
Betlehemi jászol, forralt bor, tea és még sok más.

Polgármesteri 
KÖSZÖNTŐ

Kamionnal járta  
a Mikulás Vecsés utcáit

A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Közreműködnek:  WAT társulat mellett helyi kulturális csoportok 
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ÖNKORMÁNYZAT

S zlahó Csaba hangsúlyozta, az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is a biztonság volt a 
jelszó a költségvetés megalkotásakor. A 

képviselő-testület arra törekedett, hogy az önkor-
mányzati alapfeladatok ellátása magas színvona-
lon történjen, emellett természetesen a beruházá-
sokra is kiemelt figyelmet fordítottak.  
 Az elmúlt évtizedben gyakorlatilag a város va-
lamennyi óvodája megújult, történtek bővítések 
és új óvodák is épültek. A városvezetés ezt a ten-
denciát szeretné folytatni, a következő években 
az iskolák felújítását fogják befejezni. Az általá-
nos iskolák energetikai korszerűsítése folyamat-
ban van, ezek a munkálatok jövőre befejeződ-
hetnek. A Grassalkovich Antal Általános Iskola 
tetőfelújítását a Magyar Kézilabda Szövetséggel 
közösen végzi a város. Erre 50 millió forint álla-
mi támogatás és 20 millió forint önrész áll ren-
delkezésre. A felújítás eredményeként modern, 
hőszigeteléssel ellátott tetőt kap az épület. 

 Szlahó Csaba kiemelte az új bölcsődeberuhá-
zást, amely már a végéhez közeledik. Az új épü-
letet hamarosan birtokba vehetik a családok és a 
bölcsődések. A beruházás uniós pályázat kere-
tében valósul meg – az elnyert 335 millió forint 
támogatást az önkormányzat további 120 millió 
forinttal egészítette ki. 
 A DPMV Zrt. irányítástechnikai központjá-
nak építése 285 millió forintjába kerül a város-
nak. Az épület Vecsés tulajdona lesz, de a mun-
kát a DPMV Zrt. rendelte meg és koordinálja. 

 A több száz éves Cifra csárda külső felújítá-
sa tavaly elkészült, idén pedig belülről is rendbe 
hozták az épületet. 

Úthálózat és fásítási program
Jelentős összeget fordított a képviselő-testület a 
város úthálózatának felújítására, karbantartásá-
ra. Önerőből 150 milliót, pályázati forrásból 90 
milliót költöttek útfelújításra, aminek köszönhe-
tően a település útjait – egy-két utca kivételével – 
szilárd burkolat borítja. A következő években a 
járdaépítésre szeretne nagyobb hangsúlyt fektet-
ni a városvezetés. 
 A zöldfelületek gondozására, karbantartásá-
ra 50 milliót áldozott a város, a leglátványosabb 
beruházás az Erzsébet tér parkosításával történt, 
amely a játszótérrel együtt 30 millió forintból 
újult meg. A lakosság körében oly népszerű fásí-
tási program keretében 250 fát osztottak ki, ösz-
szesen 3,5 millió forint értékben.  

Templomfelújítások
Állami támogatásból újult meg a vecsési evangé-
likus templom, az önkormányzat pedig vállalta, 
hogy megépíti a parkolót és az épülethez vezető 
járdát. Az Irgalmas Jézus Plébániatemplom fel-
újítására 15 millió forint forrást biztosított a Váci 
Egyházmegye, az elnyert forrást az önkormány-
zat 5 millió forinttal egészíti ki. A rendelkezésre 
álló összegből a templom belső felújítását végzik 
el. A Jézus Szíve templom felújítására is pályáza-
tot nyújtanak be az egyházmegyéhez, a felújítást 
az önkormányzat is támogatni fogja.
  

Egészségügy és sport
Jól haladnak az új alapellátási központ és mentő-
állomás munkálatai. Az elmúlt évek egyik leg-
fontosabb vecsési beruházására a kormánytól 400 
millió forint támogatást kapott a város, és további 

500 millió forintot a saját költségvetéséből biztosít. 
Az épület várhatóan 2019 első felében készül el. 
 A vecsési szakrendelő működését 150 millió 
forinttal támogatja az önkormányzat, hogy az el-
látás magas színvonalon működhessen. Fontos, 
hogy a vizsgálatokat jó, minőségi orvosi eszkö-
zökkel végezzék, ezért az eszközök megújításá-
ra is jelentős összeget költ a város. Az Egészsé-
ges Budapest program keretében közel 300 millió 
forint támogatást nyert Vecsés, amelyet 15 millió 
forinttal kipótolva eszközbeszerzésre fordítanak. 
Többek között egy olyan modern mammográfiai 
berendezés vásárlására, amely még a kórházakban 
is ritkaságszámba megy. A polgármester beszélt 
a szociális intézmények fenntartásáról, kiemelve 
a központi konyha 70 millió forintból megvalósí-
tott felújítását.  

Közbiztonság
A vecsési közbiztonság témakörét említve Szlahó 
Csaba elmondta, a rendőrség munkáját segíti a vá-
ros, emellett támogatja a polgárőr-egyesületet. A 
városi térfigyelő kamerahálózat megújítása las-
san időszerűvé válik, hiszen már 15 éve működik. 
 Az agglomeráció többi településéhez hason-
lóan Vecsésen is problémát jelent a megnöveke-
dett gépjárműforgalom. A lakók nagyobb biz-
tonsága érdekében több korlátozást is bevezetett 
már az önkormányzat, például az iskoláknál 
egyirányúsították a forgalmat. Szó volt a Tele-
pi úti vasúti átjárót érintő megváltozott forgal-
mi rendről, illetve a Dózsa György útra terve-
zett kanyarodó sávról, melyet az önkormányzat 
saját költségvetéséből építene meg, hogy gyor-
sabb legyen a kanyarodás a Kinizsi utca felé. 
 A polgármesteri tájékoztató után a lakossági 
kérdések, hozzászólások következtek. Egy Major 
utcai lakó az ivóvízminőséggel kapcsolatban inté-
zett kérdést a képviselő-testülethez, továbbá elpa-
naszolta, hogy az utcában több lakásban is gondot 
jelent csapadékos napokon a csatornából vissza-
szivárgó szennyvíz. A DPMV Zrt. vezetője vála-
szában elmondta, a csatornahálózatba illegálisan 
bevezetett esővíz okozhatja ezt a problémát. Az 
illegális bekötéseket a szolgáltató munkatársai el-
lenőrzik, szabálytalanság esetén pedig bírságolni 
fognak. 
 Többek között szóvá tették, a hideg idő bekö-
szöntével általános probléma, hogy egyes ingat-
lantulajdonosok a környezetet károsító anyago-
kat égetnek otthonaikban. Ez nem csak rendkívül 
káros, hanem tilos is. A probléma kezelése a já-
rási hivatal hatásköre, amennyiben ilyen jellegű 
levegőszennyezést tapasztalnak, akkor a Vecsé-
si Járási Hivatalt értesítsék a 06-29/555-235 tele-
fonszámon.  VA

KÖZMEGHALLGATÁS
Megtartotta éves rendes közmeghallgatását Vecsés város kép - 
viselő-testülete. A november 29-i fórumon megjelent érdek-
lődőket Szlahó Csaba polgármester tájékoztatta a városi be- 
ruházásokról, továbbá az egészségügy, a helyi sportélet és a 
közbiztonság területén elért önkormányzati eredményekről.  

Szlahó Csaba tájékoztatta a jelenlévőket

Az új bölcsőde műszaki  
átadása decemberben esedékes 

Az Alapellátási Központ és Mentőállomás  
az egyik kiemelt beruházása a településnek

ÖNKORMÁNYZAT

Legutóbb november 27-én ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülésen többek között módo-
sították a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok térítési 
díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló önkormányzati rendeletet, véde - 
lem alá helyezték az Ó-Plébánia épületét, jóváhagyták dr. Sibalin Milán fogorvos tartós he lye tte-
sítési kérelmét, elfogadták a XVIII. Vecsési Káposztafesztről szóló beszámolót és zárt ülésen 
elbírálták a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat.

MINDEN IDŐK LEGSIKERESEBB RENDEZVÉNYE VOLT 
a XVIII. KáposztafesztTestületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester a beszámolóját most 
is a folyamatban lévő pályázatok és beruházások 
ismertetésével kezdte. Elmondta, hogy a DPMV 
Irányítástechnikai és Diszpécserközpontban a 
nyílászárókat beépítették, a külső szigetelés el-
készült, a belső burkolási munkák kivitelezését 
és a külső parkolók kiépítését is elkezdték. Az 
új bölcsődénél a kivitelező a beruházást készre 
jelentette. Az épület műszaki átadása még de-
cemberben megtörténhet, a végleges átadása kora 
tavaszra várható. A Mentőállomás és Alapellátá-
si Központ beruházásnál behelyezték az összes 
nyílászárót, elkezdték a burkolatokat lerakni. A 
külső tereprendezés és a közműmunkák is na-
pirenden vannak. Jó hír, hogy a Sándor-tanyán a 
műfüves focipálya elkészült. Egy öltözőkonténer 
beszerzése után már télen birtokba lehet venni a 
pályát. A Grassalkovich iskolában a tornacsar-
nok tetőszerkezetének felújítása még nem feje-
ződött be. A zsidó sírkertben a pályázatban vál-
lalt kerítés építése és a tereprendezés határidőre 
megvalósult. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiírt útfelújítási pályázaton 90 millió forint 
támogatást nyert a város, amelyből a Kinizsi ut-
cát újítják meg. Elkészült a Mátyás utca a Rózsa 
utca és az Ágoston utca közötti szakaszon. Meg-
kezdték a Zrínyi utcában a járdaépítést. 
 Szlahó Csaba a beruházások ismertetése 
után megemlítette, hogy új őrsparancsnok kez-
di meg a munkáját a rendőrségen. November 
5-én Zahorecz Sándor monori rendőrkapitány 
bemutatta Körmöndi Bernadettet, aki decem-

ber 1-jétől áll munkába. 
November 9-től nov-
ember 12-ig 25 fős de-
legáció látogatott el a 
rhein stetteni testvér-
városba, ahol a Szent 
Márton Egyházközség 
Márton-napi ünnep-
ségén vettek részt, és 
megemlékeztek a két 
település között fenn-
álló 25 éves kapcso-
latról is. Szlahó Csaba 
polgármester novem-
ber 22-én részt vett a 
Pest Megyei Labda-
rúgó Szövetség Gól-
királyi gáláján a Me-
gyeházán, ahol mint a 

szövetség elnöke díjakat adott át a focistáknak 
és az egyesületek vezetőinek. November 23-án 
Mohainé Jakab Anikó jegyzővel részt vett a Bu-
dapest Airport többszintes parkolóházának ün-
nepélyes alapkőletételén. Végezetül elmondta, 
hogy az önkormányzat támogatta a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat szervezésében megvaló-
sult IV. Vecsési Nóta- és Operettestet. 

Módosították a személyes  
gondoskodást nyújtó szociális  
és gyermekjóléti ellátásokról, azok  
térítési díjairól szóló rendeletet
Valójában csak pontosították a rendeletet, ugyan-
is a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya 2018. október 29-én el-
lenőrzést tartott a Semmelweis Bölcsődében és 
megállapították, hogy a térítési és szolgáltatá-
si díjak a helyi rendeletben konkrét összeg he-
lyett nettó + áfa összegként szerepelnek. A té-
rítési díjakban nem javasoltak változtatást, csak 
azt kérték, hogy a meglévő díjakat konkrét ösz-
szegekként tüntessék fel. Például a bölcsőde 
által biztosított gyermek étkezési térítési díjat 
260 Ft+áfa helyett 330 Ft/fő/nap formában kell 
feltüntetni. A másik módosítás, hogy az intéz-
ményvezető kérésére a bölcsődei ellátásokért 
járó térítési díjakat előre kell majd befizetni a 
szülőknek. Ezért a rendelet 22.§-át is  módosí-
tották, vagyis „A Semmelweis Bölcsőde által 
nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési dí-
jakat előre kell megfizetni.”

Helyi védelem alá helyezték  
az Ó-Plébánia épületét 
Frühwirth Mihály a Fő út 51. szám alatti Ó- Plé-
bánia-épületét kérte védelem alá helyezni. In-
doklásul leírta, hogy az értékvédelmi adatlap 
szerint az eredeti formájában fennmaradt épület 
helytörténeti és építészeti szempontból is figye-
lemreméltó. A múlt század 30-as éveinek korai 
modern villaépítészetének jellegzetes építészeti 
elemeit hordozza magán az épület, ezért a telepü-
léskép védelméről szóló önkormányzati rendelet 
szerint az „Ó-Plébánia épület, helytörténeti érték 
utcai tömegalakítását, homlokzatát, nyílászáróit, 
tégladíszítését, kovácsoltvas erkélykorlátját, va-
lamint utcai kerítését meg kell őrizni”. 

Dr. Sibalin Milán fogorvos három  
évig csak heti két nap rendel
A 2. számú fogorvosi körzet orvosa azzal a kére-
lemmel fordult a testülethez, járuljon hozzá, hogy 
rendelési ideje egy részében helyettesítő kollé-
gát alkalmazzon. Kérelmét azzal indokolta, hogy 
decemberben megkezdi 3 éves sebészeti szak-
képzését a SOTE FSZOI-ban, így csak heti két 
napot tudna dolgozni a vecsési praxisában. He-
lyetteseként dr. Kasza Éva fogszakorvost jelen-
tette be, aki nyugdíjasként a működési engedé-
lye érvényességéig venne részt a betegellátásban. 
Az érvényes jogszabályok szerint a testületnek 
a helyettesítést jóvá kell hagynia. A képviselők 
egyhangúlag támogatták, hogy dr. Sibalin Mi-
lán általános helyettese 2018. december 1-jétől 
határozatlan időtartamra dr. Kasza Éva legyen.

Minden idők legsikeresebb rendezvé-
nye volt a XVIII. Vecsési Káposztafeszt
Alattyányi István a Káposztafeszt szervező bizott-
ságának elnöke beszámolójában leírta, hogy eb-
ben az évben is nagy hangsúlyt fektettek a csa-
ládias megjelenésre. Több olyan programot is 
kínáltak, ahol a szülők, a nagyszülők a gyere-
kekkel együtt tudtak kikapcsolódni, szórakozni. 
A káposztafesztivál sikeréhez az is hozzájárult, 
hogy a két nap alatt 35-40 ezer látogató fordult 
meg az Epresben. Az esti koncerteket 10-12 ezren 
nézték meg. A jövő évi káposztafesztet már októ-
berben elkezdték szervezni. Több ponton szeret-
nének változtatni, hogy minél színesebb, változa-
tosabb, hangulatosabb és biztonságosabb legyen 
a fesztivál. P.Gy.
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A versenyen ketté választották a mezőnyt, 
a gyermekekre és felnőttekre. A 33 gyer-
mek-ifjúsági induló külön versenyzett egy 

másik teremben, ott a zsűri elnöke dr. Alföldy-
Boruss István volt. A 18 év felettieknél pedig a 
nagytiszteletnek örvendő dr. Gerzanics Magdolna 
népzenekutató volt a 3 tagú bíráló bizottságelnöke.
 A 67 felnőtt versenyző időben 3 csoportra 
bontva méretkezett meg egymással, mi az első 
harmadba kerültünk, és az elő- és középdöntő-
ben már többségében megismert csoportokkal 
és egyéni előadókkal kerültünk ismét össze né-
hány határon túli magyar együttessel kiegészül-
ve. Az előadásunknak nem kedvezett a korai idő-
pont, de ennek ellenére jól sikerült. Dalcsokrunk 
most is, mint az itteni szereplések alkalmával ed-
dig mindig, kicsit elütött a többiek produkciójá-
tól. Ezen a minősítő versenyen kicsit más a stílus, 
mint amit mi képviselünk. Műsorunk színfolt volt 
a mezőnyben, és szólistáink is kitettek magukért. 
 A másik két részben nekünk kevésbé ismert 
régiókbeli és több határon túli versenyző is sze-
repelt, akiket jó lett volna közelebbről is megis-
merni. Viszont a 9-től 17 óráig tartó versenyt, az 
ezt követő gálát és a 19 órától kezdődő eredmény-
hirdetést sajnos kevesen tudták végigvárni.  

 Háromféle díjat osztottak ki, nívódíj, kiemelt 
nívódíj és nagydíj, mi végül Vass Lajos Kiemelt 
Nívódíjban részesültünk. Nagydíjat elsősorban a 

  2018. október 19-én 60 éves osztálytalálkozóra 
gyűltek össze a Falusi Általános Iskola 1958-ban 
végzett osztályok egykori diákjai. Három osztály – 
két fiú- és egy leányosztály – végzős diákjai a Bá-
lint Ágnes Kulturális Központ Fütte Éttermében 
rendezte meg a találkozót.
 Az öregdiákok meghívták a még életben 
lévő tanáraikat is, akik idős koruk és egész-
ségi állapotuk miatt nem tudtak részt venni a 
találkozón. A leányosztály osztályfőnöke, Né-
meth Lászlóné „Mária néni” is idős, és nehe-
zen mozog, ezért ő sem tudott eljönni a talál-

Balla Péter Népdalkör  
a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében

CIVIL HÍREK

A Balla Péter Népdalkör hosszú évek után újra elindult a Vass Lajos Népzenei Szövetség által kiírt 
versenyen. Ez a másik országos szervezet a KÓTA-n kívül, amely a népzenei előadókkal, illetve 

népdalos versenyekkel foglalkozik. A vetélkedés 3 szinten folyik, kieséses-továbbjutásos rendszer-
ben. A tavaly Budakeszin tartott elődöntőn elért Arany és idén nyáron lebonyolított középdöntős 

Kiemelt Arany fokozat után jutottunk be a 2018. november 17-i Kárpát-medencei döntőbe. 

versenyben több ciklus óta résztvevők és a külho-
ni magyarok kaptak, mi még újak voltunk ebben 
a mezőnyben! Így is büszkék vagyunk az ered-
ményre, és köszönjük Szeghalmi Ágnes művésze-
ti vezetőnknek a felkészítést.
 Idén még december 16-án délután lesz fellé-
pésünk a helyi Mindenki karácsonya ünnepen, 
azután rövid téli szünet következik, majd janu-

ár 25–27. közt a Kínai 
Holdújév Ünnepre kap-
tunk meghívást a Mil-
lenáris parkba, ahol a 
Kínában tanult dalt is 
előadjuk kínai nyelven. 
Azután nagy erőkkel 
készülünk a dél-erdé-
lyi utunkra, amelyet 
a Csoóri Programtól 

nyert pályázati összegből júniusban szeretnénk 
megvalósítani. És még sok-sok tervünk van ezen 
kívül is… Akit érdekelnek híreink, követhet min-
ket az interneten itt: https://www.facebook.com/
BallaNepdalkorVecses.
 Csoportunk nevében minden kedves olvasó-
nak boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! 

Katonáné Gergely Tünde, titkár

„Csoportunk ne-
vében minden 
kedves olvasó-
nak boldog ka-
rácsonyi ünne-
peket kívánok!”

Falusi Általános Iskolások  
60 éves osztálytalálkozója

kozóra, de szinte minden diákjára név szerint 
emlékezett.
 A találkozó jó hangulatban zajlott, finom va-
csorával egybekötve, és a résztvevők közül min-
denki boldogan emlékezett a diákéveire.
 A 8/c. leányosztály résztvevői: Bencsik Erzsé-
bet, Bódi Erzsébet, Brunner Rozália, Dax Ilona,  
Eiler Katalin, Fazekas Ildikó, Kiss Kornélia, Per-
ger Julianna, Rézinger Marianna, Somogyi Mária, 
Soproni Anna, Váradi Katalin, Vida Magdolna.
 A fiúosztály résztvevői: Bach János, Falusi Já-
nos, Fajta Kálmán, Nagy Sándor, Nyusztai László, 

Stiller Tamás, Szabados József, Várszegi György, 
Veres Pál, Vörös Lajos, Zimányi István.

Kép és szöveg: Rézinger Marianna

A delegációt Saska Istvánné 
Margitka képviselőasszony 
vezette. Engedjék meg, hogy 

egy pár gondolattal informáljam a 
kedves olvasókat az eseményről. 
 Szárhegy is, mint Vecsés, az ott 
termelt káposztáról híres, ami ha-
sonló a vecsési káposztához, lapos 
és vékony héjú, ízletes, méltán sze-
retett fajta. Így hát mikor eljön a ká-
posztavágás ideje a hagyományokhoz 
méltóan káposztavásárral, fesztivállal 
ünnepli a település legnagyobb kin-
csüket, a szárhegyi káposztát. Októ-
ber 12-én pénteken az esti órákban 
érkeztünk egyenesen a művelődé-
si házba, ahol a helybéli népszoká-
sokhoz kötődő népviseleteket mu-
tatta be néprajzi előadása részeként 
Sólyom Gabriella tanárnő. 
 Ezt követően Gyergyószárhegy 
testvérvárosainak rövid kulturális be-
mutatójával folytatódott a program. 
Az esti reneszánsz táncház előtt az 
állófogadást megelőzően baráti szere-
tettel köszöntöttük egymást Danguly 
Ervin polgármester úrral, valamint a 
régen látott baráti családokkal! 
 A hosszú út és a velejáró fáradt-
ság ilyenkor mintha egy pillanat alatt 
tovaszállna, és ha nem gondoltunk 
volna a másnapi programokra, reg-
gelig beszélgettünk volna! Szomba-
ton reggel lovaskocsikon zenekari 
kísérettel indultunk a vásártérről az 
úgynevezett Cárinába, a település 
szélén lévő káposztásföldekre. Itt a 
szokásoknak megfelelően a 18. élet-
évüket betöltő fiatalok, a regruták 
műsorával és a polgármester úr és a 
káposztásgazda humoros alkujával 
kezdődött a zenés-táncos káposzta-
vágás. Az eseményt a Duna TV jó-
voltából a Kárpát Expressz című mű-
sor is rögzítette, mely a médiaklikk 
honlapon elérhető a kedves olvasók 
számára. Mindeközben a vásártéren 
a főzőverseny résztvevői már szorgal-
masan dolgoztak a káposztás ételek 
elkészítésén, Vecsést ezúttal is Uitz 
papa csapata képviselte! Kiss Gábor, 
a csapat frontembere és szíve-lelke, 
a család összefogásával ismét elkáp-
ráztatta mind a helybelieket, mind a 
szárhegyre látogatókat! Többféle ká-
posztás ételkülönlegesség mellett, ká-

posztás desszertet is kínál-
tak a nagyérdeműnek, 
melyet ott helyben 
látványkonyha ke-
retében, tábori kö-
rülmények köze-
pette készítettek 
el. A főzőverseny 
különdíját, vala-
mint a második he-
lyet kapta a zsűritől 
a vecsési gárda. Ezúton 
is szeretnénk nekik megkö-
szönni a rengeteg fáradtságos mun-
kát, mely mindezzel együtt jár! 
 Míg a főzőverseny zsűrije értékelt 
a helybéli iskola tanárai korcsopor-
tokként a hagyományokhoz kapcso-
lódó sorversenyt szerveztek a diákok 
számára, melynek már hosszú évtize-
dek óta szlogenje, hogy „Egy szót se 
káposztavágásig”! A mondás a helyi 
gazdáktól eredt, mely többnyire a csa-
ládfő szájából hangzott el. Ilyenkor 
ősszel mikor betakarították és elad-
ták a termést, a bevételből vagy cse-

réből kaptak új cipőt a gye-
rekek. Ez alkalommal 

hangzott el sok helyen 
a mondás, mely a 
mai napig él a köz-
tudatban Gyergyó-
szár hegyen! A 
sorversenyeket kö-

vetően a Repub lic 
együttes adott ferge-

teges koncertet, mely-
re megtelt nem csak a vá-

sártér, de a környéke is! 
 Egész hétvégén megtekinthető volt 
a sportcsarnok előterében Lukács 
Géza termelő szárhegyi káposztáról 
készült fotókiállítása! A képek egyedi 
stílusú művészfotók voltak, melyek-
ből áradt a szülőföld, a káposzta és 
a velejáró munka szeretete! Az esti 
bál megnyitóját követően a vacsora 
alatt csángó táncokból láthattunk be-
mutatót, majd a Madarasi Fúvósze-
nekar programja színesítette az es-
tet. A bál hangulatáról népizenekar 
gondoskodott, mely színvonalas mu-

A testvérvárosi kapcsolat további erősítése érdekében az önkormányzat dele-
gációt küldött erdélyi testvérvárosunk, Gyergyószárhegy egyik legnagyobb ün-
nepére, az ottani Káposztafesztre, amit október 12–14. között rendeztek meg.

zsikája, nem csak a hagyományokat 
idézte, hanem igazi zenei élményt je-
lentett, mind a táncosok, mind a mu-
zsikát szerető hallgatóság számára! 
 Vasárnap a reggeli misét követő-
en a közeli Parajdon és Szovátán jár-
tunk, a jó Isten kegyelméből kiváló 
kiránduló időben egy szál ingben sé-
tálhattunk Szováta méltán híres fő-
utcáján. Majd visszatérve a búcsú 
pillanatai következtek, búcsúztunk 
szeretett barátainktól, vendéglátó-
inktól, az együtt töltött szép hétvé-
ge emlékeitől! 
 Az együtt töltött percek, a tartal-
mas beszélgetések, a közösen meg-
élt élmények mind-mind hozzájárul-
tak barátságaink erősítéséhez, mely 
mindegyike fontos láncszeme test-
vérvárosi kapcsolatunk további épí-
tésének! Az önkormányzatnak kö-
szönjük a lehetőséget, hogy eddigi 
tevékenységeinket mérlegelve mél-
tónak tartotta a zeneegyesület tag-
ságát arra, hogy a képviselők és 
volt polgármesterünk, Bükk Laci 
bácsi társaságában képviselhettük 
Vecsést a Gyergyószárhegyi Ká-
posztafesztiválon!  

Fazekas József, VHZ MVW-elnök

Lukács Géza a helyi káposztater-
melő egyesület vezetője elmond-
ta, hogy levédették a szárhegyi ká-
posztát. A miértről így írt a VT 2017. 
szeptemberi számában: „Egyedi, 
mert sikerült megőriznünk egy 
több száz éves genetikai állo-
mányt, ami nem keveredett más 
fajtákkal. (Magról palántáznak!) 
Ez már Európa szinten is ritkaság. 
Egyedi, mert a folyamatos termesz-
tés alatt volt ideje letisztulni, hogy 
a savanyítás után igazi töltött ká-
poszta készüljön belőle. Formailag 
a mi káposztánkra lapított fej jel-
lemző nagyon vékony levelekkel, 
amik nagyon hosszúak, szinte átfe-
dik az egész fejet. Betűrődés nincs, 
így szinte a torzsáig minden levél-
ből lehet szép tölteléket készíteni.” 
A szárhegyiek gyalulás nélkül feje-
sen savanyítanak.   szalontai

LEVÉDETTÉK  
A SZÁRHEGYI  
KÁPOSZTÁT

GYERGYÓSZÁRHEGYI 
Káposztafesztiválon jártunk 

A XII. Káposztafesztiválon is nagy volt az érdeklődés

Lukács Géza káposztaföldjén
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VÁROS ÉLETÉBŐL
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A program szervezője akkor Kiss Gábor volt, 
aki Uitz papa csapatával a Káposztafesz-
teken és a Böllérversenyeken éremhalmo-

zó, legutóbb Gyergyószárhegyen október 13-án 
az ottani Káposztafesztiválon kapott különdíjat. 
Az időpont módosításának az volt az oka, hogy 
februárban túl közel volt a sváb rendezvény a vá-
ros böllérfesztiváljához, ezért a második disznó-
vágást előrébb hozták. Így a második sváb disz-
nótort december 2-ára tették. A fagyos időjárás is 
ideális volt, így a Tájház udvarán és a fészerben 
semmi sem akadályozhatta meg, hogy két disz-
nót feldolgozzanak.  A főszervező 
feladatát most is Kiss Gábor vállalta 
el, de a rendezvényt a Kulturverein-
Vecsés és a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezte.
 A disznótort Kiss Gábor és 15 
fős csapata mutatta be a közönség-
nek. Az egyik disznó 154 kg-ot, a 
másik 100 kg-ot nyomott a mérle-
gen. A böllér Újvári Gábor, a két 

közvetlen segítsége pedig Wirt József és Tóth 
Zoltán volt. A disznótor három lépésben zajlott. 
Reggel nyolc órakor kezdődött a disznóvágás. A 
szúrás a szigorú előírások miatt nem a Tájház-
nál volt, viszont a bontást és a feldolgozást már 
bárki végigkövethette. A bemutatón régi eszkö-
zökkel, sváb hagyományok szerint dolgozták fel 
a kisebbik disznót. A második lépést megelőzte 
a sertés tisztítása. Lehet perzselni vagy forrázni. 
Kiss Gáborék előszeretettel forráznak. A pörzsö-
lésnek vagy forrázásnak tulajdonképpen egyetlen 
célja van: a szőr eltávolítása. Ezután következett 
a bontás. Rémfán lógva szedték szét a disznót. A 
csontozás és a feldolgozás sváb precizitás szerint 
történt, így nem maradt fölösleges rész. Sokan 
a véres hurka miatt jöttek kóstolni, mert azt tud-
ja mindenki Vecsésen, hogy a sváb recept sze-
rinti hurkának nincs párja. Kiss Gábor elmond-
ta, hogy sváb hurka nem rizzsel készül, hanem 
zsemlésen és véresen. A zsemlét apró kockák-
ra vágják és bélzsíron lepirítják, majd hozzáke-
verik a nyers, darált vérhez. A kolbászt, hurkát 
bélbe vagy műbélbe töltik. A hurkát végül kb. 80 
fokos abalében kifőzik. Hát ilyen egyszerű ez a 
nagyszerű étel.  
 Vasárnap reggelre igyekeztek minél több ízzel 
és étellel készülni, ezért már egy nappal koráb-
ban levágták és feldolgozták a nagyobb disznót, 
így már kora reggel kínáltak hurkát, kolbászt és 
sült húsokat. 
 Az érdeklődők 11 óra körül már teljesen meg-
töltötték a Tájház udvarát, és délelőtt már elkelt a 
feldolgozott két darab disznó. Persze a meghirde-
tett menüt egész nap lehetett kóstolni. Reggelire 
vérpörkölt, főtt fejhús, vese-velő, töpörtyű, véres 

MÁSODIK SVÁB DISZNÓVÁGÁS

Budakeszi példáján felbuz-
dulva Vecsésen idén feb-
ruárban rendezték meg elő-
ször a sváb hagyományokat 
bemutató disznóvágást.

és májas hurka, kolbász, disznósajt volt vecsé-
si savanyúsággal. Ebédre hurkaleves, toros pör-
költ törött krumplival, savanyú tüdő, pecsenye és 
töltött káposzta készült. A hagyományos fahé-
jas sváb fánkot, „Zimmed Kropfe”-t, a rétest és 
a hájas süteményeket a fogópálinkák teljes ver-
tikumával kínálták. Mindent meg lehetett kós-
tolni. A kóstoláshoz most is tallért kellett vásá-
rolni.  Négy tallérért már egy tekintélyes adagot 
lehetett kóstolni. Miközben sütötték a finomsá-
gokat a fészerben, a vendégek addig sem unat-
koztak, hiszen a nemzetiségi csoportok színvo-
nalas műsorral kedveskedtek a közönségnek. Az 
érdeklődőket Tófalvi Mónika az NNÖK, elnöke 
köszöntötte, és 10 órakor „színpadra” szólítot-
ta a Grassalkovich iskola „Flinke Beine” tánc-
csoportját. Először az alsósok táncoltak, majd 
a nagyok. A táncokat Füzesi Józsefné és Gom-
bosné Simon Amanda tanította be. Délben a 
Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten 
Wetschesch Kücken tánccsoportja mutatta be 
táncát. Ezt a csoportot is Füzesi Józsefné Er-
zsike néni készítette fel. Délután kettő órakor a 
Vecsési Mosolyország Óvoda Süni csoportja lé-
pett fel. A táncokat betanította Dandás Erzsébet, 

Seres Imréné, Belucz Mária, Béres 
Józsefné, Simon-Fülöp Brigitta és 
Sarkadyné Lukács Krisztina. 
 A program végén Tófalvi Móni-
ka az NNÖK nevében külön köszö-
netet mondott a fellépő gyermekcso-
portoknak, a felkészítő nevelőknek 
és a rendezvény szervezőinek, meg-
említve a hangosítást biztosító Faze-
kas Józsefet és Hidvégi Zoltánt. P.Gy.

Uitz papa csapata mutatta be a disznóvágást

Ez volt a reggeli menü

Falusi Nemzetiségi Óvoda Kücken tánccsoportja

Tallér volt a fizetőeszköz

Grassalkovich iskola „Flinke Beine” tánccsoportja
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  „Nyugodtan dönthet úgy is, hogy 
visszaviszi Charlie-t az iskolába, és 
minden marad a régiben. Ám ha őrá 
esik a választás, olyan tudományos 
ugrás elősegítője lesz, amelyhez fog-
ható a DNS felfedezése óta nem volt. 
Nos?” – kérdezi dr. Nemur Alice 
Kiniantól, Charlie Gordon tanárától 
Daniel Keyes Virágot Algernonnak 
című világhírű regényében, illetve a 
Szervét Tibor által készült színpadi 
változatban, mely a Játékszín műsorán 
szerepel először. Hogy hogyan dönt a 
tanárnő és főleg a törekvő tanítványa, 
és mi lesz mindennek a következmé-
nye? Erről szól ez a megindító törté-
net. Charlie Gordon csodálatos szel-
lemi fölemelkedése és méltóságteljes 

2019-es előzetes programajánló

Időpont: 2019. február 23.; 
kapunyitás: 20 óra, kezdés: 21 óra
Jegyár:  Az első 50 jegy kizárólag on- 
 line karácsonyi akcióban: 1 990 Ft, 
ezt követően elővételben: 2 590 Ft, 
helyszínen: 2 990 Ft

Margaret Island 
klubkoncert

Időpont: 2019. február 21. 19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

A JÁTÉKSZÍN BEMUTATJA: 
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak
Színpadra írta: Szervét Tibor

A zenekar 2019-es turnéjával Ve-
csésre is ellátogat, ahol bemutatják 
a III. nagylemezüket, de természe-
tesen a korábbi együtt éneklős ked-
vencek sem maradnak ki! 

visszatérése korábbi énjéhez felemelő 
példájává válhat az emberi kitartás-
nak, az élni akarásnak, az optimiz-
musnak, a szeretet erejének.
 „Horgas Péter díszlete praktikus 
ügyességgel hozza egy térbe a két 
világot, lehetővé teszi a játék tem-
póját, pörgését, a helyszínek jól kö-
vethető változásait. Horgas Ádám 
rendezésében megbízhatóan, átte-
kinthetően, átélhetően folyik le a 
cselekmény. Szervét színészként is 
helyén van a magára szabott darab-
ban, alaposan kidolgozza és gondo-
san mérlegelve alkalmazza a fogya-
tékosság tüneteit, eleve ügyel arra, 
hogy ne nézzük pusztán hülyének 
Charlie-t.” (Dívány, Zappe László)

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk, az egyes programok je-
gyeinek árusításáról weboldalun-
kon és a facebookon (facebook.
com/kulturba) értesülhetnek leg-
gyorsabban. Jegyek online a 
www.kulturba.hu oldalon, va-
lamint nyitvatartási időben jegy-
pénztárunkban válthatóak.

 
Charlie Gordon: 
SZERVÉT TIBOR
Alice Kinian:
LÉVAY VIKTÓRIA
Nemur professzor: 
BENEDEK MIKLÓS
Dr. Jay Strauss:  
NAGY SÁNDOR /KLEM VIKTOR
Anya: ZSURZS KATI
Gina: SZŐLŐSKEI TÍMEA

Díszlettervező: Horgas Péter
Jelmeztervező: Bujdosó Nóra
Ügyelő: Skrabán Judit
Súgó: Sajben Anita
Rendezőasszisztens: Petyi János

Rendező: HORGAS ÁDÁM

Az előadás hossza 
2 óra 45 perc, egy szünettel



10 2018. december 2018. december  11
Tájékoztató Tájékoztató

  November 9-én, a Vecsési Mo-
solyország Óvoda hagyományaihoz 
híven, immár 9. alkalommal rendez-
te meg Őszbúcsúztató ünnepségét 
– Márton-napi felvonulását. Minden-
ki lelkesen készült már hetekkel a 
jeles esemény előtt. Október köze-
pétől folyamatosan beszélgettünk a 
Márton-legendáról, megismerkedtek 
a gyermekek Szent Márton püspök 
élettörténetével, a személyét öve-
ző különböző mesés történetekkel, 
a nevéhez kötődő népszokásokkal, 
hiedelmekkel, különböző mondó-
kákat, énekeket sajátíthattak el mind 
magyar, mind német nyelven. Egy 
kreatív délutánon belül a szülőkkel 
csodaszép lámpásokat készítettünk. 
 A nagy nap elérkeztével, óvodánk 
udvarát ellepték a színesebbnél szí-
nesebb esernyők, libás-lampionos 
dekorációk, fényfüzérek. Délután 

  November 6-án a Fradi Suli Prog-
ram keretén belül Gera Zoltán (volt 
válogatott labdarúgó) és Pohl Zoltán 
(válogatott vízilabdázó) látogatott el 
az Andrássy Gyula Általános Isko-
lába. Az eseményen Németh Kor-
nél, a Suli Program projektfelelőse 
volt a műsorvezető. Köszöntötte a 
résztvevő diákokat, pedagógusokat, 
majd ismertette a programot. Ezt kö-
vetően levetítettük az általuk hozott 
kisfilmet. A filmben látottakról kér-
déseket tettek fel a gyerekeknek és 
a helyes válaszokért Fradis ajándé-
kokat nyerhettek. A kvízjáték után 
Gera Zoltánnal folytatott interaktív 
beszélgetést a projektfelelős. Gera 
Zoltán felhívta a figyelmet a tanulás 
fontosságára és olyan fontos alapér-
tékről beszélt, mint a szorgalom, a 
kitartás. A volt válogatott focista ki-
emelte , mennyire fontos, hogy célo-
kat tűzzenek ki maguk elé a gyere-
kek. Utána Pohl Zoltánnal az iskola 
korábbi tanulójával beszélgetett Né-
meth Kornél. Tanárai szerint kiváló 

OKTATÁS

Őszbúcsúztató 
Mosolyországban

Válogatott sportolók  
az Andrássyban

ez a mesebeli udvar várta a gyer-
mekeket és családjukat, hogy eltölt-
hessünk együtt pár vidám órát. Nagy 
örömünkre kaptunk kölcsönbe egy 
kacsát, aki a kacsaólban várta a kí-
váncsi nézelődőket. 
 A gyerekekkel, egy kis műsor-
ral kedveskedtünk vendégeinknek. 
Óvodánk négy csoportjából három, 
a Tücsök, a Piroska és a Süni cso-
port őszi énekeket, mondókákat, ver-
seket szavalt, míg a negyedik csoport, 
a Delfinkék előadták Szent Márton 
legendáját. 
 A műsor végeztével mindenki ma-
gához vette a kis lámpását, és rend-
őri biztosítás mellett felvonultunk 
óvodánk környező utcáiban. Visz-
szaérkezve zsíros kenyér lilahagy-
mával, meleg tea és sütemény várta 
a felvonulókat. 
 Szeretnénk ezúton is köszönetet 
mondani Botlik Dávid családjának, 
akiktől a kacsát kaptuk, a Vecsé-
si Rendőrőrs munkatársainak, akik 
segítettek nekünk a rendezvény za-
vartalan lebonyolításában, illetve 
köszönjük szépen a partneróvodá-
inknak, vecsési iskolákból megje-
lent pedagógusoknak a részvételt, il-
letve Mindenkinek, aki jelenlétével 
szebbé varázsolta e napot. Büszkén 
mondhatom, hogy Mosolyországban 
lenni jó.

Kuni-Schiszler Katalin,
német nemzetiségi óvodapedagógus

A Szabados-Schiller család már 
9 éve ápol partneri kapcsolatot 
két német településsel. A család 
kapcsolata a káposztatermesz-
tés révén született, és a kezdetek 
óta rendszeresen, évente eleget 
tesznek kedves meghívásuknak, 
és részt vesznek az ő ,,Krautfest”-
jükön, illetve ,,Kappesmarkt”-
jukon.
 Vendégeik Echterdingenből (Ba-
den-Würthemberg tartomány), 
a ,,csúcsos káposzta” hazájából, 
illetve Raesfeldből (Észak-Rajna 
Westfália tartomány) érkeztek. 
A kiváló egyéni kezdeményezés 
örvendetesen magasabb szint-
re emelkedett, mert idén Vecsés 
Város Önkormányzata hivatalo-
san is meghívta a két város kép-

viselőit a mi Káposztafesztünkre, 
amelyre nagy örömünkre meg is 
érkezetek a kedves vendégek. 
 Német barátaink szíves ven-
déglátásban részesültek mind az 
önkormányzat, mind a Szabados-
Schiller család részéről, így számos 
élménnyel és kedves emlékekkel 
tértek haza, miután ők is szívélye-
sen meghívták a vecsésieket az ő 
káposztafesztjükre.
 A felvételen a vendégek egy 
csoportja látható az impozáns Sza-
bados-Schiller pavilon előtt. A má-
sik illusztráció azt a cikket mutatja, 
amely a raesfeldi vendégek haza-
térése után jelent meg az ő ottho-
ni újságjukban, a ,,Borkener Zei-
tung”-ban.
  szajan, fotó: Katona Csaba

Német vendégek  
a Káposztafeszten

tanuló volt, és ebben ő is egyetért. 
Beszélt a válogatottságáról, a baj-
nokok ligájáról, valamint elmondta, 
hogy jó volt visszatérnie és újra lát-
nia az iskolát! A sportolóktól a gye-
rekek is kérdezhettek. Pohl Zoltánt 
arról kérdezték, milyen volt először 
gólt lőnie Fradiban a felnőttek kö-
zött. Gera Zoltánt arra kérték, me-
séljen az Európa-bajnoki és Európa-
ligás élményeiről. 
 A program végén dedikálás és kö-
zös fényképezés következett.

Varga Mihály,  
fotó: Németh Andrea (Fradi Média)

Pályaorientációs  
nap az Andrássyban

HÍREK

A z ülésen jelen volt Tófalvi Mónika, 
Frühwirthné Halász Melinda, Brunner 
Krisztina, Mohainé Jakab Anikó jegyző, 

Kun Csabáné jegyzőkönyvvezető, Massza Mag-
dolna, Magyarné Kárpáti Erzsébet Grassalkovich 
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 
Iskola, Vargyasné Bakonyi Ildikó Falusi Nem-
zetiségi Óvoda és Kovácsné d’Elhogune Ilona 
Mosolyország Óvoda. 
 A megjelenteket Tófalvi Mónika az NNÖK el-
nöke köszöntötte, majd beszámolójában először a 
legutóbbi közmeghallgatás óta megrendezett ese-
ményekről tartott tájékoztatást. Külön kiemelte, 
hogy a tavaszi országgyűlési választásokon sike-
rült a parlamentbe bejuttatni Ritter Imrét, aki a 
korábbi ciklusban, mint parlamenti szószóló te-
vékenykedett, most teljes jogú képviselőként vesz 

November 21-én este hat órától 
tartotta a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a Fő út 49. szám 
alatt az éves közmeghallgatását.

Közmeghallgatást  
tartott a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat
részt a parlament munkájában. A nemzetiségi bi-
zottság elnöke és a költségvetési bizottság tagja. 
Az ő tevékenységének köszönhető, hogy a nem-
zetiségi támogatások összege megemelkedett. Tó-
falvi Mónika megemlítette, hogy idén ünnepel-
ték a 25 éves testvérvárosi partnerkapcsolatukat 
Rheinstettennel. A június 14-i városi ünnepségen 
Sebastian Schrempp főpolgármester és Szlahó 
Csaba polgármester aláírta a testvérvárosi kap-
csolat megerősítését szolgáló okiratot.
 A 2019-es terveikről elmondta, hogy a szoká-
sos rendezvényeiket megtartják. Az első jelentő-
sebb programjuk a február 2-ra tervezett sváb bál 
lesz. Március 3-án a Rétesevéssel zárják majd a 
farsangi időszakot. Húsvét hétfőre, április 22-ére 
tervezik a Vecsési Tájház udvarába a Tojásfutást. 
A kitelepítés 73. évfordulójáról május 12-én em-
lékeznek meg. A Tájház 8. születésnapját május 
26-án ünnepelik meg. A városi ünnep június 14-
én lesz, a Falusi búcsú szeptember 15-16-ára esik. 
A XIX. Vecsési Káposztafeszt szeptember 21-22-
én lesz. Szeptember 29-én tartják a Hadifogoly-

  Egy általános iskolában mindig közkedveltek 
azok a programok, amelyek eltérnek a szokvá-
nyostól, amikor mást és másképp tanulunk, mint 
általában. Az Andrássy iskolában bőven van ilyen 
program, van projekthetünk, DIKI napunk és van 
immár második éve pályaorientációs napunk is. 
Ezen a napon a szakmáké a főszerep. Tanítás 
ilyenkor – a szó konkrét értelmében nincs – he-
lyette a játékosság, a csoportmunka dominál. Az 
idei tanévben november 16-ára esett ez a progra-
munk. Délelőtt az alsósok és az 5., 6. osztályosok 
ismerkedhettek meg néhány szakma jellemzőivel. 
Az osztályfőnökök irányításával a kiválasztott 
szakmákról olvasott ismertetőről gondolattérképet 
készítettek, majd pihenésképpen aktivitizhettek 
különböző foglalkozások bemutatásával. A tor-
nateremben pincér és szakács szakmákhoz köthe-
tő sorversenyekkel múlathatták az időt, valamint 
szakmákat bemutató filmeket is megnézhettek a 
diákok. Sőt feladhattak álláshirdetést leckeíró 
munkatárs munkakör betöltésére is.  Az első és 
második osztályosok sétáltak egyet a városban, 
megnézték, milyen foglalkozásokkal találkoz-

misét, november 2-án a Szent Kereszt Templom-
ban emlékeznek meg a két világháború halottairól. 
November 11-én Márton-napi felvonulást tervez-
nek a Vecsési Falusi Óvoda szervezésében. 
 A nemzetiségi önkormányzat 2014 óta a 
Grassalkovich iskola fenntartója. Ebben az évben 
a törvényi változások miatt vagyonkezelői is let-
tek az intézménynek, ami újabb problémákat ve-
tett fel. Például kiderült, hogy az egész iskola fö-
démszerkezete olyan, hogy bármikor, bármelyik 
teremben leeshet a vakolat. A tornaterem beázott, 
ezért a tetőszerkezetét az önkormányzat és a Ké-
zilabda Szövetség segítségével jelenleg is javítják. 
Az iskola étkezdéjének bővítése napirenden szere-
pel. A tavaly ősszel elkészült udvarral is vannak 
problémák, de azt garanciában ki lehet javítani.
 Terveik között megemlítette, hogy felkérték 
Marchut Réka történészt a vecsési németség, a 
vecsési svábság történetének megírására. A köz-
meghallgatáson kérdés nem hangzott el, így Tó-
falvi Mónika az ülést este hét órakor bezárta.

Kép és szöveg: Polgár Gyula

nak útközben, 
majd vissza-
térve erről be-
szélgethettek a 
tanítóikkal. 
 Délután a nagyo-
ké lett a főszerep. A 7. 
és 8. osztályosoknak már tematikus, szakmabe-
mutató programot szerveztünk. A Vecsési Ipar-
testület közreműködésével, valamint lelkes szülők 
segítségével különböző foglalkozásokat ismerhet-
nek meg a gyerekek és az érdeklődő szülők.
 Az idei napunkon bemutatta munkáját  a Prak-
tiker részéről Kovácsné Gombás Zita, a Lufthan-
sa cégtől Szabados Krisztina és kollégája, a Baxi 
Gépész Busz Halász Gyula vezetésével, akik épü-
letgépészettel foglalkoztak, Tóth Viktória vezeté-
sével a Learn Virtual Europe Kft., akik festő és 
hegesztő szimulátort hoztak nekünk, a Közép-ma-
gyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú 
Nonprofit Kft. részéről Prikkel Ferenc asztalos, 
valamint a szülői közösség tagjai közül: Szórá-
di Béla és felesége, Bene Katalin a pincér szak-
mát mutatták be, Szénásiné Landmann Krisztina, 
aki a bölcsőde munkatársaként beszélt munkájá-
ról, a kisgyermekgondozásról, Horváth Zoltán a 
Hörmann Hungária Kft. munkatársaként a garázs-
kapu-szerelés és szerviz rejtelmeibe engedett be-
tekintést. 
 Köszönjük a Vecsési Ipartestület nélkülözhe-
tetlen segítségét, valamint a szülők munkáját! 

Horváthné Gyurcsán Erika

IV. Vecsési Népdal-, 
Nóta- és Operettest

A Roma Önkor-
mányzat vezetője, 
Pintér Ferenc elnök 
évek óta szervezi 
ezt az estet, aho-
vá a fenti műfajok 
szerelmeseit vár-
ják. Idén a szer-
vezésbe a városi 
önkormányzat is 

beszállt, sőt az esemény felett fővédnök-
séget vállalt Szlahó Csaba, a város polgár-
mestere és Alattyányi István, a gazdasá-
gi bizottság elnöke. A november 23-ára 
meghirdetett rendezvényük ismét meg-
töltötte közönséggel a Bálint Ágnes Kul-
turális Központ színháztermét. Az igényes, 
jól megszervezett programban a legszebb 
dallamok hangzottak el és nyújtottak ma-
radandó élményt a közönségnek.
 Az esten fellépett Homoki Tibor, Tamás 
Gábor, Peller Károly és Szendy Szilvi, Törő-
csik Márta, valamint Sárkány Krisztián és 
Pyka Alexandra. A vendégművészeken túl 
örömmel üdvözölhettük a színpadon a Fa-
lusi Nemzetiségi Óvoda óvónőit és óvodá-
sait, a Grassalkovich Antal Német Nemzeti-
ségi és Kétnyelvű Általános Iskola diákjait, 
A Rosmarein Táncegyesület táncosait és a 
vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
tanárait. VT info, fotó: Katona Csaba

Itt az asztalos szak- 
mával ismerkedtek  

a tanulókAz est házigazdá-
ja Pintér Ferenc a 
Roma Önkormány-
zat elnöke volt

A festő és hegesztő szimulátort  
is kipróbálták a diákok

Pohl Zoltán autogramot oszt
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Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola diákjai és tanárai minden évben lelkesen, 
jókedvűen vesznek részt a Káposztafeszt programjain. A 
lázas készülődés már hetekkel a rendezvény előtt elkezdő-
dik. Kicsik és nagyok Amanda néni és Adri néni vezetésével 
gyakorolnak a táncpróbákon, az osztályok ötletelnek, hogy 
milyen új meglepetéssel rukkoljanak elő a felvonuláson. 

Köszönet a támogatóknak

A Káposztafeszt előtti péntek nekünk, ta-
nároknak mindig a sátordíszítést jelenti. 
Lukács Balázsné, Gabi néni vezényleté-

vel, jó hangulatban és sok-sok új ötlettel megyünk, 
és tesszük barátságossá a sátrat, ahova napközben 

  A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és 
Kétnyelvű Általános Iskolában idén nyáron új le-
hetőségként német nemzetiségi tá-
bort szerveztünk a Zemplénben. A 
tábor népismereti és nyelvtanulási 
lehetőségeket biztosított tanulóink 
számára. Nagy segítséget kaptunk a 
tábor létrejöttéhez a Kulturvereintól. 
Anyagi támogatását ezúttal is köszön-
jük. Köszönetet mondunk továbbá 
Vecsés Város Önkormányzatának a 
kapott támogatásért és iskolánk ve-

XXX

mindig jó betérni egy kicsit szusszan-
ni, beszélgetni, és persze a finom ét-
keket megkóstolni. A zsűri is hason-
lóképpen gondolkodott mint mi, hogy 
bizony a „káposztás kábeles” csapat 
nagyon ügyesen főz, így a szombati 
főzőversenyen az első helyezést ér-
ték el. Ugyanígy a dobogó legfelső 
fokán végeztünk „a legszebb sátor” 
kategóriában.
 Iskolánk tánccsoportja, a „Flinke 
Beine” szombati napon lépett fel. Lát-
ványos táncukkal a közönséget is ma-
gával ragadták. Idén 12 pár szerepelt, 
öt koreográfiával, melyből kettőt az 
alsós, hármat a felsős csoporttagok 
adtak elő. A táncokat Manninger 
Miklós és Füzesi Józsefné koreo-

gráfiái alapján Füzesi Józsefné és Gombosné Si-
mon Amanda tanította be. A következő táncokat 
adták elő: Lastwagen, Polka-Zeppel, Polka-Pilis-
szentiváni körtánc, Zilletaler Hochzeitsmarsch, 
Larmach Polka.  
 Még ezen a napon iskolánk gyermekkara, a 
Singende Herzen Kórus Fazekasné Gombár Mó-
nika vezénylésével  népdalokkal, dalokkal lep-
te meg a közönséget. A kerek a káposzta után az 
Ich mag das Sauerkraut című német dal idézte fel 
a vecsésiek híres termékét, majd Kaiser Ákos ve-
csési népszólásban előadott szóló száma követke-
zett. Ezután Fazekas Fanni és Bodnár Fanni du-
ettje csendült fel. Végül az iskola kórusa azzal a két 
dallal zárta programját, mellyel elnyerte idén a Ki-
tüntetéses arany minősítést a Landesrat gáláján.
 A vasárnapi felvonulásról természetesen isko-
lánk diákjai és tanárai sem hiányozhattak. Az 1.b 

osztály, mint Káposztapalánták vonultak a szé-
pen feldíszített traktoron. A 2.a és 2.b osztály elő-
ször vett részt a fesztiválon, egy kiállítást rendez-
tek, ahol megmutatták a gyerekek, hogy milyen 
elképzeléseik is vannak a káposztáról. Szebbnél 
szebb munkákat láthattunk, például termények-
ből ragasztottak, krepp-papírból hajtogattak, il-
letve ragasztópisztollyal mintázták a formákat. A 
25 fős 3.b osztály frappánsan 25 akós hordóként 
vonult végig, káposztaesernyőt tartva fejük felé, 
ha véletlenül eleredne az eső. A 4.b osztály szülei 
egy remek ötlettel álltak elő és valósítottak meg. 
Grassalkovich Antalt keltették életre Dani bácsi 
személyében, a diákjai pedig a Vecsésre letele-
pedett német családokat elevenítették meg. Egy-
re több felső tagozatos osztály is magáénak érzi 
a rendezvényt. Az 5.b osztály madárijesztőként 
vonult, hogy a madarakat elriasszák a földekről,  
a  6.c szorgos földművesként követte őket, s leg-
végül a 4.a osztály és 7.c osztály egy része árus-
ként színesítette tovább a felvonulók seregét. If-
júsági kategóriában a 4.b osztály az első, az 1.b 
osztály pedig a negyedik helyezést érte el. 
 Ezen a szép vasárnapi napon a Rosmarein Tánc-
egyesülettel a Jugendliche Rosmarein is fellépett 
Zehetmayer Adrienn vezetésével. Előadták a Die 
Wetscheschen Madl Hetes polkát és Autobahn pol-
kát. Ezután következett a meglepetés, amikor a 
táncosok a közönséget is bevonva együtt táncol-
ták el a Fliegerliedet, majd a színpad előtt a né-
zőkkel és a Rosmarein Tánccsoporttal a Vecsésit, 
ami nagy-nagy élménnyel gazdagított mindenkit.
 A Dirndl-bemutatót Fazekasné Gombár Móni-
ka tanárnő bonyolította le. Idén csaknem 30 tanu-
lónk mutatta be osztályának népviseletét vagy sa-
ját szép Dirndl ruháját. A zsűri Kári Hannát (6.a)
különdíjban részesítette, Kopó Alexandra (8.b) pe-
dig első helyezett lett. Ők a többi nyerteshez ha-
sonlóan ruhaanyagot kaptak az NNÖK felajánlá-
sában, és az egyik varrónő pedig elkészít nekik 
majd egy szép népviseleti ruhát.
 A káposztafeszt két napja sajnos hihetetlen 
gyorsan eltelt, de sebaj, nem kell bánkódni! Ilyen 
gyorsan itt lesz a következő! 

Konda Orsolya, német munkaközösségi vezető

Ha szeptember, akkor  
Káposztafesztre fel!
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zetőségének. A pénzbeli segítségnek köszönhe-
tően tudtuk biztosítani, hogy a részt vevő gyere-

kek minden nap eljuthattak egy-egy nemzetiségi 
szempontból jelentős zempléni sváb faluba, így 
jártunk Rátkán, Sárospatak-Józseffalván és Her-
cegkúton. Továbbá iskolánk és a német nemze-
tiség számára is kiemelkedő fontosságú, hogy a 

német nyelv napi hasz-
nálatát egy anyanyelvi 
német lektor meghívá-
sával tudtuk biztosítani. 
Támogatóink hozzájá-
rultak a tábor sikeréhez, 
így a következő nyáron 
újra megrendezzük.

Lahocsinszky Nóra, 
táborszervező

A Káposztafeszt felvonulásán ifjúsági kategóriában 
a 4. b osztály szerezte meg az első helyet 

A 3.b osztály  25 akós hordóként vonult fel

Iskolánk tánccsoportja, a „Flinke Beine”

   Iskolánk hagyományainak megfelelően 2018. 
október 19-én az idei tanévben is megrendeztük 
9. évfolyamos tanulóink számára a gólyabált.
 A bált megelőző napon a vicces öltözékben 
megjelent 9. osztályos tanulók az iskola tanulói 
előtt előadták gólyatáncukat, amit a közönség 
lelkes ovációval fogadott. Az öltözéket és a tán-
cot a 10. osztályos szervezők a báli vetélkedővel 
egybekötve értékelték. A gólyabálon a 10. osztá-
lyos tanulók üdvözölték a megjelent tanulókat és 
osztályfőnökeiket, és megkezdődött a humoros 
elemekben bővelkedő vetélkedő. A verseny zsű-
rijében Kocsis Nóra igazgató-helyettes asszony, 
Czékus Jób tanár úr, Gábos Sándor DÖK-elnök 
és Gálig Tamás DÖK-elnökhelyettes vettek részt. 
A szórakoztató játéksorozatot az összesített pon-
tok alapján végül a 9. c osztály nyerte meg. Ez-
után következett a gólyaavatás, aminél a 9. év-
folyamos diákok a DÖK-elnök vezényletével 
hangosan ismételték el az eskü szövegét. Miu-
tán az osztályok megkapták a szervező 10. osz-
tályosoktól osztálykabaláikat, fergeteges tánc és 
buli következett. 
 Reméljük, hogy minden résztvevő nagyon jól 
érezte magát és kellemes emlékeket őriz az idei 
gólyabálról!

Hegyesi Krisztina-Szűcs Ildikó, 10.-es osztályfőnökök

I lyenkor megszaporodnak a jótékonysági ren-
dezvények, ahol az adakozásnak jó hangulatú 
keretet ad a szépen díszített terem, az ünnepi 

asztal, a baráti beszélgetés és a jó zene.
 A Halmi Telepi Általános Iskolában komoly 
hagyománya van a jótékonysági célokat szolgá-
ló szülők-nevelők báljának, amit a szülői munka-
közösség idén november 17-én 16-szorra szerve-
zett meg. A rendezvény, mint minden alkalommal, 
most is a bevétel egy részét az iskola rászoruló ta-
nulóinak megsegítésére fordítja, másik részével 
támogatja az iskolai rendezvények megszervezé-
sét, lebonyolítását.
 A visszajelzések szerint a bálnak szép sikere 
volt, nem csak a támogatás mértékét, de a részt-
vevők jókedvét tekintve is. Ez utóbbit megala-
pozták meghívott fellépőink, a Jóanépi Zenekar 
zenészei. A vidám fiatalokból álló csapat derűs 
népdalfeldolgozásokat adott elő magas művészi 
színvonalon. Népdallal jobb nemigen történhet, 
mint az ő húrjaikra kerülni.
 A hajnalig tartó mulatsághoz Szmatana And-
rea szolgáltatott minden igényt kielégítő zenét, a 
büfében pedig finomságokat vásárolhattak a tánc-
ban elfáradt vendégek.
 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Garai 
Anita SZMK elnöknek és a szülői munkaközös-
ség többi tagjának az adománygyűjtésért, a bál 
megszervezéséért és lebonyolításáért!
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Alapítványi bál  
a Halmi Telepi  
Általános Iskolában

Alattyányi István, Al-Pet Kft., Angels&Demons 
Beauty Salon – Strohmayer Judit, Bálint Ágnes 
Kulturális Központ, Bitt Teca, Bodorka Fodrá-
szat – Déri Tímea, Bohém Péksarok, Borókás 
Gyógyszertár Vecsés, Budazo Kft., Burucs Bt., 
Cityfood, Compact Disco, Co-Ser Kft., Dezső 
Bútor Kft., Dezső Ildikó rongyműves, DJ Store, 
DM, DPMV Zrt., Electro-Sirály Kft., Ermi-Paint 
Kft., Eurofamily, Farkas Béla, Fazekas József és 
Fazekas Józsefné, Fekete Gyopár Gyógyszer-
tár, Filep Húskészítmény, Forever Living Pro-
ducts, Földesi család, Früh-Ker – Frühwirthné 
Halász Melinda, Fütte Bistro, Gabriell Cukrász-
da, Galopp Major, Geiger Gizella, Greenday 
Virágüzlet, Gyöngy Virágbolt, Halmy Gyógy-
szertár, Halmy Lottózó, Hérák Csilla, Herci Cica 
Mosodája, Horgász Depó, Hrdina család, Ja-
kab László – Halmi Faloda, Jegenyei család, 
Jóanépi, Jóga, Gyermekjóga – Vecsés, Bede 
Csilla, Karamell Cukrászda, Kauremszki József 
– Moonlight szépségszalon, Kerkay Edit, Kis-
csillag , Kispatak Cukrászda, Kispatak Termé-
szetvédő Egyesület és Hulladékkommandó, 
Kocsis Erna, Kollár Anita – Körömvarázs Kö-
römszalon, Kovács Gábor – Huniplast Kft., 
Krak Ildikó, Kreatív Hobbi, Lázár Lovaspark Ta-
kács János, LÁZ-BAU Kft., Lilien Disney baba 
és gyermekruha, Líra Market Central, Logiko-P 
Játék, Mangó Market, Marcer-Vasker Kft., Ma-
zsola Játszóház Vecsés, Mechanical Quality 
Kft., Mini Talent SE, Old Smokey BBQ, Pálinkás 
Brigitta, PEREM, Pontyfészek Horgásztó, Real 
Print Stúdió Kft., Róder Imre Városi Könyvtár, 
Sápi-Takács Andrea, Sárga Faház Élelmiszer 
Bolt, Sarkady Veronika, Simon-Péter Nikolet-
ta, Stáció Fitness & Wellness, Szabó Róbert - 4 
Muskétás SE, Székely Anna – Linea Alba Masz-
százs Stúdió, Szele Melinda, Szmatana And-
rea, Tasnádi Zsuzsi, The Carbonfools, Tóth Re-
beka, Tradi Cipó, Vadászi Étterem, Vecsés CBA 
Virágüzlet, Vecsés SE Kézilabda, Vecsési Illat-
szer Fodrászkellék, Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft., Viha Lajos Facsipesz, Williams 
Televízió, Zooázis, Zöldi Állvány Kft., Zsiros Ist-
ván, továbbá a siker részese iskolánk minden 
osztálya, a segítő szülők és pártolóink népes 
csapata.

Támogatók:

Gólyabál  
a Petőfiben

 Idén is nagyon sok cég, intézmény és magán-
személy támogatta a rendezvényt, álljon itt most 
köszönetképpen mindannyiuk neve. Csonta Réka

Háttérben a tombola

Jó hangulatban telt a bál

Árpád-házi Szent Erzsébet napjához közeledve egyre 
több intézmény gondol a szükséget szenvedőkre és 
gyűjt adományokat bajba jutott embertársainknak. 
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A turisztika milliónyi csodáját felvonultató, 
ámulatok özönét ígérő térképén két olyan, 
mindenki számára elérhető helyszín-

re lelhetünk, amelyet az utazók egy viszonylag 
szűk, de annál elszántabb köre, ha teheti, pénzt 
és fáradtságot nem kímélve, de legalább egy-
szer felkeres. E különös „szekta” tagjainak va-
lami furcsa érzés, valami leírhatatlan vonzalom 
azt sugallja, hogy „szerelmüket”, azt a bizonyos 
két vagy négyhajtóműves gépcsodát nem csak 
állóhelyzetben, nem csupán az égen kondenz-
csíkot húzva, de le- és felszállás közben, köz-
vetlen közelről, akár néhány méterre merészked-
ve is, de feltétlenül meg kell nézni. A legtöbben, 
hogy az efféle látnivalók számukra valóságot 
öltsenek, a karib-tengeri Szent Márton szige-
tét keresik fel, ahol a Princess Juliana repülőtér 
mellett strand is van a leszállópálya közelében. 
A mindenre elszánt fürdőzők felett karnyújtás-
nyira suhannak el a világ számos pontjáról ér-
kező, hasonló élményekre vágyakozó, turistákat 
szállító repülőgépek. 
 De ne menjünk ilyen messzire, hisz a görög-
országi Szkiathosz kis szigetén is rengeteg olyan 
utazó jelenik meg, akiket a nyári örömök mel-
lett, az a reptér közelében elterülő út is csodá-
lattal tölt el, melyen az itt elhaladó járműveket, 
szinte súrolják a landolni készülő, decibeleikkel 
sem fukarkodó gépek. 
 Nem is gondolnánk, hogy hasonló témakörben 
rajongást tanúsító társaságoknak, hazánkban is 
népes tábora van, és Vecsést a számos fesztivál, 
és egyéb, immár országos hírű rendezvény mel-
lett bizony emiatt is igen sokan keresik fel, akár 
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Névjegy: 

KARAI (KAUREMSZKI) MÁTYÁS
A vecsési zeneoktatás egyik megalapozója: 

Moci bácsi névadó lehet…  II rész
Előző számunkban kezdtük el a visszaemlékezést Karai Mátyásra. A három „nagy öreget” tovább 

faggattuk a régi emlékekről, a zenész gyökerekről, gyermekkoruk szép és meghatározó korszakáról.

Levente zenekar 1928-ból, középen Kauremszki Mátyás

D obrovitz Nándor: Érdekes arra gondol-
ni, hogy annak idején mennyire felnéz-
tek ránk, zenészekre. Mai szóval: menő 

dolog volt zenekarban játszani, kissé kivételezett 
helyzetben is voltunk. Sokszor elengedtek az isko-
lából szereplésre. Emlékszem, volt olyan zenélés, 
ahol nem volt kottatar-
tónk. Az iskolatársa-
ink versengtek, hogy 
tarthassák a kottáin-
kat. Moci Bácsi egyéb-
ként nem csak szigorú, 
de nagyon rendszere-
tő ember is volt, sokat 
adott a zenekar kinéze-
tére. Fáradtságos mun-
kával „szidoloztuk” a 
rézfúvós hangszereket, 
a régi fotón jól látszik, 
hogyan csillognak.
 Kovács József: 
Egyik nagy élményünk 
a gyöm rői úttörőtábor-
hoz kötődik. Rákóczi-
napok ünnepség ke-
retében sor került a 
Gyömrő-Aranycsapat 
labdarúgó mérkőzés-
re. (A Magyar váloga-
tott egy héttel a Londo-
ni 6:3 előtt látogatott el 
Gyömrőre, az eredmény 

11:1, 5000 néző  Forrás: Gyömrő város honlapja/
sport RML). Puskásék ott játszottak a szemünk 
előtt, ami önmagában is óriási dolog volt. A mér-
kőzés előtt és a szünetben zenéltünk, amit a Magyar 
Rádió rögzített, később leadták, mindez akkoriban 
elképzelhetetlen élményt jelentett. Én magam, va-

lahogy lemaradtam az adásról, nem tudtam vissza-
hallgatni. Levelet írtam a rádiónak, kértem, hogy 
játsszák le újra. Udvariasan válaszoltak, kedves 
Kovács pajtás megszólítással, közölték, hogy az 
adás már törölve van nyersanyaghiány miatt, de 
talán legközelebb… Lényeg, hogy ettől kezdve a 

vecsési zenész körök-
ben évtizedekig Kovács 
pajtás maradtam.
 Dobrovitz Nándor: 
Sok érdekes emlék 
jut eszembe az akko-
ri időkből. Megtanul-
tunk egy grúz dalt a 
Szu likót. Átszellemül-
ve a zenéléstől ballag-
tunk haza a próbáról, 
néhányan fogtuk ma-
gunkat, bementünk a 
mai Halász helyén álló, 
akkori Szidl vendéglő-
be, és eljátszottuk tel-
jesen spontán módon. 
Mondanom sem kell, 
nagyon tetszett min-
denkinek a rögtönzött 
előadás.
 Karai Mátyás ké-
sőbb felnőtt fúvósze-
nekart is alapított, sőt 
bekapcsolódott a sza-
lonzenekar munkájá-

távoli megyékből is. A városunk melletti repü-
lőtér természeténél fogva vonzza az érdeklődő-
ket, de az igazán „ínyencek”, induljanak az or-
szág bármely szegletéből, jól tudják, hogy van 
errefelé egy olyan pont, amely a fentebb említett 
tengerparti helyszínekkel, ha nem is vetekedhet, 
de megközelítő élményeket ígér. Ez pedig annak 
a régi Ecseri útnak a vége, melyet az 1983. au-
gusztus 30-án forgalomba helyezett, 3707 méter 
hosszú második (13L/31R) leszállópálya vágott 
ketté, megpecsételve a település egyik legrégeb-
bi, már az alapítás éveiben is a hátán lovas foga-
tokat hordozó ősi utunk madárfüttyös nyugodt 
életét. De minden rosszban ott  lapul a jó is, így 
ha azoknak a lelkes élménybeszámolóit hallgat-
juk, akik e csonka út végét felkeresve, türelmes 
figyelemmel vártak egy-egy le- és felszállásra, 
búnkat feledve rögtön megérthetjük, hogy nem-
csak a mában, de már évtizedekkel ezelőtt is je-
les, „korszakalkotó” események zajlottak e hely-
színen. 
 1985. június 15-én, azon a verőfényes szom-
bat délelőtt több százan zarándokoltak ide, hogy 
testközelből láthassák a TV és sajtó által jó elő-
re beharangozott, Magyarországra először érke-
ző hatalmas Boeing 747- es Jumbo Jet érkezését, 
majd visszaindulását. 
 Még ez év szeptember 14- én, az itt ismételten 
felsorakozó nézősereget, a repülős életben is ku-
riózumnak számító látvány fogadta. A szu per-
szónikus gépmadár, a Concord, mely 2.173 km/h 
csúcssebességével, 18 3000 m repülési magas-
ságával mindig is megdobogtatta még a laikus 
kívülállók szívét is, nem beszélve azokról, akik 
akkor ott lehettek, és a nagy „fehér sas” földet 
érését saját szemükkel láthatták. 
 Az évek során, azóta már rendszeresen jön-
nek Jumbók, Galaxyk, de tiszteletét tette már itt 
a világ legnagyobb repülője, a gigantikus mére-
tű Antonov vagy a maga lélegzetelállító látvá-
nyával, a kétszintes Airbus 380-as is. A kínálat, 
mint láthatjuk pazar, az érdeklődés töretlen. A 
régi, tán még mindig gondoskodásunkra szoruló 
Ecseri út jelen korunk e hangosan  büszke cso-
dáihoz vezeti lépteinket, bár maga, csendes sze-
rénységével, mintha az enyészettel vívott végső 
harc feladására készülődne. A néhány éve már 
keskenyre zsugorodott utat mára szűk ösvényre 
szorította vissza a mellette burjánzó szívós nö-
vényzet, makacs rendületlenséggel kúszva elő-
re napról napra. Nem csak az idelátogatók miatt, 
de az „ősiség jogán” is érdemes lenne legalább 
azon az ötven méteres szakaszon, mely a célhoz 
irányít, az önfeledten növekvő lomboknak meg-
álljt parancsolni, mert bár az út sokak szerint a 
semmihez, sokak szerint – mint leírtuk – a va-
lamihez, de talán mindannyiunkat régmúltunk 
egy kicsinyke darabját őrző, még velünk lévő 
emlékéhez vezet. Kép és szöveg: Fekete József

Háromfelé vihet az út
„ A végtelen kékség egy vigasz 
nekünk…”   Magas hegyi Under-
ground – dalszövegrészlet

Ha nem segítünk rajta, a Cifra  
csárdával egyidős utunk végleg eltűnik

Úttörő zenekar 1954. Első sor balról a második: id.Fazekas 
József, harmadik Kovács József. hátsó sor balról Dobrovitz 
Nándor. A zenekar mögött: Dr Cservinka Jenő igazgató, 
Karai Mátyás-Moci bácsi, Drazsnyák Imre tanár

Vecsési szalonzenekar, jobbra fölül Karai Mátyás, Schäffer Gáspár és Somogyi Lajos karnagyok

Karai Mátyás vecsési fúvósok élén a ’60-as években

ba is, a könyvtárban fellelhető zenekari tab-
lón ott a képe. 

– Milyen emlékeitek vannak ebből a korszakból?
 id.Fazekas József: Moci bácsi idős korában 
is trombitált az említett szalonzenekarban, ame-
lyet időnként karmesterként vezetett. Ezt a sza-
lon, vagy inkább szimfonikus zenekart, alapve-
tően Somogyi Lajos irányította. Komoly, illetve 
szimfonikus zenei élet is zajlott Vecsésen, a Jó-
kai utcai szabadtéri színpadon sikeres operett-
előadások voltak.
 id.Fazekas József: Karai egyébként sokáig ze-
nélt még kisebb fúvós együttesekben, bálokon, 
esküvőkön, temetéseken. Örökségét, amely a fi-
atalok zenei irányítására, a fúvószene szeretetére 
való nevelésre vonatkozott az édesapám, legidő-
sebb Fazekas József vette át és folytatta, hasonló 
nagy elhivatottsággal.
 Egy zenészi életút filmkockái elevenedtek meg, 
forogtak újra, a „fúvószenész nagy-öregek”, el-
mondásaiból.  Úgy van rendjén, hogy ezeket az 
emlékeket időről időre felidézzük, a mai zenész-
növendékek számára is elérhetővé tegyük. A Ka-
rai-életrajz egyúttal egy korosztályt is tükröz. A 
két világháború közötti időszak, majd az azt kö-
vető Vecsési Német Nemzetiségieket sújtó (kite-
lepítés, névmagyarosítás) események, nyilvánva-
lóan mind embert próbáló korszakok, évtizedek 
voltak. A mai zenész fiatalságunknak szóló üze-
net egyértelmű: a zene szeretete és művelése, fö-
lötte áll bármilyen politikai, illetve élethelyzeten. 
Karai Mátyás édesapjától kapta mindezt útrava-
lóul, egész életútja pedig világosan mutatja, sike-
rült hivatásával maradéktalanul továbbadnia!
 A két cikkben bemutatott portré, a történetek 
egy zenészmunkásság csupán kis szeletét igyeke-
zett bemutatni, egy kiragadott korszak még fellel-
hető – személyes – emlékeinek eredt a nyomába.  A 
két világháború közötti időszak (levente-zenekar 
alapítása 1929, majd felnőtt fúvószenekar 1930,) 
illetve jóval később az ÁFÉSZ Jókai klub kereté-
ben fúvószenekar szervezése 1958-ban, egy komo-
lyabb kutatás tárgyát képezhetik majd a jövőben.
 A gazdag és változatos muzsikusi pálya áttekin-
tése alapján Karai Mátyás mindenképpen méltó a 
névadásra, a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolának pedig megtiszteltetés, ha ezt a nevet fel-
veheti! Rainer-Micsinyei László, 

intézményvezető, Vecsési Zenei AMI
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A z ópusztaszeri, Bari-tábor-
ba gyerekcsoportok érkeztek, 
csomagokkal, majd sátrakat 

vertek fel és felvonták a zászlót. Ne-
vetgéltek, ettek, ittak (ezt a tevékenysé-
get a megfigyelés során napi rendsze-
rességgel végezték). Délután a meleg 
ellenére ügyességi versenyen vettek 
részt. A hangulat fergeteges volt. Kik 
lehettek ezek a gyerekek és felnőttek, 
akik a fáradság jele nélkül csendben 
elindultak este az erdőbe portyázni, és 
sötétben a terepet felderíteni? Lámpa 
nélkül fegyelmezetten jártak. A fenti 
információk kapcsán rájöttem, hogy 
nem lehetnek mások, csak CSERKÉ-
SZEK. Biztos forrásból tudomásom-
ra jutott, hogy ennek a tábornak a ke-
retmeséje Fekete István: Vuk című 
műve, tehát ők lehetnek a kis rókák, 
akik tanulnak a nagyoktól. A táborba 
visszaérkezés után levonták a zászlót 
és tisztálkodtak (fürdenek is?). Taka-
ródó, csend és nyugalom. A hajna-
li órákban a sátrakat támadás érte. A 
helyi lakók (mókusok) reggel dióval 
dobálták meg a sátrakat, próbálták el-
űzni a betolakodókat, de ez hamvába 
holt kísérlet maradt, mert a napirend 
folytatódott: ébresztő, torna, tisztál-
kodás, rendrakás, étkezés, sátorszem-
le, zászlófelvonás, ének, ima, felada-
tok kiosztása, program kihirdetése (az 
előzőek napi rutinná váltak). A „kis 
rókák” a fenti programok után indul-
tak az erdőbe a nagyokhoz. A meg-
figyelésem során észleltem, hogy az 
erdőben egy kisebb sátorváros talál-
ható. Itt képzik a jövő Cserkész Őrs-
vezetőit és a kis rókák az őrsi tagok. A 
szoros megfigyelés ellenére az itt tör-
téntekről csak kevés információ jutott 
a tudomásomra. A hallottak alapján 
az időt játékokkal, ügyességi felada-
tokkal, énekekkel töltötték el. 
 Ami feltűnt, hogy volt olyan nap 
is, amikor semmi mást nem csinál-

tak „csak” kreatív feladatokat oldot-
tak meg: karkötőt, nyakláncot készít-
tek, papírból könyvjelzőt hajtogattak, 
fizikai kísérleteket figyeltek meg, éne-
keket, játékokat tanultak. Olyan gyor-

san teltek a napok, hogy a megfigye-
lésem során csak kapkodtam a fejem, 
mikor hol és mi történik? 
 Az esti tábortüzet a sátrak előtt 
gyújtották meg. Itt az őrsök szóra-

JELENTÉS 
egy cserkésztáborról

(Megfigyelőnk egy 
 cserkésztábor minden-
napjait igyekezett 
megfigyelni. A történet 
július 25-én kezdődik. 
Olvassák figyelem-
mel a jelentést…)

koztatták egymást kis jelenetek elő-
adásával. Másnap meséket játszot-
tak el bábokkal, közben készítették 
a díszletet, rajzoltak, festettek, vág-
tak, ragasztottak, és már megint el-
telt egy nap. 
 Az esti zivatar sem rontott a han-
gulatukon, fedett helyen verseny kez-
dődött. Ki tud többet Vuk-ról, a kis 
rókáról, barátairól és a könyv sze-
replőiről? Eljött az a nap is, amikor 
vendégek érkeztek a táborba. Szülők, 
rokonok, akiknek bemutatták a tá-
bori életet, előadást tartottak. Meg-
figyelésem során folyamatosan az az 
érzésem, hogy az itt levő CSERKÉ-
SZEK energiája, leleményessége ki-
fogyhatatlan. Gyakorlott megfigye-
lőként csodálatos élménynek voltam 
a részese. Még soha nem láttam és 
nem vettem részt olyan istentiszte-
leten, amely egy erdő mélyén zaj-
lik. A madarak énekelnek, a fák, a 
természet alkotja a templomot és a 
résztvevők áhítattal figyelik dr. Lau-
rinyecz Mihályt, Misi atyát. Ha még 
lehet fokozni a fenti történéseket, hát, 
akkor az a búcsútábortűz: az erdőben, 
a „nagyoknál”. Az előadás, amely-
nek mindenki aktív részese lehetett, 
a tábortűz fénye, a leszálló este, a 
hangulat, a kacagás, „a mindenkit 
szeretek”, a „minden rendben van 
a világon”, és a „nekünk, most itt a 
helyünk” érzése járt át mindenkit. 
 Hazafelé a táborhelyre az utat 
szentjánosbogarak fénye mutatta. 
A sátrakból sokáig suttogás hallat-
szott, mindent meg kellett beszélni, 
hiszen holnap indultak hazafelé. 
 A reggel kicsit csendesebben kez-
dődött. A kis rókák az erdőbe indul-
tak a nagyokhoz elbúcsúzni és még 
egy utolsót játszani. Közben a sátrak-
ból eltűntek a bőröndök és a táskák. 
Nótaszóval érkeztek vissza szokás 
szerint az ebédre. Úgy vettem észre, 
hogy most lettek először szomorúak. 
Levonták a zászlót, búcsúzkodtak, 
elköszöntek az új barátoktól, testvé-
rektől. Sírás, puszilkodás és „remé-
lem, jövőre újra találkozunk” felki-
áltások után elindultak haza.
 Úgymond öreg róka vagyok a 
megfigyelő szakmában, de a fen-
tiek nagy hatással voltak rám. Azt 
gondolom, aki ilyen „unalmasan” 
szeretné eltölteni a nyári szünetet, 
az LEGYEN CSERKÉSZ. Erre biz-
tatok is mindenkit!
 A megfigyelés befejezve: 2018. 07. 
29. 14 óra.
 A jelentést készítette: Limbóczki 
Ferencné Marcsi
 (Az 1044. Róder Imre Cserkész-
csapat – Vecsés Fő utca 49. – nevé-
ben köszönjük a segítséget azoknak, 
akik lehetővé tették a csapat részére 
a táborozást: Vecsési Önkormány-
zat, dr. Laurinyecz Mihály, Endreffy 
Zsolt, Molnár Gábor)

Fotók: cserkészek

Nagyon népszerűek voltak a kreatív feladatok

Ilyen sátorban laktak a cserkészek

A kis rókák

OKTATÁSG. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula 
Adventi elmélkedés

Szénási Sándor István 
Köszönet

Benke Mária   
Karácsonyfa  
gyertyalángja…

Varjasi Béla 
Ősz, tél

Kelemen Bata Mária
Vinni tovább

Nehéz évszázadon vagyunk túl.
Az öröm gyakran gyötrelembe fulladt.
Az átívelő éveken a tettek
sprődebb szálat húznak.
Kiüresedett szavakkal beszélünk.
Tetteink a múltban állnak.
Gondolatainkban van még jó,
ám a lábak nem arra járnak.
A kis csínyekből kajla tettek lettek,
a változás már embert veszélyeztet.
Az ünnepből nagy vurslit csináltunk,
az átélést elviszi a show.
Életünk görbeségét látva
a tükör nem hibáztatható!
Hajtjuk a pénzt, ha nem ő hajt minket,
vagyon, jövedelem szabja meg a tisztet.
Mégis remélem, egyszer tán megélem,
hogy az eladó világ vad dallamát
az AVE MÁRIA hangja zengi át.

Arany emlékek feledés
királyvizébe merülnek,
de kedves játékait
gondosan őrzi a lélek.

Köszönet az ős anyagnak:
gondozza lelkünk otthonát,
szolgálja elménk, vágyaink,
a küzdelmes életen át.

Köszönet a Teremtőnek,
a természeti csodákért,
ahová elmenekülhet
minden ember, akit baj ért.

Madár szárnyú  bánat-ének
a lelkünkben, ha felröppen,
alkossunk valami szépet
csillagóhajtó kedvünkben.

Tisztán lássuk a tükörben
mindenkor, hogy kik vagyunk,
szégyenkezni sose kelljen
azért, mit örökül hagyunk.

Néha hátunk mögött a fény,
és az árnyék elénk kerül:
a köztes lét is kegyelem
a végítéleten felül!

Fenyőfácska karácsonyfa,
mennyi gyertya ragyog rajta.
Fénye hull a fenyőágra,
melegít a gyertya lángja.
Fény vetül a sok-sok díszre,
csillog a fán gyertya fénye.
Szeretet lobog a szívekben,
béke honol a lelkekben…
Ilyenkor boldogság önti el szívem,
kívánom, hogy mindig Karácsony legyen.
Nem gondolok semmi rosszra,
csak a szépre és a jóra, a Karácsonyra.
Megyek az utcán egyre-másra,
kéregető, alamizsnára várva…
Bele sajdul jaj a szívem,
Nekik semmijük sincsen.
Esteledik, sötét száll a tájra,
ezer csillag ragyog a világra.
Kérem Istent, legyen gondja,
az árvákra, s hajléktalanokra.
Egy angyalt látok leszállni,
örvendezve kiabálni:
Béke legyen mind Veletek,
egymásért sokat tegyetek!
Sátrat látok, sok-sok embert,
annyit, mint kiöntött tengert…
Ételt osztanak az Emberek,
jó szót, kedvességet, szeretetet.
Ki-ki mosolyog, s hálálkodik,
már nem fázik, árválkodik…
Ez az igazi Karácsony,
nem bánt, hogy nekem van kalácsom…
Nézem Őket örömmel,
odaadó szeretettel.
Karácsony angyala is mosolyog,
én is nagyon boldog vagyok

Hűvös szelek fújják a hegyek ormát.
A fák és bokrok most öltenek új formát.
Levetik a régi nyűtt nyári ruhájuk.
Levette már az ősz, s nem ad semmit rájuk.
Lefújta a fákról a sok színes levelet.
Így várják kopáran a közelgő telet.
Nem is várat soká már a tél magára.
Hamarosan eljő, s hó borul a tájra.
Az állatok is fáznak most e hideg télben.
Kevés az élelem, reszketnek a szélben.
A zord időjárás gyötrelmük fokozza.
Igazi enyhülést majd a tavasz hozza.

Vinni kell, amit a sors ránk rakott. 
Akár örömet, avagy bánatot. 
Tovább tűrni az elcsorbult csodát.
Elviselni a tornyosult hibát. 

Vinni kell tovább, ami összegyűlt. 
Lelkünk legmélye összetört s kihűlt. 
Ha csizmánk szárán a latyak benéz. 
Ragadó sárból kitörni nehéz. 

Örök teher a kereszt hátunkon. 
Méltósággal cipeljük utunkon. 
Vinni tovább: múltat, jelent, jövőt.
Nem siratva az elkopott időt. 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Honffy Gábor: 
Karácsony, kandalló festménye
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A Vecsésről készült első nagymonográfia 
szerzője, Bilkei Gorzó János Jungmann 
Bélának nevezi településünk első orvosát, 

és működésének kezdetét 1877-re teszi. Ezt a ké-
sőbbi helytörténeti művek is átveszik. (Pl.: Heté-
nyi és Lakatos, 1961. 76.o.; Fodor, 1975. 3.o.; La-
katos, 1986. 121.o. és Szabó, 2005. 62.o.) Greschó 
József helytörténész említette nekem először, hogy 
nyomozásai szerint az első orvos neve nem Béla, 

hanem Dávid. Igaza volt. A források 
szerint az első orvost Jungmann Dá-
vidnak hívták, és előbb megkezdte 
működését. Leánya, Leonóra szü-
letési anyakönyve szerint már 1855-
ben Vecsésen lakott. Az 1872/73-as 
vecsési kolerajárvány megfékezője 
volt. Ekkor még sebészmester a ti-
tulusa, de egy 1882-es forrás már 
községi orvosnak hívja. Minimum 
negyedszázadon át gyógyított tele-
pülésünkön. Mivel a kolerajárvány 
kilencszer látogatta meg az 1800-as 
években Vecsést, ezért szükség volt 
a szakszerű védekezésre. Nálunk ezt 
Jungmann Dávid oldotta meg, 1873 
után kolerajárvány már nem fordult 
elő a községben. Oroszlánrészt vál-
lalt a vecsési kolerajárványok meg-
fékezésében. Az igazsághoz tartozik, 
hogy a településnek szinte a kez-
detektől volt sebésze. 
Schneider Vince példá-
ul Bilkei Gorzó írása 
szerint az első vecsési 
seborvos volt, de közsé-
gi orvosként Jungmann 
Dávid szolgált először. 
Mi is a különbség? 
 A középkori társadalom a népi 
gyógyászatban hitt, a „gyógyí-
tó ember”, a „kenőasszony”, a „ko-
vács”, a „tudós” voltak az „orvosok”. 
(Ilyen falusi gyógyító volt Berzsenyi 

dédmamám is.) A modern társadalom kialakulása, a 
járványok leküzdésének feladata azonban létrehoz-
za hazánkban is az akadémiai orvoslás rendszerét. 
III. Károly 1738-as járványügyi rendeletétől fogva 
készülnek rendeletek, tervek a szakszerű, modern 
gyógyításra. Így alakul ki a seborvos és a községi 
orvos fogalma. A seborvos (kirurgus) vagy bor-
bély a sebek, fekélyek, ficamok, törések kezelésé-
vel, foghúzással és érvágással foglalkozott, a köz-

ségi orvos ezen túl belgyógyászattal is. 1867-ben 
alakult meg a Pest megyei Közegészségügyi Bi-
zottmány. A bizottmány többek között kidolgozta 
a községi orvosok rendszeresítésének eszméjét is. 
A következőképpen határozta meg a feladatukat:  
„Legfőbb teendője a községi orvosnak a szegény 
nép gyógyítása, erre nézve: 
 1. Kötelessége területe szegény betegeit ingyen 
gyógyítani, s őket bármily időbe meglátogatni. A 
nem szegények egy látogatásért legalább 30 krt fi-
zetnek. Járvány idejében kettőzött szorgalommal 
teljesíti látogatását, a ragályos járványnál igyek-
szik a betegeket az egészségesektől elkülöníteni, 
s ha lehet, számukra kórházakat állítani. 
 2. A szegények számára elrendelt gyógyszere-
ket szabályszerűleg rendeli, hogy azok lehetőleg 
olcsók legyenek. Ha székhelyétől csak egy órai 
távolságra gyógyszertár nem létezik, akkor házi 
gyógyszertárral köteles a községi orvos magát el-
látni és a beszerzett gyógyszerek kiszolgálásáról, 
valamint azok árszabásáról a fennálló szabályo-
kat pontosan s lelkiismeretesen követni. 
 3. Ügyelni tartozik arra, hogy csak a község 
elöljáróságánál igazolt szegény betegeknek sza-
bad gyógyszereket közköltségre rendelni. 
 4. A betegeken kívül a szülőnőket, kisdede-
ket, lelenczeket, aggokat, nyomorultakat, béná-
kat és elmekórosokat is gondjai alá veszi a köz-
ségi orvos."
 Jungmann Dávid látta el először Vecsésen ezt 
a feladatot. 
 1886-ban említik a nevét a községi elöljárók 
között: „Vecsés pestmegyei községben a 6. elemi 
osztályban e hó 18. és 19-én tartották a zárvizsgá-
latokat. Jelen voltak : Arendorffer Alajos esperes 
plébános, Schmidt Józsa jegyző, Jungmann Dá-
vid orvos, Erber Ede gazdatiszt…”
 1893-ban a vecsési járványkórház alapítói kö-
zött volt. Ebben az évben szerepelt a neve az Or-
vosi Hetilapban is, Semmelweis Ignác emlékére 
adakozott. Egy évre rá tagja volt a Kossuth szob-
rára gyűjtő Vecsési Olvasókörnek. Halálakor he-
lyét dr. Pöschl György vette át. 
 „Megérdemelnek néhány szót a járvány alatt te-
vékenykedő orvosok is. Egy 1873. november 7-én, 
a képviselőház számára készült jelentésben olvas-
hatjuk, hogy a hatósági magán- és járványorvosok 
a legtöbb helyen önfeláldozó tevékenységet tanú-
sítottak a betegek gyógykezelése során. …Kátai 
Gábor miniszteri biztos 1873. október 9-én a bel-

ügyminiszter számára írt jelentésében megdicsérte 
a működési területén szolgálatot teljesítő orvosok 
önfeláldozó munkáját és szorgalmát.” (Somogyi 
László: Adatok az 1872–1873. évi kolerajárvány 
Pest megyei eseményeihez. 2014. 228-229.o.)
 Már befejeztem a cikket, amikor egy nagyon 
érdekes forrásra akadtam. Jungmann Dávid 1848. 
október 26-án önként jelentkezett a magyar hon-
védseregbe. Hadi orvosi tanfolyamon vett részt, 
majd ezredalorvos lett. A szabadságharc után köz-
ségi orvos Vecsésen.
 Andrássy Aladár, Bobich János és Kurtz Sán-
dor után egy újabb 1848/1849-es vecsési hős.

Kiss Gábor, Andrássy iskola

HELYTÖRTÉNET

„A halál is bekopogtat ez évben a faluba. Az egész országban 
uralkodó ún. hólyagos himlő, a kolerajárvány Vecsést is meg-
látogatja, naponta 8-10 ember pusztul el a szörnyű kórban; 
a falut csaknem megtizedeli. A falu kis temetőjének őre 
alig bírja a sok sírt ásni öregnek, ifjúnak egyaránt. Az öreg 
telepesek első generációja csaknem teljesen kihal, s félő, 
hogy a második generáció képes lesz-e a helyet betölteni.” 

(Bilkei Gorzó János: Vecsés nagyközség története. 1938. 106.o.)

dr. Jungmann Dávid 1825(Buda)–1896 (Vecsés) – Város utca 398.

VECSÉS ELSŐ 
községi orvosa

Hogy is volt?

Az Epres így nézett ki dr. Jungmann Dávid idejében, 
a kép jobb sarkában a Czifra csárda

Az egykori Czifra csárda mai épülete

„A modern társadalom kialakulása, a 
járványok leküzdésének feladata azon-
ban létre hozza hazánkban is az akadé-
miai orvoslás rendszerét.”

V ecsés talán kicsit később kapcsolódott be 
az egész nemzetiségi programokba or-
szágszerte, de azután szépen ment min-

den. Igen, volt olyan ember, aki a változás előtt azt 
is letagadta, hogy sváb vér folyik az ereiben. Le-
het hogy a munkája miatt, vagy egyszerűen szé-
gyellte – mert így csúfolták őket: „büdös sváb”. 
Félelem – az idősebb korosztálynál érthető –, le-
het érdektelenség, de az van ma is.
 Volt Honismereti Kör. 1969-ben Somogyi La-
jos alapította, majd jött Ősz Béla, aztán Szlahó Jó-
zsef tanár úr, aki sokat tett, szervezett a tagokkal 
együtt Vecsésen. Az országban is volt rengeteg 
rendezvény: fúvósok találkozója, énekesek, tán-
cosok találkozója, a „Nyújts baráti jobbot”. Kö-
szönet a Honismereti Kör tagjainak, ők szervezték 
a svábbálokat – idén volt a 41. Ki lehet számolni, 
mikor volt az első! 
 Országos svábbál a Közgazdasági Egyetemen. 
1960-61-ben én is voltam első bálozó. Vecsési ze-
nészek is játszottak!
 1980-ban alakult meg a Ferihegy MgTSz (Me-
zőgazdasági Termelőszövetkezet) tánccsoportja. 
Mai szóval, ők voltak a „szponzorok”. Az elnök 
Dobrovitz József és a tagság többsége sváb volt 
– falubeli, akik támogatták a csoportot és büszkék 
voltak rá. Költségek kifizetése, ruhák készítése őket 
terhelte.  A Német Szövetség is adott pénzt ruhák-
ra. Ők sem mondtak nemet, de mi is teljesítettünk. 

Emlékezzünk vissza kicsit a 
német nemzetiségre, országos 
és vecsési szinten mi is történt 
a rendszerváltás előtt, sokan 
úgy gondolják, hogy nem sok.

 Neue Zeitung (német nyelvű újság), Unser 
Bildschirm, német nyelvű tévé, pécsi stúdióval. Ol-
vasni, tévét nézni, magyarországi német hírekkel.  
A tévé stábja Pécsről eljött Vecsésre – meghívá-
sunkra. Itt forgattak, a Jókai utca Szabadtéri ud-
vara volt a központ. Fúvószene Somlai János ve-
zetésével, idős sváb asszonyokkal vettek fel több 
mindent. Hogy ma könnyebben megy minden, 
az lehet. Nekünk akkor ez szép volt, fiatalok vol-
tunk, fáradhatatlanok, elintéztük azt, amit akar-
tunk. Csak tenni kellett a közért, Vecsésért, a ve-

csési svábokért, akkor ezt úgy hívták, 
hogy társadalmi munka. Szilágyi Ist-
vánné, Erzsike, aki sokat segített ne-
künk vecsésieknek, ő a Német Szö-
vetség dolgozója volt a Nagymező 
utcában. Sokat jártunk be hozzájuk. 
Ő volt az országos svábbálok szer-
vezője, ő segített minket a svábbáli 
szerepléseinkhez. (Intercontinentál, 
Thermál Hotel). Szimpatizált velünk, 
vecsésiekkel.
 1982 október, Margitszigeti 
Grand Hotel (Nagyszálló), szüreti 
bál a vecsési nemzetiségi tánccso-
port műsorával, Győri János üzlet-

vezető és az én szervezésem! Ulmann Ferenc so-
roksári zenészek muzsikáltak nekünk és a bált 
ők játszották. A Grand Hotel vezetősége külön 
köszönetet mondott nekünk a rendezvényért: 

„Nem emlékszünk arra az időre, mikor volt tele 
az éttermünk. A szálló vendégei is köszönetet 
mondtak (külföldiek) a szép estéért!” Busszal 
vittük be a vecsési vendégeket, hogy ihassanak 
a sofőrök is, és sokan azt sem tudták, hol a ho-
tel, hogy kell odamenni. 
 Hotel Thermál. Egy teljes hónapig minden va-
sárnap a gyerekcsoport adott műsort a hotel te-
raszán a turistáknak. A csúcs Németország volt, 
életem célja, hogy vecsési táncosok is mehesse-
nek Németországba. Hiszen olyan sok vecsési 
sváb él odakint. Biztosan segítenek – örülnének. 
Én 1960-ban 15 évesen voltam először Ulmban 
és környékén. 
 Politikai vezetőket is küldtek ki velünk mindig. 
Dömsödi Mihály, Nedolai Etelka – szívesen em-
lékezek rájuk. Nagyon rendesek voltak, nekik is 
szép élményben volt részük. A Neue Zeitungban 
olvastam sokszor, hogy ebből-abból a kis sváb fa-
luból csoportok utaztak ki. Ők ezt hogy csinálják? 
Én is megcsinálom! Összeszedtem ismerőseimet 
– szolgálati útlevél mindenkinek. Meghívó levél jött 
a Ferihegy MgTSz tánccsoportja részére a Magya-
rok Szövetségétől, Németországból. Minden OKÉ 
– indulás – 1983-ban este a téesziroda elől (Epres). 
Búcsúzás a szülőktől. Istenem segíts! Ha átlép-
tük a határt Hegyeshalomnál, ha Ausztriában va-
gyunk, akkor hiszem el, hogy ez nem álom. A ha-
táron mindenkinek le a buszról. Busz átvizsgálása. 
2 órát várakoztunk – elfelejtettek bennünket. Szól-
ni nem mertem! Egyik vámos meglátott minket a 
váróban – végre visszakaptuk az útleveleket –, in-
dulhatunk! Hosszú út vezetett idáig, de megérte! 
Eljöttek a Vecsésről elkerült (kitelepített) svábok 
Ulmba, ünnepelni velünk. Az újságban olvasták: 
jönnek a vecsésiek. Többen nem kaptak már je-
gyet, de eljöttek és bejöttek állóhellyel. Az öröm-
től sírtak az emberek – velem együtt. A csoport 
nagyon szépen táncolt. A sorosksári Sváb Party 
Galambos Lajos vezetésével kísért minket, és ők 
játszották a bált is. Jó hangulat volt, sikeres sze-
replés. A rokonok mindenben segítettek. Egy hét 
múlva Herrenberg, svábbál. Csodás volt.
 Aztán Deidescheim, Ausztria Gmunden, 
Böblingen. Aztán Vály, Mátészalka, Bánki-tó, 
Pilisvörösvár, Nagykáta, stb. Volt itt sváb élet an-
nak, aki akarta és részt vett benne. A 90-es évek 
elején odajött hozzám egy rendezvényen egy fi-
atalember, valami gyerektáncos: „Teca néni, ed-
digi életem legszebb évei a tánccsoportban eltöl-
tött évek voltak.” Jó volt megtanítani a fiatalokat 
táncolni, hogyan is fogják meg a lányokat.
 Képeket, újságcikkeket Fazekas Józsinak ad-
tam, őt találtam méltónak, hogy megőrizze őket, 
ő viszi tovább a hagyományokat, tanítja a tánco-
kat feleségével együtt. Sok sikert nekik!

Jámbor Mátyásné

1988 Intercontinentál, Országos Sváb Bál Farsang az NDK Centrumban 1984-ben

Ulm 1984

Herrenberg 1989

Szüreti bál a Margitszigeten a Grand Hotelben 1982-ben
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A megjelent polgárőröket és 
családtagjaikat, valamint a 
meghívott vendégeket Hanek 

Gábor a Vecsési Polgárőr Egyesület 
elnöke köszöntötte. A vendégek kö-
zött ott volt Markos György, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnökhelyet-
tese, Fehér Imre Üllő alpolgármester, 
Pósa Attila, a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség titkára, Nagy Zoltán ecseri 
elnök, Hayth Andor gyömrői szolgá-
latvezető, Tóth András, az üllői egye-
sület elnöke, Szabó Zsolt László alez-
redes, a Monori Rendőrkapitányság 
munkatársa, a Vecsési Rendőrőrsről 
Körmöndi Bernadett őrsparancsnok,  
és Makra Géza alezredes, Baji Be-
áta alezredes, gyömrői őrsparancs-
nok, Antal László százados, üllői őrs-
parancsnok és Bába János őrnagy, 
maglódi őrsparancsnok.
 Hanek Gábor elnök beszámoló-
ját azzal kezdte, hogy emlékeztet-

te a résztvevőket arra, hogy 2016. 
április 8-án jött létre, először há-
rom település, majd 2017. július 4-én 
Gyömrővel kiegészülve négy telepü-
lés egyesületeinek együttműködése. 
Elnevezésüket a települések kezdő-
betűiből összerakva EÜV-re változ-
tatták, a karjelzést is úgy készítették 
el, hogy felül mindegyik ugyanolyan, 
az alján pedig az adott település neve 
szerepel.  A négy egyesületnek több, 
mint 100 tagja van, mindenhol van 
rendszámfelismerő rendszer, amivel 
kiszűrik, hogy melyik autón nincs 
érvényes műszaki vizsga vagy körö-
zik-e a járművet. Ebben az évben ed-
dig 24 ezer rendszámot ellenőriztek 
és 10 194 óra közterületi járőrszol-
gálatot teljesítettek. Nagy hangsúlyt 
fektetnek az egységes megjelenés-
re is. Hanek Gábor a célok közül ki-
emelte a régiós ügyelet felállítását 
és működtetését, az együttműkö-
dő hatóságokkal és szervezetekkel 
a folyamatos koordináció kiépítését, 
a közös szolgálatok szervezését és 
a rendezvények biztosítását. Külön 
megköszönte az önkormányzatok tá-
mogatását, mert enélkül nem lenné-
nek képesek a folyamatos működés-
re.  Megemlítette a legproblémásabb 
területet, a tagtoborzás kérdését is, 
amivel minden egyesület nehezen 
birkózik meg. A nehézségek okai: a 
lakosság passzivitása, a magas kivá-
lasztási rendszer fenntartása, és az 

Évértékelő közgyűlést  
tartott a Vecsés Települési 
Polgárőr Egyesület 
A közgyűlést 2018. december 1-én a Gyertya-
fény étteremben tartották, amelyre meghív-
ták a három társegyesületet, a gyömrői, az 
üllői és az ecseri polgárőr-egyesületeket is. 

Rangos kitüntetést  
kapott Hanek  
Gábor, a vecsési  
polgárőrség elnöke

Az Országos Polgárőr Szövetség ok-
tóber 17-én tartotta meg az október 
23-a tiszteletére rendezett díszün-
nepségét a Stefánia Palotában, ahol 
115 polgárőrt tüntettek ki. A rangos 
eseményen jelen volt Dr. Pintér Sán-
dor, Magyarország miniszterelnök-
helyettese egyben belügyminisztere, 
Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, orszá-
gos rendőr-főkapitány, dr. Túrós And-
rás, az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke, Pogácsás Tibor, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati államtitká-
ra, a polgárőrség stratégiai partnerei, 
együttműködő szervezeteinek dele-
gáltjai, valamint a határon túl műkö-
dő egyesületek képviselői is.
 Ezen az ünnepségen az Országos 
Polgárőr Szövetség Elnöksége a Pol-
gárőrség kiemelkedő támogatása el-
ismeréseként a polgárőrség legrango-
sabb kitüntetését, a Kopácsi Sándor 
Polgárőr Érdemrendet is átadták, amit 
ebben az évben kilenc polgárőr vehe-
tett át. Az egyik kitüntetett Hanek Gá-
bor, a Vecsés Települési Polgárőr Egye-
sület elnöke volt.
 Hanek Gábor 2007 óta vezeti a ve-
csési polgárőröket, ez idő alatt a VTPE 
az ország egyik legkiválóbb polgárőr 
egyesületévé vált. 2009-ben az Év Pol-
gárőr Egyesülete, 2010-ben Pest Me-
gye Közbiztonságáért Díj kitüntetést 
vehették át a vecsési polgárőrök.
 Hanek Gábor vecsési feladatain kívül 
a Budapesti és Agglomerációs Polgár-
őr Szervezetek Szövetsége Felügye-
lő és Etikai Bizottságában is szerepet 
vállalt. 2012 márciusa óta az Országos 
Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizott-
ságának tagja.
 Az Országos Polgárőr Szövetség el-
nöke 2012-ben is kitüntette Hanek 
Gábort, akkor polgárőr vezetőként 
kifejtett példamutató tevékenysége 
elismeréseként a Polgárőr Érdemke-
reszt arany fokozatát kapta. 
 Gratulálunk!

POLGÁRŐRSÉGHÍREK

aktív keresőképes személyek mun-
kahelyi és családi leterheltsége. Min-
den nehézséget leszámítva ebben a 
régióban is a polgárőrség fő felada-
ta a lakosság biztonságérzetének 
javítása és a rendőrséggel való szo-
rosabb együttműködés kialakítása, 
aminek egyik nagyon fontos része 
a régió nagy rendezvényeinek közös 
biztosítása. Ilyen esemény például 
a Káposztafesztivál, ahol legutóbb 
hatvan polgárőr volt jelen. A Lóti-
futira és a Mesefesztiválra is jelen-
tős létszámmal jelentek meg, de ha-
sonlóan együttműködtek a Tour de 
Gyömrőn is. A közös akciókról ké-
szített fotókat is levetítette a vecsé-
si elnök, aki beszámolója végén el-
mondta, hogy az eddigi eredmények 
magukért beszélnek, hiszen a Mo-
nori Rendőrkapitányság tavalyi sta-
tisztikája alapján 20 %-kal csökkent a 
régióban a bűncselekmények száma, 
ami annak is köszönhető, hogy a pol-
gárőrök tizenkét órás szolgálatot tel-
jesítenek a rendőrök mellett. A köz-
gyűlésen szót kért Markos György, 
aki hangsúlyozta, hogy a polgárőr-
ség tagjainak minden esetben kifo-
gástalan és példamutató magatar-
tást kell tanúsítaniuk. Szakmailag 
felkészültnek kell lenniük, hogy a 
szolgálatellátás során minden hely-
zetben képesek legyenek a törvény 
biztosította keretek között a legjobb 
és leghatékonyabb döntést meghoz-
niuk. A színészetnek hátat fordító 
Markos György elmondta, hogy 72 
évesen is aktívan részt vesz a napi 
feladatokban, hiszen nem utasíthat 
egy kollégát a fotelból. Kiemelte, 
hogy az utánpótlás biztosításával 
országosan gondok vannak. A pol-
gárőrséghez betévedő fiatalok első 
kérdése, hogy mit fizetnek. Ebből is 
látszik, ez egy más generáció. Még 
ki kell találni, hogyan lehet motivál-
ni őket. Külön megdicsérte a négy 
település 958 napos együttműködé-
sét, ami példa értékű Pest megyében 
és az országban is.
 A gyűlés végén a polgárőrségben 
végzett kiemelkedő munkáért elis-
meréseket adtak át. A vecsésiek kö-
zül Nehoda Csilla címzetes rendőr 
törzszászlós, Horinka János polgárőr, 
Németh Orsolya polgárőr és Benczik 
Ferenc polgárőr vehetett át kitünte-
tést Markos Györgytől és Hanek Gá-
bortól. A közgyűlést közös vacsora, 
majd baráti beszélgetés követte. P.Gy.

Kitüntetést kapott Nehoda  
Csilla  rendőr törzszászlós

Aktualizált tájékoztató  
a kutak eljárásjogi szabályairól
A kutak engedélyezésé-
re vonatkozó jelen-
leg hatályos jog-
s z a b á l yo k b a n 
módosítás várha-
tó. Az alkotmány-
bíróság döntésé-
re figyelemmel a 
Kormány két intéz-
kedést tett: azért, hogy 
a 2018. december 31-i határ-
idő letelte senkit ne érintsen 
hátrányosan – az Országgyűlés 
elé beterjesztett törvényjavaslat 

értelmében a kötelező 
bírságkiszabás alóli 

mentességi időszak 
2020. december 
31-ig meghosz-
szabbodna; va-
lamint ezzel egy 

időben előkészítés 
alatt áll és 2019-ben 

várhatóan megvalósul 
egy olyan átfogó módosítás, 

amely illegális kutak engedé-
lyeztetésére speciális eljárást 
tartalmaz.

Már szerkezetkész Vecsés  
új logisztikai csarnoka

Motoros Mikulások  
VECSÉSEN!

  Mikulás napja után december 9-én 
gyülekeztek a motorosok a Halmy 
téren. Délután 14 órakor indultak 
el a Motoros Mikulások a Halmi 
iskolától, és a már megszokott út-
vonalat bejárva vonultak át Gyálra. 
Oláh László képviselő szervezésé-
ben több mint 50 motoros járta az 
utcákat, és minden támogatás nél-
kül, saját zsebükre szórakoztatták 

  Pest Megye Közgyűlése 1999-ben 
határozott úgy, hogy december 4. 
napját Megyenappá nyilvánítja, an-
nak emlékére, hogy Pest–Pilis–Solt 
vármegyét 359 évvel ezelőtt, 1659. 
december 4-én alapították. 
 Idén december 7-én délelőtt ren-
dezték meg a Megyenapot, ame-
lyen átadták a kitüntető díjakat. Az 
elismeréssel a közművelődés, a tu-
domány, a kultúra, az építészet, a 
környezetvédelem, valamint a köz-
biztonság és a társadalmi összetar-
tozás érdekében tett erőfeszítéseket 
díjazták. Az ünnepségen részt vett 
Harrach Péter országgyűlési képvi-
selő is. Pest Megye Közgyűlése Dísz-
polgári címet adományozott Balczó 
András részére kimagasló sportolói 

  Elérte legmagasabb 
pontját a vecsési Air-
port City Logisztikai 
Park legújabb big-box 
épülete, az E-F csarnok, 
ahol a fejlesztő CPI 
Property Group 2018. 
november 29-én bokré-
taünnepséget rendezett. 
A 13 ezer négyzetmé-
teres létesítmény építé-
sét nyár elején elkezd-
ték, az átadás 2019 első 
negyedévében várható.
 A bővítés után a ve-
csési komplexum 55 ezer négyzetmé-
ternyi raktárcsarnokot, illetve irodai 
bérleményt kínál majd ügyfelei szá-
mára. Az épületfejlesztések mellett 
2016-ban a CPI mintegy 100 millió 
forintból épített új utat az Airport 
City Logisztikai park mellett. A Lő-
rinci úton, a több, mint fél kilométe-
res hosszúságban kiépített szakasz 
a Széchenyi utat és az Airport City 
Logisztikai Parkot köti össze. A fej-
lesztés célja a logisztikai park bérlői-
nek egyre növekvő igényeinek minél 
professzionálisabb kiszolgálása volt, 
továbbá a könnyű megközelíthetőség 
elősegítése, a kerékpáros- és a gyalo-
gosforgalom számára is. A munkák 
teljes befejeztével az utat birtokba 
adják majd Vecsés városának.
 A bokrétaünnepségen beszédet 
mondott Szlahó Csaba, Vecsés pol-

János 
-ÁLDÁS

  Szent János napján a Szent Ke-
reszt templom esti miséjén a hí-
vek az oltár elé helyezik borai-

gármestere, Nagy Iván, a CPI Hun-
gary fejlesztési igazgatója, Soóki 
Tóth Gábor, elemzési vezető és lo-
gisztikai szakértő, illetve Bodahelyi 
András, a CPI logisztikai parkjának 
bérbeadási menedzsere.

forrás: magyarepitok.hu, 
fotók: Nagy Mihály, magyarepitok.hu

a gyermekeket és természetesen a 
puttonyokból csokoládé és szalon-
cukor is előkerült. A felvonulásra 
rengeteg gyerek volt kíváncsi, sok 
utcában tapssal és hangos ováció-
val üdvözölték a motorosokat. Az 
útvonalat a rendőrség és a vecsési 
polgárőrség biztosította.
 Köszönjük motorosok!

VT info, fotók: Katona Csaba

eredményei és közéleti tevékenysé-
ge elismeréséül. 
 Vecsési is volt a kitüntetettek kö-
zött. Pest Megye Közgyűlése Pest 
Megye Környezetvédelméért Díjat 
adományozott Hepka György részé-
re környezetvédelmi tevékenysé-
ge elismeréseként. Hepka György 
alapító tagja és mozgató rugója a 
vecsési Kispatak Természetvédő 
Egyesületnek. Munkájának ered-
ménye a településen fasorok, ős-
honos fák telepítésének, gondozá-
sának megszervezése; természetes 
vizes élőhelyek megmentése, fenn-
tartása; a szelektív hulladékgyűj-
tés, illegális hulladék-felszámolás 
szervezése, elvégzése mellett. 
 Fotó: pestmegye.hu

20. jubileumi Megyenap

kat, hogy a miséző pap megáldja 
azokat.
 A szentmise december 27-én 
– csütörtökön – 18 órakor lesz a fa-
lusi templomban.
 Tisztelettel hívjuk önt és család-
ját, legyen részese ennek a szép, régi 
hagyománynak! 
 Vecsési Borbarátok Egyesülete

HEPKA GYÖRGY KAPTA A PEST MEGYE 
KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT DÍJAT 
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FOGYASZTÓVÉDELEM

A vállalkozás köteles  a fogyasztót tájékoztatni
 •        a székhelyéről (a vállalkozás központjának 

címéről),
 •        a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik 

meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével 
(=az üzlethelységgel, ahol a vásárlás történt),

 •        a panaszkezelésnek az adott tevékenység, ke-
reskedelmi forma vagy módszer sajátosságai-
hoz igazodó módjáról (személyes vásárlás, ne-
ten történő rendelés stb.),

 •        a panaszok közlése érdekében a vállalkozás 
elektronikus levelezési címéről (e-mail), illet-
ve internetes címéről (web oldal, honlap), te-
lefonszámáról, a vállalkozás ügyfélszolgálatá-
nak levelezési címéről, ha a panaszokat ilyen 
módon is fogadja. 

 A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki 
kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerint illetékes békéltető testületek-
hez való fordulás lehetőségére, tartalmaznia kell a 
békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetősé-
gét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. 
 A békéltető testületekről történő tájékoztatási 
kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen 
elérhető módon kell teljesíteni, internetes hon-
lappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, 
honlap hiányában az általános szerződési feltéte-
lekben, általános szerződési feltételek hiányában 
pedig külön formanyomtatványon. 
 Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájé-
koztatást az üzletben jól láthatóan és olvasható-
an kell megadni.
 A fogyasztó a vállalkozás érdekében vagy ja-
vára eljáró személynek az áru fogyasztók részé-
re történő forgalmazásával, illetve értékesítésével 
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevé-
kenységére vagy mulasztására vonatkozó pana-
szát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozás-
sal. A levelet célszerű a vezető nevére címezni.
 A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni 
és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó 
a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz 
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalko-
zás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspont-
járól köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy 
másolati példányát
 •        személyesen közölt szóbeli panasz esetén hely-

ben a fogyasztónak átadni,
 •        telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlé-

si szolgáltatás felhasználásával közölt szóbe-
li panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 
napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg 
megküldeni.

 A telefonon vagy elektronikus hírközlési szol-
gáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a 
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal el-
látni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaz-
nia kell az alábbiakat:
 •        a fogyasztó neve, lakcíme,
 •        a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 •        a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fo-

gyasztó által bemutatott iratok, dokumentu-
mok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 •        a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó pana-
szával kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz 
azonnali kivizsgálása lehetséges,

 •        a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefo-
non vagy egyéb elektronikus hírközlési szol-
gáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
kivételével – a fogyasztó aláírása,

 •        a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 •        telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli pa-
nasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Eu-
rópai Unió közvetle-
nül alkalmazandó jogi 
aktusa eltérően nem 
rendelkezik – a beér-
kezését követően har-
minc napon belül köte-
les írásban érdemben 
megválaszolni és in-
tézkedni annak közlése 
iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosz-
szabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt 
elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni kö-
teles.
 A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőköny-
vet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak ké-
résükre bemutatni.

 A panasz elutasítása esetén a vállalkozás 
köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni ar-
ról, hogy panaszával mely hatóság vagy bé-
kéltető testület eljárását kezdeményezheti. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a fogyasz-

tó lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye sze-
rinti békéltető testület 
székhelyét, telefonos 
és internetes elérhető-
ségét, valamint leve-
lezési címét. 
 Ha a tisztelt olva-
sónak a termék vagy 

a szolgáltatás minőségével, rendeltetésszerű al-
kalmasságával – általában a hibás teljesítéssel 
– van problémája,  akkor mint Pest megyei la-
kos írásban a Pest Megyei Békéltető Testülethez 
(1119 Budapest, Etele út 59-61., 2. em. 240.) for-
dulhat. Honlap: www.panaszrendezes.hu , e-mail: 
pmbekelteto@pmkik.hu 

Dr. Csanádi Károly elnök, Pest Megyei Békéltető Testület

Dr. Csanádi Károly

Dr. Csa-
nádi

Károly

Fogyasztói jogok  
érvényesítése panasz- 
kezelés során

„A vállalkozás a panaszról felvett 
jegyzőkönyvet és a válasz másolati 
példányát öt évig köteles megőriz-
ni, és azt az ellenőrző hatóságok-
nak kérésükre bemutatni.”

A vasúttársaság a legnagyobb 
forgalmú elővárosi vonala-
kon a Budapest–Vác–Szob 

és a Budapest–Cegléd–Szolnok 
vasútvonalakon állítja forgalomba 
a KISS-vonatokat 2019–2020-ban. 
Az új járműbeszerzésekkel ezeken a 
vonalakon már teljes mértékben mo-
dern motorvonatokkal lesz megold-
ható az utasszállítás.
 A nagy befogadóképességű, 600 
ülőhelyes (595 fix és 5 darab le-
hajtható ülésű) motorvonatok be-
szerzéséről tavaly áprilisban írt alá 
keretmegállapodást a MÁV-START 
Zrt. és a Stadler Bussnang AG. A 
motorvonatok megvásárlására, azaz 
eseti szerződések megkötésére és 
teljesítésére a keretmegállapodás idő-
tartama alatt, annak aláírásától szá-

mított nyolc éven belül kerülhet sor. 
A szerződés összesen 40 motorvo-
nat megrendelésére, lehívására biz-
tosít lehetőséget az Integrált Közle-
kedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) 60,55 milliárd forintos for-
ráskeretéből. Eddig összesen 11 da-
rabot rendelt meg a vasúttársaság.

Jönnek az  
emeletes vonatok  
Pest megyébe

Újra vecsési szálloda  
az ország legjobbja

HÍREK

2019 végétől 11 darab nagykapacitású motorvonat áll forgalomba 
a legforgalmasabb váci és ceglédi vasútvonalakon. A MÁV-Start 
közleménye szerint a Stader által gyártott, KISS elnevezésű 
emeletes jármű első kocsiszekrénye megérkezett a Dunakeszi 
Járműjavítóba (DJJ), ahol a betétkocsik összeszerelését végzik.

A 2015-ös „Év Szállodája”-díj elnyerése 
után, a Budapest Airport Hotel Stáció ismét 
a legjobb helyezést érte el. Ezúttal a hazai 
szállodák között meghirdetett Zöld Szálloda- 
pályázaton szerzett arany minősítést. 

 A kétszintes motorvonatok, akár 160 
kilométeres sebességgel is közleked-
hetnek, korszerű utastájékoztató rend-
szerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, 
WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok 
töltésére alkalmas hálózati csatlako-
zókkal, valamint korszerű kamera-
rendszerrel rendelkeznek majd. Az 

A Magyar Szállodák és Ét-
termek Szövetsége 25 éve, 
1993-ban írta ki először a 

Zöld Szálloda-pályázatot annak elő-
segítésére, hogy a mindennapjaink-
ban egyre nagyobb jelentőséggel bíró 
környezettudatos gondolkodás teret 
nyerjen. A szállodaüzemeltetők so-
kat tudnak tenni a fenntarthatóságért 
a hatékony energiafelhasználással, a 
víztakarékossággal, a környezetet-
kímélő tisztítószerek, anyagok fel-
használásával, a közvetlen környé-
kükről történő árubeszerzéssel és 

emeletes motorvonatokon három ha-
gyományos és egy mozgássérült WC 
lesz, a multifunkciós terek pedig négy 
kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 
5 babakocsi szállítására alkalmasak (a 
kerékpárhelyek száma további 24 da-
rabbal bővíthető rugalmasan).
 Az új járművek jelentős hazai hoz-
záadott érték mellett készülhetnek, 
ugyanis a jelenleg gyártás alatt lévő 
11 járműből 8 vonat betétkocsijainak 
összeszerelésére, a Stadler és a Du-
nakeszi Járműjavító Kft. – stratégiai 
együttműködése keretében – Dunake-
szin kerül sor. Ezen felül 8 szerelvény 
motorkocsijának és betétkocsijának 
összekapcsolása, illetve az összes 
jármű üzembe helyezése is itt törté-
nik. Az emeletes szerelvények ösz-
szesen 132 darab forgóváza szintén 
Magyarországon készül, ezek gyártá-
sáért a Stadler szolnoki forgóváz-re-
víziós központja felel. Az első három 
szerelvény, illetve a járművek kocsi-
szekrényei és a motorkocsik a Stadler 
emeletes vonatok gyártásáért felelős 
svájci kompetenciaközpontjának irá-
nyítása alá tartozó minszki üzemben 
készülnek. Forrás: MÁV

sok más intézkedéssel. A kritérium-
rendszer frissítésének és az értéke-
sebb díjaknak köszönhetően jóval 
többen pályáztak az idén – árulta el 
az MSZÉSZ elnöke, Könnyid László. 
 Idén november 22-én rendezték 
meg az éves szakmai, kétnapos köz-

gyűlést. A rendezvény 
második napján hir-
dették ki a 2019–2020-
as évi Zöld Szálloda-
pályázat nyerteseit. A 
Budapest Airport Hotel Stáció**** 
Superior immáron 4. alkalommal 
nyerte el a Zöld Szálloda-díjat. A ko-
rábbi évekkel ellentétben, most a leg-
rangosabb minősítést vehette át a re-
pülőtéri szállodák piacán egyedi és 
kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtó 
négycsillag superior szálloda. Mél-
tán büszkék lehetünk arra, hogy az 
ország „legzöldebb” szállodája mű-
ködik városunkban.

2019-2020 Zöld Szállodái az önál-
ló szálloda kategóriában:
 1.   Budapest Airport Hotel Stá-
ció, Vecsés
 2.   La Contessa Kastélyszálloda, 
Szilvásvárad
 3.   Royal Club Hotel, Visegrád
 
A pályázatban egy 60 pontból álló 
szempontrendszernek kellett meg-
felelni. A Hotel Stáció többek kö-
zött energiatakarékos hőszivattyús 
hűtő-fűtő rendszerével, modern épü-
letfelügyeleti megoldásaival, hulla-
dékszelektáló és -tömörítő központ 
üzemeltetésével, A++ besorolású be-
rendezések alkalmazásaival érdemel-
te ki a rangos elismerést.  VT info

Fancsali Gábor értékesítési és marketing- 
igazgató átveszi a díjat
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A város 700. évfordulója alkalmából meg-
szervezett akció során hétféle Biblia kö-
zül választhattak a vecsésiek – Gyermek 

A Bárka Baptista Gyülekezet 
a „700 Biblia a 700 éves 
Vecsésnek” elnevezésű 
programja keretében 173 
vecsési kapott Bibliát.

Biblia-átadó  
ünnepség

  Minden év decemberében a G. Ferenczy Han-
na Irodalmi Kör adventi műsort szervez a könyv-
tárban, ezzel hagyományt teremtve a karácsonyi 
ünnepkörre való előkészületnek, várakozásnak…
 Most december 7-én rendeztük meg ezt a fel-
emelő műsort, amiben számtalan szebbnél szebb 
költemény hangzott el a kör tagjaitól, lélektől lé-
lekig hatottak ezek a versek. A közönség megtöl-
tötte a könyvtári termet, zsúfolásig volt szeretetre 
éhes emberrel, mindent áthatott a szeretet érzése. 
 Az irodalmárok verseinek fényét emelték a 
Concerto Harmónia Énekegyüttes tagjai, cso-
dálatosan szép egyforma ünnepi díszruháik-
ban, amint a karácsonyi énekeket adták elő né-
hányunknak könny szökött a szemébe…
 Fokozta még az élményt sokunk kedvence, 
Lenkeffy István, aki saját megzenésített verse-
it gitárkísérettel adta elő. 
 A műsor méltó lezárása a szeretet vendéglá-
tás volt, ahol mindenki beszélgetett, evett-ivott 
és a sok kedves, csillogó szemű ember látványa 
leírhatatlan jó érzéssel töltött el mindenkit.
 Az irodalmi kör nevében kívánok a kedves 
olvasónak nagyon boldog, békés, áldott KARÁ-
CSONYI ünnepet szeretteik társaságában.

Benke Mária, fotó: könyvtár

  Az evangélikus gyülekezet a karácsonyra föl-
készülés jegyében zenés áhítatot tartott december 
8-án a templomukban. Közreműködött ifj. Endreffy 
Attila orgonatanár, Kaposvári Maura hárfa, Halgas 
Anna fuvola, Koczor Kinga gitár és orgona, valamint 
a gyülekezet Vecsernye kórusa Szucsák Tamás ve-
zetésével. Igét hirdetett Heinemann Ildikó lelkész.

VT info, fotó: Nagy István Elek

Advent  
a könyvtárban…

Adventi  
zenei áhítat

HITÉLET

A programban 173 vecsési kapott Bibliát

Szlahó Csaba polgármester  átvette a vá-
rosnak ajándékozott díszkötésű Bibliát  
Téglási Lajos baptista lelkipásztortól

és Képes Biblia, egyszerű, illetve ún. revidiált új 
fordítású Biblia, valamint német, angol és audio 
Biblia közül. A Bibliákat a gyülekezet honlapján 
lehetett kérni több héten keresztül. A megadott 
határidőig összesen 173 Bibliára érkezett igény-
lés, melyek átadása a gyülekezet december 2-ai 
Biblia-átadó ünnepségén történt a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban. A rendezvényen részt vett 
és beszédet mondott Szlahó Csaba polgármes-
ter, aki átvette a városnak ajándékozott díszkö-
tésű Bibliát Téglási Lajos baptista lelkipásztortól. 
 Téglási Lajos három tanácsot adott a Biblia ol-
vasásához, miszerint 1. érdemes valóban olvas-
ni, hiszen olyan tudás tárháza Isten igéje, ami-
nek az olvasásából csak profitálni lehet; 2. tanács: 
rendszeresen olvassuk, az ugyanis segíti a jobb 
megértést és a Biblia mélységeinek felfedezését; 
a 3. tanács: érdemes Lukács evangéliumával és 
az Apostolok Cselekedeteivel kezdeni az olva-
sást, különösen így ádventi időszakban, hogy 
jobban megismerjük Jézus Krisztust és az egy-
ház kialakulását. Miklósváry Péter, a gyüleke-
zet egyik vezetője ádventi gondolatokkal zárta 
az ünnepséget, ami után a közösen elfogyasztott 
sütemények és forró italok mellett még jó ideig 
tartott a beszélgetés. Kép és szöveg: Hegedűs Ádám

A gyülekezet Vecsernye kórusa 
Szucsák Tamás vezetésével

Érmek és elismerés
2018. november 18-án rendezték meg Bu-
dapesten az erzsébeti sportközpontban a 
korosztályos utánpótláskaratékák versenyét. 
A vecsésiek nagyon jó eredményt értek el. 
Takács Zoltán: két aranyérem, Varga Nicolas: 
két ezüstérem, Pintér Sólyom: egy ezüst- és 
egy bronzérem, csapatban pedig ezüstér-
met szereztek. Gratulálunk a versenyzőknek!
 2018. november 20-21-én a Magyar 
S.K.I.F-H. 30. évfordulójára hazánkba láto-
gatott és maradandó élményt nyújtó edzése-
ket tartott a magyar karatékáknak az S.K.I.F. 
elnöke, Kancho Nobuaki Kanazawa 8-danos 
mester. Az edzések után jubileumi vacso-
rán vettek részt a versenyzők és az edzők. 
A mester jutalomban részesítette a vezető-
ket. Külön köszönetet mondott Sensei Fridrich 
György 7-danos mesternek, az S.K.I.F-H. fő-
instruktorának, aki 1988-ban alapító tagja 
volt a szövetségnek. A jó hangulatú vacso-
ra után mindenki egy nagy élménnyel gaz-
dagodva tért haza.

Nemzetközi siker
2018. november 24-én rendezték meg a 
Szigetszentmiklósi Sportcsarnokban a 27. 
Hungarian Tatami Karate Kupát. Tizenhat 
ország korosztályos karatékái mérettették 
meg magukat a tatamin. Görgényi Bence 
aranyérmet szerzett a korosztályában. To-
vábbi sok sikert! 
 Fiatalok – iskolások, gyertek karatézni. 
Akár olimpiai bajnok is lehetsz.
 Központi edzőterem: Vecsés, Fő út 112.
Telefon: 06-20/544-2114 vagy 06-30/387-7936.
 „OSS” Kép és szöveg: szakosztály vezetősége

SPORTFogathajtás

 December első hétvégéjén a Papp László Sport-
arénában rendezték meg a Fedeles Világkupa 
újabb fordulóját. Többezres közönség előtt zaj-
lott a négyesfogatok világkupa-pontszerző verse-
nye. A pályaépítő Fintha Gábor a nézők számára 
látványos, élvezetes és technikás pályát épített.
 A Bram Chardon higgadtan, nem kockáztat-
va hajtott, és a legjobb idővel, verőhiba nélkül 
teljesítette az első fordulót. Rajta kívül a szintén 
hibátlan svájci Jérôme Voutaz és az egy labdát 
leverő Dobrovitz József jutott be győztes-kör-

be. A döntőben Dobrovitz József „iszonyatos” 
tempóval hajtott, kockáztatott, ami végül saj-
nos 20 büntetőpontot eredményezett. A sváj-
ci Jérôme Voutaz szintén óriási tempót diktált, 
két verőhibája lett, ami levette Bram Chardon 
válláról a terhet. Bram Chardon az első körrel 
szinte századmásodpercre azonos időt „futott”, 
és egy verőhibája is elegendő volt a világku-
pa-győzelem megszerzéséhez. A belga Glenn 
Geerts két verőhibával a negyedik helyen vég-
zett; a holland Ijsbrand Chardon 5. lett. A sza-

 Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága november 
22-én a Megyeháza Kossuth Lajos dísztermében 
rendezte meg a gólkirályok gáláját. Az ünnepsé-
gen 170-en vettek részt. Idén a sztárvendég Böde 
Dániel válogatott labdarúgó és Rábl János (Be-
rettyóújfalu) futsalos válogatott gólkirály volt. 

Karate  

Bram Chardon győzött,  
Dobrovitz harmadik Budapesten 

7. Pest megyei gólkirályok gálája
Az eseményen részt vett Szlahó Csaba Vecsés 
polgármestere, aki az MLSZ Pest megyei tár-
sadalmi elnöke, dr. Bársony Farkas (az MLSZ 
Pest megyei társadalmi elnökségének tagja, az 
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke) és dr. 
Bilisics Péter (az MLSZ Pest megyei társadal-
mi elnökségének tagja, a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke) is.
 A jutalmaik átadására érkező gólkirályokon kí-
vül az őket elkísérő szülők, nagyszülők, barátnők, 
edzők, a Pest megyei NB III-as, megyei I-III. osz-
tályú és önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetek 
vezetői, valamint a rendező MLSZ Pest Megyei 
Igazgatóság bizottságainak tagjai alkották a száz-
hetven fős vendégsereget. A megjelenteket Benkő 
Tamás MLSZ Pest megyei igazgatója köszöntöt-
te, majd a Himnusz elhangzása után Szlahó Csa-
ba mondta el nyitóbeszédét, ezután dr. Bársony 
Farkassal közösen elismeréseket adtak át, díjaz-
ták a kerek jubileumukat ünneplő egyesületeket, 
a 2017/2018-as szezon legeredményesebb klubjait. 
Az ünnepség fénypontjaként Rábl János és Böde 
Dániel adta át a 2017/2018-as Pest megyei futsalos 
és labdarúgó gólkirálynőknek és gólkirályoknak 
a díjakat. Összesen 66 gólkirályi címet kaptak a 
Pest megyei labdarúgók, 19 gólkirály futsalos, 47 
gólkirály labdarúgás szakágból került ki, a nőket 
8 hölgy képviselte a gólkirályok között. Az 56 Pest 
megyei és a 10 MLSZ-es bajnokságbeli gólkirály 
összesen 2521 gólnak volt a szerzője. Az ünnep-
ség végén dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgár-
őr Szövetség elnöke méltatta a kitüntetett sportve-
zetőket és játékosokat, majd elismeréssel szólt az 
MLSZ Pest Megyei Igazgatóságának tevékenysé-
géről is. Az ünnepség végén közös fotó készült a 
sztárvendégekkel és a frissen jutalmazott Pest me-
gyei gólkirályokkal és az autogramosztás sem ma-
radt el. A gála állófogadásán kötetlen beszélgeté-
sek tették teljessé az ünnepséget.

Fotók: Sipos Hajnalka/ MLSZ Pest Megyei Igazgatóság

badkártyával induló ifj. Dobrovitz József a 6. 
helyen fejezte be a versenyt. Az első forduló 
során minden hajtó kétszer teljesítette a pályát. 
A számot a holland Bram Chardon nyerte, a bel-
ga Glenn Geerts pedig második lett. Dobrovitz 
József Favory Fáraó, Siglavy Capriola V-5/Bet-
ti, Tulipán XVIII-2-5 és Harcos lovait hajtot-
ta. Segédhajtói Dobrovitz Józsefné Mónika és 
Gyurkovits Róbert voltak.
 A hat hajtó közül meglepetésre a sportág élő 
legendájának számító holland Ijsbrand Chardon 
az első fordulóból nem jutott a legjobb három 
hajtót felvonultató összevetésbe.
 Dobrovitz József harmadik helyen végzett no-
vember 18-án a FEI Fedeles Fogathajtó Világku-
pa-sorozat stuttgarti fordulójában. A magyar haj-
tó a holland Ijsbrand Chardon és a belga Glenn 
Geerts mögött zárt bronzérmesként. A viadal 
legnagyobb meglepetése, hogy a vk-címvédő és 
többszörös világbajnok ausztrál Boyd Exell a leg-
jobb hármat felvonultató összevetésbe sem jutott 
be. A stuttgarti forduló egyben a Dobrovitz-lovak 
sikere is volt. 
 Dobrovitz József a versenysorozatban jelen-
leg a 6. helyen áll, és minden esélye megvan arra, 
hogy bejusson a februári döntőbe.

(forrás: Riderline Magazin) Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Szlahó Csaba és Benkő Tamás elismerő okleve-
let kapott a Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől 

A gólkirályoknak a díjat Szlahó Csaba, 
Böde Dániel és Rábl János adta át
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 Csapatunk továbbra is pont nélkül áll a pro-
filigában. Az mindenesetre óriási dolog, hogy 
egyáltalán ott van, és a világ egyik legjobbjá-
val meccsel. A történelmi hűség kedvéért idéz-
zük fel a Nemzeti Sportban megjelent tudósítást.

2018. November 24. 
Telekom Veszprém–Vecsési SE 42–22 (23–11)
Veszprém, 600 néző. V: Paska D., Vastag S.
 VESZPRÉM: Sterbik–Nenadics 6 (2), Terzic, 
Nagy L. 1, R. Toft Hansen 1, Jamali 3, Manaszkov 
6.
 Csere: Ilics 5 (3), Tönnesen 3, Nilsson 6, Marguc 
3, Strlek 1, Mahé 4, Kurucz 2, Hornyák 1. Edző: 
David Davis
 VECSÉS: Vitáris–Takó 3 (1), Marczinkó, 
Benmiloud 4, Vojinovics 4, Nagy 2, Vízler 2. Cse-
re: Kránitz (kapus), Antal L., Simányi 1, Antal M., 
Radoszavljevics 2, Haszilló 1, Spekhardt 3. Edző: 
Damir Sztojanovics
 Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–3. 9. p.: 7–5. 
16. p.: 12–6. 45. p.: 35–16. 52. p.: 37–17
 Kiállítások: 4 ill. 6 perc
 Hétméteresek: 5/5 ill. 1/1

David Davis: – A Vecsés ma nem csak idejött 
passzolgatni, komolyan vette a találkozót, ahogy 
mi is, bár nehéz minden meccsen százszázaléko-
san koncentrálni. Jó mérkőzés volt abból a szem-
pontból, hogy mindenki kapott lehetőséget és 

FÉRFI – K&H Liga
Kézilabda 

Továbbra is 
pont nélkül se- 
reghajtó a VSE

tovább fejlődtünk. Továbbra is azon dolgozunk, 
hogy egyre jobban összeálljon a csapat.
 Damir Sztojanovics: – Ha az autópályán a bel-
ső sávban szeretnél haladni, akkor nagy és gyors 
autó kell, nekünk egyelőre biciklink van. Szeret-
tem volna ezt a mérkőzést arra használni, hogy 
minél több tapasztalatot szerezzenek a játékosa-
im, tekintve, hogy nekünk nem egy Bajnokok Li-
gájában induló együttest kell legyőznünk.

2018. december 2.
Vecsési SE–Mezőkövesdi KC 25-30 (12-16)
VECSÉS: Kránitz–Takó 4, Marczinkó 4, Spekhardt 
1, Nagy, Lendvay 3, Antal L
 Csere: Vitáris, (kapus), Simányi 3, Rado-
szavljevics 3 (1), Haszilló 5, Benmiloud 1, Antal 
M., Vízler 1
 Az eredmény alakulása:
9. perc: 5-5. 20 perc: 8-10. 27. perc: 12-12, 37. perc: 
18-18. 49. perc: 22-24
 Kiállítások: 8 perc, ill. 8 perc
 Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

Damir Sztojanovics: – A vendégek kitűnő ka-
pusteljesítményüknek köszönhetik győzelmüket. 
Talán ezért sem tudtuk saját játékunkat játszani.

2018. december 8.
Vecsési SE–SPORT 36 KOMLÓ 21-25 (9-11) 
VECSÉS: Vitáris–Takó 4 (2), Marczinkó 5, 
Benmiloud 5, Nagy 1, Lendvay 1, Antal L. 4
Csere: Kránitz (kapus), Simányi, Radoszavljevics 
1, Haszilló, Antal M., Vízler
 Az eredmény alakulása:
11. perc: 4-1. 17. perc: 6-6. 22. perc: 7-10, 40. perc: 
12-17. 45. perc: 16-17. 54. perc: 19-22
 Kiállítások: 4 perc, ill. 10 perc
 Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
Kilvinger Bálint: – Két pontért jöttünk, és küz-
delmes, nehéz meccsen megszereztük.
 Damir Sztojanovics: – Most először játszot-
tuk azt, amit kérek a fiúktól, de most még kevés 
volt.

A három mérkőzés összegzéseként elmondható, 
hogy senki sem várt veszprémi pontszerzést, de 
a két hazai meccsen vártuk az áttörést, a pont-
szerzést. Veszprémben már az is dicsőség, hogy 
mi dobtuk az első és az utolsó gólt, sőt pár per-
cig vezettünk. Sokkal tanulságosabb a másik két 
mérkőzés, ami sokban hasonlít a korábbi derbik-
hez. Jó kezdés, majd visszaesés. Fordulás után 
megint javuló játék és elfáradás a hajrára. Rövid 
a kispad – hangzik a válasz, ami igaz. Sőt a sérü-
lés még tetézi a bajt. Nem tudjuk van-e gyógyír 
a bajunkra? Mert az, hogy hazátlanul játszunk, 
ez igaz, és óriási hátrány a teljes női-férfi szak-
osztályra, amely a város legnagyobb sportolói 
közössége. Előttünk a tavasz – bár még hátra-
van Gyöngyösön a záróforduló, ami semmi jó-
val nem kecsegtet –, de jobb tavaszt várunk, hi-
szen voltak szoros mérkőzések, pontokat ígérő 
pillanatok. Persze, ne legyünk igazságtalanok, 
ez profiliga. Vannak csapatok, ahol keresni is 
nehéz magyar srácokat. Ha csak a mostani há-
rom találkozót átnézzük – nem a veszprémit! – 
láthatjuk az idegenlégiósok hadát. Hogy ez a 
nemzeti válogatottnál előny vagy nem, azt most 
ne döntsük el, de látni kell a létezés feltételeit. 
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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

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

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

Hirdetés

2018. november 18.
TFSE–Vecsési SE 22-23 (12-12)
Gólszerzők: Doszpod 4, Pasqualetti 4, Halmos 4, 
Sebők 3, Kovács 2, Martinek 2, Potornai 2, Tóth 
T. 1, Czudor 1
 Vitányi Attila edző: – Fontos mérkőzés volt, 
mert a bajnokság kiegyenlítettségét mutatja, hogy 
3 pont van az első és a 6. helyezett között. Szeret-
te volna mindenki feledni az előző heti Tököl el-
len botlást, s ez a bizonyítás az egész csapatra rá-
ragadt, ezt az is mutatja, hogy a 23 lőtt gólunk 9 
mezőnyjátékos nevéhez fűződött. A 22 kapott gól 
igazán büszkeségre adhat okot, s emellett mindkét 
kapusunk nagyon fontos védésekkel tette sikeres-
sé ezt az idegenbeli győzelmet! Végig fegyelme-
zett játékkal, kemény védekezéssel sikerült lebir-
kóznunk a jó erőkből álló TFSE csapatát.

2018. november 25.
Vecsési SE–EURONOVEX USE 31 – 27 (13-15)
Gólszerzők: Pomozi 8, Doszpod 5, Dukai 5, 
Martinek 5, Tóth T. 3, Halmos 3, Haris 1, Potornai 1
 Vitányi Attila edző: – Hazai pályán nem le-
hetett más, csak a győzelem a fiatal játékosokból 
álló vendégek ellen. A tápiószelei csapat sokkal 
többre hivatott, mint amit a helyezése mutat, nem 
véletlenül vezettek a félidőben. A 2. játékrészben 

kijött a két csapat fizikális és rutinbéli különbsé-
ge, s a végén csak a gólkülönbség volt kérdéses.

2018. december 9.
Szigetszentmiklósi NKSE–Vecsési SE 36-34 
(17-17)
Gólszerzők: Doszpod 8, Pomozi 6, Halmos 5, 
Martinek 4, Tóth T. 4, Pasqualetti 3, Potornai 2, 
Dukai 1, Major 1
 Vitányi Attila edző: – Ezen a mérkőzésen saj-
nos sérülések és hiányzások miatt egy teljesen 
felforgatott csapattal kellett megoldani a véde-
kezésünket, melyen még egy újabb súlyos sérü-
lés is hátráltatott bennünket. Czudor Alexandra 
a 32. percben térdszalagszakadást szenvedett, és 
csak abban reménykedhetünk, hogy a 2019 nya-
rán kezdődő alapozást már a csapattal kezdheti 
el! Jobbulást kívánunk számára, s a csapat vissza-
várja a pályára! Szandi elvesztése lelkileg is na-
gyon megviselte a lányokat. Nem véletlen, hogy 
az egész szezon legtöbb gólját itt kaptuk, s hiába 
lőttünk az eddigi mérkőzések közül a legtöbbet, 
ez sem volt elég az idegenbeli sikerhez. A vere-
ség azért is nagyon fájó, mert az ellenfelek is bot-
lanak, s ez a siker stabilizálta volna helyünket a 
dobogón. 

Élmezőnyben 
vagyunk és szép 
tavaszt várunk

NB II Déli csoport
Kézilabda – női NB II Déli csoport – őszi idény végén

Csapat Meccs Gy. D. V. LG-KG Pont

1. Tempo KSE 11 9 0 2 361-290 18

2. TFSE   11 8 0 3  313-272 16

3. Inárcs-Örkény KC 11 8 0 3 320-283 16

4. VSK Tököl 11 8 0 3 318-294 16

5. Vecsés SE 11 7 1 3 309-278 15

2018. december 9.
Vecsési SE–Csepel DSE 27-26 (16-12)
A hölgyek feljöttek a 5. helyre, és 3 pont a hátrá-
nyuk az élen állótól.
 A csoport kiegyensúlyozottságára jellemző, 
hogy az idény végére az 1-5. helyezett között csak 
három pont a különbség. Utánuk egy tömör kö-
zépmezőny van. Vecsésnek tavasszal a kedvező 
sorsolás okán szép reményei is lehetnek. A cso-
port gólszerzőinek listáján az első húsz között há-
rom vecsésit is találunk. Martinek Emőke 49 gól-
lal a 13. legjobb gólvadász. Pomozi Nikolett (16.) 
43 és Doszpod Réka (17.) 41 találattal található az 
élmezőnyben.
 Vitányi Attila edző: – Összességében az őszi 
szezon azt hozta, amit vártunk. Ez a bajnoki év 
sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb, mint az 
előző volt. Fontos lesz egy jó (remélhetőleg sé-
rülésmentes) alapozás s azt gondolom, hogyha 
tudunk még egy lapáttal rárakni arra a kazánra, 
amiben a tűz lobog, akkor meglesz a kitűzött és 
várva várt érem a májusi zárszámadáskor!
 Szeretném megköszönni a csapat nevében a 
szurkolóknak azt a felénk áradó szeretetet, amit 
egész szezon alatt kaptunk s tavasszal szeretnénk 
még jobban kiszolgálni őket, s ha érmet szerzünk 
májusban, abból egy az övék lesz, mert ők a 7. já-
tékost adják nekünk mérkőzésről mérkőzésre!

szajan

J uhász Adrienn és Szűcs Szabina jobb ered-
mények reményében érkezett Indiába, mint 
ahogyan a lejátszott mérkőzéseik sikerültek. 

Még akkor is, ha az utazást megelőző felkészülé-
si időszak nem sikerült éppen zökkenőmentesre, 
többek között a Magyar Ökölvívó Szakszövetséget 
övező zűrök miatt. A vecsési sportolóknak például 
saját költségen kellett kiutazniuk a vb-re – tudtuk 
meg Seres Attilától, a Vecsés SE elnökétől. Per-
sze nem volt kérdés, hogy két hölgy részt vesz a 
tornán, hiszen nem csak a verseny volt fontos, ha-
nem a világbajnokság légkörében megszerezhető 
tapasztalatok, mint például a legjobb ökölvívók-
kal közös edzések és a velük lejátszott edzőmér-
kőzések, hiszen ezekből nagyon sokat tanulhat-
tak a vecsési sportolók.

Két vecsési ökölvívó is képvisel-
te a várost és Magyarországot 
az Újdelhiben megrendezett 
ökölvívó-világbajnokságon.

Zsinórban ötödször lett magyar  
bajnok Szűcs Szabina

 – Juhász Adrienn és Szűcs Szabina is az első 
mérkőzés után búcsúzott a tornától. Mindkette-
jükben több volt ennél, még akkor is, ha a felké-
szülés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. 
Ettől függetlenül az indiai 15 nap nagyon hasz-
nos volt, hiszen a világ 300 legjobb ökölvívójá-
val együtt tölthettük ezt az időt. A lányoknak le-
hetőségük volt a közös edzésekre és a fejlődésük 
szempontjából hasznos edzőmérkőzéseket vív-
tak amerikai, ukrán, olasz, argentin válogatott 
sportolókkal – mondta Seres Attila. 
 Az indiai edzéseknek meg is lett az eredmé-
nye, Újdelhi után néhány nappal a két hölgy az 
országos bajnokságon is ringbe szállt és remek 
eredményt ért el. Szűcs Szabina kiváló formába 
került és zsinórban ötödik magyar bajnoki címét 
szerezte meg. Hozzá hasonlóan Juhász Adrienn 
is nagyon jó mérkőzéseket vívott és a torna vé-
gén a dobogó legfelső fokára állhatott. Az ob-n 
összesen hét vecsési ökölvívó vett részt, ezüstér-
met szerzett Papp Zsófia, illetve bronzérmes lett 
Brunner Boglárka, Kiss Olimpia, valamint Má-
tyás Krisztián. 

 Az országos bajnokság után egy rövid szünet 
következik, ekkor kerül majd sor az idei év érté-
kelésére is – mondta Seres Attila. Szerencsére lesz 
miről beszélni, hiszen a vecsési ökölvívók a ma-
gyar és a nemzetközi tornákon is jól teljesítettek 
idén, sok érmet és bajnoki címeket is szereztek. 
 A következő nagyobb megmérettetésre jövő év 
elején kerül sor: január 15-én Szerbiában rende-
zik meg az egyik legnagyobb női ökölvívó tornát, 
melyen hat vecsési sportoló vesz részt.  

Szűcs 
Szabin  
és Seres Attila

Juhász Adrienn  
és Seres 
Attila
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REKLÁM

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.

•  Útszóró só, hólapát, autó ablak jégmentesítő,
•  Munkás kesztyűk és ruhák nagy választékban,
•  Kémény csövek, könyökök több méretben,
•  Hagyományos és Led izzók, elemek nagy választékban.

Gázkészülék javítás

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

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

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.

• 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

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

Apróhirdetés
SZIGÜ TEMETKEZÉSI KFT.   mun-
kaerőt keres sírásási, kert rendezési, takarítá-
si, szállítási feladatokra. Feltétel: B kategóriás 
vezetői engedély megléte, és aktív vezetési 
gyakorlat. Jelentkezni személyesen a temet-
kezési irodában lehet munkanapokon 8 és 16 
óra között. Cím: 2220 Vecsés, Ecseri út 11. (a 
temető főbejáratával szemben)

SZERETNÉL EGY WEBOLDALT? 
Mi nem csak egy weboldalt akarunk ne-
ked készíteni hanem sokkal többet. Mi-
nőségi online megjelenésed segítsé-
gével sikeresebbé szeretnénk tenni 
vállalkozásod! Hívj most! 06-20/5-934-
534, www.webreteszlek.hu

2018. november 17.
Vecsési FC–Százhalombattai LK 1-0 (0-0)
Gólszerző: Salem Reydan (66')
 Gendúr László: – Az eredmény nem tükrözi 
a két csapat közti különbséget. A labdabirtoklás 
90-10%-ban valósult meg a javunkra, talán ha két-
szer átjött az ellenfél a térfelünkre. Sok szép tá-
madást vezettünk, de nagyon nehéz ilyen defen-
zív, 10 emberrel kapuban álló csapat ellen játszani. 
Végül sikerült egy gólt beerőszakolnunk, ami 3 
nagyon fontos pontot jelent a csapatunknak.

2018. november 24.
Maglód TC–Vecsési FC 0-4 (0-0)
Gólszerzők: Csiszár R.(48'), Koziorowski R.(60', 
82', 86')
 Gendúr László: – A mérkőzés első félidejét na-
gyon könnyelműen és álmosan kezdtük. A szünet-

ben rendet csináltam a fejekben és egy fantaszti-
kus második félidőt produkáltunk, ami gólokban is 
megmutatkozott. Külön dicséret illeti Koziorowski 
Richárdot, aki mesterhármast ért el, de az egész 
csapatot is dicséret illeti a második félidőben mu-
tatott játékáért, és az egész éves munkájuk és hoz-
záállásuk miatt. Ezt a fantasztikus győzelmet al-
elnökünknek, Földvári Tibornak ajánlom, akinek 
mielőbbi gyógyulást kívánok. Egy kis hiányérze-
tem van azért, mert nem láttam egy vecsési érzel-
mű embert sem az utolsó meccsünkön.

A helyi góllövőlista: Koziorowski 12,  Csiszár 3,  
Kiss, Daruka, Reydan, Piros 1 

Az őszt áttekintve elmondhatjuk, rapszodikus 
volt a csapat teljesítménye. Döbbenetes vere-
ségek (Tápiószecső, Felsőpakony) és bravú-
ros győzelmek (Nagykáta, Dabas-Gyón), pont-
szerzések és pontvesztések jellemezték az őszt. 
Szembeötlő a lényegesen jobb idegenbeli sze-
replés, a több rúgott gól és a pozitív gólkülönb-
ség.  Ennek kontrasztja a feltűnően gyenge ha-
zai szereplés és a kevés rúgott gól.
 Maradva a góloknál, mi rúgtuk a 2. legke-
vesebb gólt a teljes mezőnyből, de mi is kap-
tuk a 2. legkevesebb gólt, ami jó védelmet és 
gyenge támadójátékot igazol.
 Góljaink közel 60 %-át Koziorowski szerezte. 
Örvendetes, ha akad egy ilyen gólvágó a csa-
patban, csak meg ne sérüljön, mert ki fog he-
lyette gólt lőni!
 Hasznos volt, hogy Gendúr edző véleményét 
folyamatosan közöltük, hiszen végül neki kell a 
legjobban látni a helyzetet, és az ő értékítélete 
nagyon fontos. Nekem szimpatikusak a meg-
látásai. Játékoscentrikusnak és önkritikusnak 
látom. Lásd a felsőpakonyi vereség utáni nyi-
latkozatát, ahol magára vállalta a fiaskót, ezt 
mondta a tréner: 
 „Úgy volt, hogy nem tudjuk lejátszani a mér-
kőzést Felsőpakony ellen, mert a héten 8-10 já-
tékossal tudtunk edzeni, ugyanis a csapat nagy 
része hasmenéses vírust kapott el. Az utolsó 
edzés után mégis úgy döntöttem, hogy lejátsz-
szuk a mérkőzést. Nagy bravúrral 11 játékos 
a rendelkezésemre állt, a kispadon 3 olyan já-
tékos ült, akiket nem tudtam, hogy egyáltalán 
be tudok-e vetni. Az egész mérkőzésen csak lé-
zengtünk, borzasztó állapotban voltunk és ezt 
még az is tetézte, hogy egy hatalmas potya gólt 
kaptunk a mérkőzés elején. Ezt a vereséget a 
saját számlámra írom, mert nem halasztottam 
el a mérkőzést.”
 Ez adja a hitelét annak, amikor másban, ne-
tán a játékvezetőben látja a hibát. 
 És talán a legfájdalmasabbat is ő mondta ki 
a maglódi meccs után: „Nem láttam egy ve-
csési érzelmű embert sem az utolsó meccsün-
kön.” Drukker nélkül pedig nem megy, egyedül 
nem megy. Ezen nehéz változtatni, egy csapa-
ton könnyebb.

szalontai
Hirdetés

A 6. hely nem 
rossz, de lehetett 
volna jobb is

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÁS 

SPORT

Labdarúgás – Pest Megyei I. osztály

Csapat Meccs Gy. D. V. LG-KG Pont

1. Dabas-Gyón FC 15 12 2 1 32 -8 38 

2. Nagykáta SE 15 10 1 4 37-20 31 

3. Gödöllői SK 15 9   1 5 24 -15 28 

4. Pilisi LK-Legenda Sport 15   8 3 4 26-19 27 

5. Viadukt SE-Biatorbágy 15   7 4 4 26-21 25

6. Vecsési FC 15   7 3 5 19-13 24 

Otthon: 7   3 2 2 6-6 11

Idegenben: 8   4 1 3 13-7 13

Köszönetnyilvánítás 
és tájékoztatás
Tájékoztatásul közlöm az érintettekkel és 
mindazokkal, akik kapcsolatban álltak a Bu-
dapesti Mozgássérült Egyesület Vecsési Szer-
vezetével,  hogy 22 sikeres év után a műkö-
désünk ebben az évben megszűnt. 
 Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak a támogatását, akik bármilyen 
formában segítették a szervezet munká-
ját.  Köszönöm, köszönjük!
 A karácsony közeledtével kívánok minden-
kinek szeretetteljes, békés ünnepeket, és ered-
ményekben, egészségben gazdag új évet! 
 Felhívom mindenki szíves figyelmét, ha 
valaki a nevemben vagy a szervezet nevé-
ben adományt gyűjtene, ne teljesítsék, il-
letve értesítsenek róla!
Nagyné M. Zsóka, (volt)szervezet vezetője
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INFORMÁCIÓKINFORMÁCIÓK

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

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 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – január 7-éval, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – január 14-ével, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – január 21-ével kezdődő hé-
ten 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. (Hétfő és szerda: 900–1300; 
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu 
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

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!

ÜNNEPI MISEREND
RÓMAI KATOLIKUS 
SZENTMISÉK VECSÉS 

Óváros Plébánia
December 16.  
Advent 3. vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom
18 óra Jézus Szíve templom
December 23. 
Advent 4. vasárnapja
18 óra Jézus Szíve templom
December 30. 
Szent Család vasárnapja
9 óra Jézus Szíve templom
11 óra Szent kereszt templom: 
Ige liturgia
15 óra Halmi telepi kápolna: 
gör. kat. liturgia
18 óra Jézus Szíve
December 31. hétfő. 
Óév utolsó napja 
16 óra Szent Kereszt templom: 
év végi hálaadás
18 óra Jézus Szíve templom:  
év végi hálaadás
2019. január 1. Újév:
11 óra Szent Kereszt templom
18 óra Jézus Szíve templom
Január 6. vasárnap: Vízkereszt
11 óra Szent Kereszt templom
18 óra Jézus szíve templom

Az Irgalmas Jézus Plébánia 
területén karácsonyig az alábbi 
liturgiák (szentmisék, igeliturgi-
ák áldoztatással) lesznek:
December 23. vasárnap – 9 
óra Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom – 11 óra 
Szent Erzsébet kápolna decem-
ber 16. – 11.00 Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve plébániatemplom 

– ünnepi szentmise, a templom 
szentelésének 60. évfordulóján
Hétköznap (a megszokottól el-
térő időpontokban, csak adven-
ti időben!)
December 17. 22. 6 óra Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve plébá-
niatemplom
December 21. 7 óra Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szíve plébánia-
templom
hétköznapi megszokott 
alkalmak:
szerdánként 18 óra 
Szent Erzsébet kápolna
péntekenként 15.30 Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szíve plébánia-
templom
karácsonykor (mindhárom na-
pon vendégünk dr. Tóth Dam-
ján ferences atya)
December 24. 24 óra Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szíve plébánia-
templom

December 25. 10 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
plébániatemplom
December 26. 10 óra 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
plébániatemplom
December 31. 17 óra 
hálaadás Szűz Mária Szeplőte-
len Szíve plébániatemplom
Január 1. 9 óra Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve plébániatemplom
Január  6. 9 óra Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve plébánia-
templom

Vecsési Református Gyülekezet
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 Szentes-
tei 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 - isten-
tisztelet keretében gyertyát 
gyújtva emlékezünk azokra, 
akiktől ebben az évben búcsúz-
tunk el. Örök élet vasárnapja. 
December vasárnapjain meg-
gyújtjuk az adventi koszorú 
gyertyáit. December 9-én az is-
tentisztelet keretében fogad-
juk a Mikulást is, akinek már ha-
gyományosan mi teszünk a 
puttonyába ajándékot, hogy el-
jutassuk azt szegény családok 
gyermekeihez. 
December 24. délután 3 óra 
gyerekkarácsony a gyerekek 
színdarabjával
December 25-26. délelőtt 10 
óra istentisztelet úrvacsoraosz-
tással
December 31-én este 5 órakor 
tartunk óév esti istentiszteletet.  
Január 1-én 10 órakor istentisz-
telet úrvacsoraosztással.   



120 mg pankreász-por 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

*A GfK Hungária 2000 fős közvélemény-kutatása alapján az emésztést elősegítő gyógyszer kategória nyertese.
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Emésztési zavarok, puffadás, teltségérzet?
 Segítség két falat között!
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