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Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

VECSÉS
VÁROS BÁLJA
A 2017. január 16-án
megrendezett bál már
a 10-ik volt a sorban.

4. old.

TÍZ ÉVE A
VÁROS ÉLÉN
Szlahó Csaba 2006 októbere óta polgármester.

6-7. old.

HÚSZÉVES A
PERIFÉRIART
Évadnyitó-kiállítás a Bálint
Ágnes Kulturális Központban.

13. old.

JUBILEUMI
SVÁBBÁL
Vecsés egyik legnagyobb
bálját 40. alkalommal
rendezték meg.

17. old. 13. old.

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁN AZ ÁLLAMI NÉPI
EGYÜTTES LÉPETT FEL
fotó: Polgár Gyula

11. old.

JAVASLATOK VÁROSI
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város lakosságáért és a közösségi
élet fejlesztéséért hosszabb időn át kifejtett áldozatos munka elismeréseként „A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 12/2011.(III. 25.) számú Ök.
rendelet értelmében az alábbi elismerő címeket adományozza:
•  Vecsés Díszpolgára
•  Pro Urbe
•  Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással együtt tegyék meg
és a Polgármesteri Hivatal titkárságán adják le 2017. március 3-ig. Ehhez a javaslattevőnek a nevét, születési idejét, lakcímét és aláírását, valamint a javasolt személy rövid életrajzát, lakcímét kell eljuttatnia a hivatalba.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetéseket a városi ünnepségen, 2017. június 14-én adják át.
A részletes felhívás megtalálható a város honlapján (www.vecses.hu),
Szlahó Csaba polgármester

Meghívó

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a
Megmaradunk 3000 Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és barátait

2017. március 14-én
17 órára a vecsési
vasútállomásra,
ahol Bobich János ezredesre, az
1849. évi nagysallói győztes csata
vecsési hősére és a szabadságharc
dicső tetteire emlékezünk.

Teremtsünk hagyományt, emlékezzünk
együtt a vecsési szabadsághősre!

XIII. Vecsés Városi Borverseny
A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel meghív minden
kedves bortermelőt, kóstolni, bírálni vágyó érdeklődőt

2017. március 4-én 16 órakor

a Grassalkovich Antal Általános Iskolában (Vecsés, Fő út 90-92.)
megrendezendő XIII. Vecsés Városi Borversenyre
Nevezési feltételek:
– f ajtánként 5 üveg 0,75 l-es palack,
– saját készítésű, 2016-os évjáratú,
minimálisan 50 literrel rendelkező
– óborok esetében 2015 vagy azt megelőző
évjáratú fehér és vörös borokkal.

A nevezési díj: 1 000 Ft / borfajta
Borok leadásának határideje és helye
2017. március 3. 16–19 óra
Grassalkovich Általános Iskola aulája
(2220 Vecsés, Fő út 90-92.)

Részvételi díjak: – a versenyben résztvevők részvételi díja: 1 500 Ft,
– a vendégek részvételi díja: 2 000 Ft/fő
A jegy ára magába
foglalja a borkóstolást és a vacsorát.
A borokat a borbírók
a helyszínen bírálják,
minden bor közönségbírálatra kerül.

Tisztelettel kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy részvételi szándékát a szervezők munkájának megkönnyítése érdekében március 3-ig a vbe.vecses@gmail.com
e-mail címen, vagy Petz Mártonnál (+36-20/969-4240) jelezni szíveskedjenek!
Jegyek elővételben, illetve a helyszínen korlátozott számban kaphatók.
Abonyi Antalné Erzsikénél, Fő út 32.,
Petz Márton (+36 20 969 4240), Malom utca 15.,
Várszegi György (+36 20 591 9115), Eötvös utca 4.

Eredményes versenyzést, jó borkóstolást és kellemes kikapcsolódást kívánunk – Vecsési Borbarátok Egyesülete

Meghívó

Vecsés Város Önkormányzata meghívja
Önt és kedves családját

az

1848–49-es

forradalom és szabadságharc
169. évfordulójának tiszteletére
tartandó VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,
2

melyet 2017. március 15-én 10 órakor
tartunk a Petőfi téren
(Rossz idő esetén az ünnepség a Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium tornatermében lesz megtartva.)
Himnusz

 ecsési Hagyományőrző
V
Zeneegyesület Fúvószenekara

Ünnepi beszéd
Ünnepi műsor P
 etőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium diákjai
Koszorúzás
Szózat
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JEGYZET

EZEK
MEGBOCSÁTHATATLAN

bűnök!

Lezárult a GULAG Emlékév

S

zibéria mindig kedvelt helye volt a száműzetésnek, a kényszermunkatáboroknak. A sztálini idő kezdetén ezek száma nőtt, és elszaporodtak az európai oldalon is. Az 1934. július 10-ei rendelet a táborrendszereket a belügyminisztérium (NKVD) alá rendelte, a Lágerek Főigazgatóságának (GULAG) irányítása alatt.
A közigazgatási körzetekre osztott rendszerben 4000 kisebb-nagyobb kényszermunkatábor volt, ebből kétezerbe jutott magyar fogoly. 1941–44 között a táborokból közel
egymillió főt soroztak be katonának a Vörös Hadseregbe. A GULAG legismertebb
foglya, Szolzsenyicin Nobel-díjas író becslése szerint mintegy 50 millió ember járhatta meg a kényszermunkatáborokat. Ha saját népükkel így bántak, akkor miért csodálkozunk a más nációkkal való bánásmódon?
A mai magyar területek teljes elfoglalása közel nyolc hónapot vett igénybe, és ennek
felét a főváros körüli ostrom tette ki! Az őrjöngő Sztálin megnyugtatására többszázezer
magyar fasisztát ígértek a szovjet hadvezérek. Az elfoglalt területeken azonnal megindult a fogolyszerzés. Az első rendeletek elsősorban a német származásúakra vonatkoztak,
azonban döntően a létszám volt a fontos. Mennyiség – férfi és nő(!) – kellett az újjáépítéshez, leginkább a foglyok értelme, tudása, leleményessége kellett, amiből profitálhattak. A
Magyarországon összeszedett embereket először gyűjtőtáborokba vitték. A legnagyobb
gyűjtőtábor Kistarcsán és Gödöllőn működött. Onnan román átmenőtáborokba (Temesvár, Máramarossziget, Foksány, Brassó) kerültek, ahonnan
„Mégis van ennél marhavagonokba zárva vitték őket a Szovjetunióba.
Jelenleg az a nézet, hogy Magyarországról 800 ezer
fájdalmasabb
embert hurcoltak el a Szovjetunióba, ennek kb. 10%is. Az, hogy erről a volt német nemzetiségű, és 200 ezer a halottak száma. De, hová számoljuk azokat a tízezreket, akik a
1990-ig csak a
magyar gyűjtő- vagy a román átmenőtáborokban, árokkonyha félhomá- parton vagy vonaton haltak meg? A hazajövők azt mondták, hogy az összeszedett foglyok 30-40 %-a meghalt útlyában, családi
közben vagy odakint. Vecsésről 600-650 ember került ki
fogságba. Nagyjából fele-fele arányban német nemzetimagányban beségű és magyar. A német nemzetiség számára külön traszélhettünk.”
gédia volt a kitelepítés: amikor a malenkij robotból hazatért fogoly a teljes vagy fele családját nem találta itthon,
mert kitelepítették. Házukban pedig vagy kommunista elvtárs, vagy egy felvidéki
család volt, akit lakosságcserével zavartak el a szülőföldjéről.
A magyar foglyok java 1947–48-ban jöhetett haza. 1953-ban Sztálin halála után
volt még nagyobb hazaszállítás. Volt olyan eset, amikor nyolc év után szibériai táborokból jött haza több ezer fogoly, nő és férfi. Lembergben (Lvov, Lviv) kb. 1500 német
nemzetiségűt leválasztottak, mert Rákosi nem volt hajlandó átvenni őket. Öt hónap
után, szovjet utasításra, átjöhettek, de Nyíregyháza Sóstónál még egy hétig pihentették őket, s csak utána mehettek haza. Ezt olyan nő mondta el, akit mielőbb elhurcoltak,
megerőszakoltak többen is. Borzalom belegondolni a női foglyok helyzetébe…
Mégis van ennél fájdalmasabb is. Az, hogy erről 1990-ig csak a konyha félhomályában, családi magányban beszélhettünk. És még ennél is van borzalmasabb! Hogy isteníteni kellett azokat, akik apánkat, testvérünket megölték, vagy elhurcolták évekre és
azután nyomorékon kaptuk vissza. Isteníteni kellett anyánk, lánytestvérünk megbecstelenítőit. És még ez is kevés volt, mert felszabadítóként kellett ünnepelni a megszállót, aki tönkretett egy virágzó országot és megrabolta mindenki életét. Betegségükben,
nyomorukban, kiszolgáltatottságukban azt éreztették velük minden pillanatban, hogy
a „dicső Szovjetunió felszabadított benneteket, és építhetjük minden társadalmak legjobbját, a szocializmust”.
Ezek megbocsáthatatlan bűnök!
Szalontai János
2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADÓZÓK FIGYELMÉBE
AZ 1%-RÓL
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány
19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány			
18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány
18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány
18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány
18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány
18666485-1-13 Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért
18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány
18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) – 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány
18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkomandó)
18710481-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány – 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány
18691755-1-13 – a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport
18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány
18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány
18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13

1 % a történelmi
egyházaknak
  Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át
a következő technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház: 0035
Magyarországi Unitárius Egyház: 0200
Magyarországi Baptista Egyház: 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni
a másik 1 %-ot, az felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására az 1823-as kódszámon.
VT info
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VÁROSI ÉLET

Vecsés Város
Báljával kezdődött
AZ IDEI FARSANG

V

ízkereszttől hamvazószerdáig tart a farsangi szezon. A farsangolás hosszúsága
húsvét ünnepétől függ, ami minden évben máskor van. Húsvéttól negyven napot vis�szaszámolva jutunk el hamvazószerdáig. Ezután
nem illendő vidám mulatság, zenés-táncos dínomdánom megszervezése, megtartása. Vecsésen jól kialakult rendje van a báloknak. Éppen
negyven esztendeje volt az első svábbál, akkor
és most is február első szombatján tartották. Az
Erdélyi Kör 18. bálját rendezte most, és mindig
február második szombatján.
A sportolók zárják a sort,
idén a 12. bálon köszöntik egymást. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a
70-es és 80-as
években volt még
Iparosok bálja és
Autósok bálja. Sajnos, ezek később
abbamaradtak.
Éppen tíz esztendeje született meg Vecsés bálja. Liptai Rita, a
Polgármesteri Hivatal munkatársa volt a rendezvény megálmodója. Arra gondolt, hogy az előbb említett
mulatságok jól behatárolható rétegeknek szólnak, és azok a táncos kedvű és lábú Vecsésiek,
akik oda nem mennek el, hátha eljönnének egy
felhőtlen szórakozást ígérő bálba. Jó érzékkel
január közepére tette a dátumát, felére a szilveszter okozta trauma és a többi farsangolás
közé, hogy jusson idő a pihenésre,
ha valaki többre is el akar menni.
Teljesen egyéni szervezésben valósultak meg a bálok, bár egyre

Kolonics Csaba felvételei

Szlahó
Vecsés Város Bálja kamaszkorba lépett, ugyanis a
Csaba
2017. január 16-én megrendezett bál már a 10-ik
volt a sorban. A Bálint Ágnes Kulturális Központban
este hét órától várták a vendégeket. Ebbe a bálba a
kialakult hagyomány szerint meghívót kaptak a város
intézményeinek dolgozói, a helyi közélet szereplői, a tele
pülésért tenni akaró civil szervezetek tagjai, és mindig nagy
szeretettel fogadják azokat a vecsési és nem vecsési vendégeket,
akik a városban élnek és dolgoznak. A bálozókat Liptai Rita
főszervező és Szlahó Csaba polgármester köszöntötte.

ÖNKORMÁNYZAT

Vacsora előtti pillanat

Hajnalig táncoltak
A Bálint Ágnes Óvoda táncosai
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„Éppen tíz esztendeje született meg
Vecsés bálja. Liptai
Rita, a Polgármesteri Hivatal munkatársa volt a rendezvény
megálmodója.”

több lett a „segítőkéz”, és Szlahó
Csaba polgármester személyében
erős támogatót, fővédnököt talált.
Liptai Rita úgy értékeli, hogy sikerült megtalálni a rendezvény idejét, most már a helyét is,
és kialakult egy törzsközönsége is. Jellemző,
hogy már decemberben keresik őt, és lefoglalják a helyeket, nehogy kimaradjanak a buliból.
Szívből köszöni a törzsvendégek támogatását,
nélkülük nem lehetne sikerről beszélni.
Az első a Falusi iskola aulájában volt, amit az
Airport Hotel követett. Amióta átadták a Kulturális Központot, azóta itt a helyszín. Nyolc éve
a 4For You együttes szolgáltatja a zenét, mindenki megelégedésére. Vendéglátásról tavaly
és most is a Fütte Bistro gondoskodott.
Köszönjük, egy jól megszervezett és megrendezett, elegáns eseménnyel gazdagodott a
város.
Szalontai János
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február

Megválasztották a Káposztafeszt

Testületi ülésről
jelentjük

SZERVEZŐBIZOTTSÁGÁT

A Városháza energetikai felújítása miatt Vecsés Önkormányzata továbbra is a Bálint Ágnes
Kulturális Központban tartja üléseit. Január 24-én az emeleti kisteremben ültek össze, ahol
22 napirendi pontot tárgyaltak. Ezen többek között elfogadták Vecsés Város Önkormányzata
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
kötendő együttműködési megállapodást, javaslatot tettek az önkormányzat fejlesztési célú
hitelfelvételére, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével feladatellátási szerződés
megkötésére és a Káposztafeszt Szervezőbizottságának megválasztására. Elvi döntés született
arról, hogy Vecsés csatlakozzon az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Elfogadták a Központi Konyha és a Kolping Támogató Szolgálat beszámolóját.
Pest megyei régióhoz tarztozna. A törvény szerint az önkormányzati társulásnak március 31ig kell megalakulnia.

A Központi Konyha pozitív
eredménnyel zárta az elmúlt évet
Nagy László a Központi Konyha vezetője beszámolójában leírta, hogy napi 3500 adag ebéd főzésére szóló, kibővített működési engedéllyel rendelkeznek. Az átlagos napi főzési létszám 3200
fő. Az ételek kiszállítása jelenleg 21 helyszínre
történik. A napi feladatokat 24 dolgozó látja el.
Az egyenletes minőséggel magyarázható, hogy
Vecsésen kívül folyamatos megrendeléseket kapnak a XVIII. kerületi intézményektől és a városvezetéstől. Több magánóvoda is a vecsési Központi Konyhából rendel.

Polgármesteri beszámoló
Szlahó Csaba polgármester először a pályázatokról tájékoztatta a képviselőket. Vecsés január 23án benyújtott egy pályázatot, melynek címe: az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”. Nyertes
pályázat esetén 90 millió forintból a Róder Imre
utca és a Kereszt utca újulhatna meg. A beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy január 5-én a Lőrinci út forgalomba helyezési eljárásával kapcsolatban helyszíni bejárást tartottak
a hatóság emberei, akik mindent rendben találtak. Szintén helyszíni bejárás volt január 10-én
a közbeszerzési pályázat kiírása szerint a Halmi téri Általános Iskola négy tantermes bővítésével kapcsolatban is. Ha minden rendben zajlik,
akkor tavasszal megkezdődhet az építkezés. A
polgármester elmondta, hogy január 18-án Mohainé Jakab Anikó jegyző és Tuba Zoltán a Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője részt
vett egy egyeztetésen a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél,
melynek témája a hulladékgazdálkodási társulások megalapítása volt.
2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Január 20-án a Liszt Ferenc repülőtérről beve- Megválasztották a Káposztafeszt
zető gyorsforgalmi út és környezetének rendbetételével kapcsolatos egyeztető tárgyaláson vett Szervezőbizottságát
részt Vecsés a Kiemelt Kormányzati Beruházá- Elnöke Alattyáni István. Tagjai: Kis Tóth János,
Frühwirthné Halász Melinda, Vadászi Istvánné,
sok Központja kezdeményezésére.
A polgármester külön kiemelte a kulturális Fenyvesi Ádám, Laszip Dávid, Zehetmayer József.
A tavalyi Káposztafeszt uniformizált megrendezvényeket. December 18-án a Mindenki
karácsonya nagyon jól sikerült. Itt új elemként rendezése gyengítette a rendezvény helyi jelnagyon népszerű volt a gyerekek körében az legét, ezért a képviselő-testület a következő elelső ízben felépített műjégpálya. Január 22-én várásokat fogalmazta meg a bizottság felé. A
a Bálint Ágnes Kulturális Központban a ma- fesztivál elsődleges célja Vecsés hagyományagyar kultúra napján az Állami Népi Együttes inak megjelenítése és a vecsési savanyúságok
aratott nagy sikert. Szlahó Csaba a szervezők- hírnevének öregbítése. Vonjanak be minél több
nek utólag is gratulált a színvonalas lebonyolí- csapatot a főzőversenybe. A programkínálatból
a magas költségek miatt töröljék a nagy zenei
tásért.
színpadot.

Vecsés támogatja az új hulladékgazdálkodási önkormányzati
társulás létrehozását

Döntöttek az óvodák és bölcsődék
nyári zárvatartási rendjéről

Elvi döntés született arról, hogy Vecsés is csatla- 2017-ben a Vecsési Mosolyország Óvoda és a
kozzon az Érd és Térsége Regionális Hulladék- Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 2017. júnigazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A us 26-tól július 21-ig, a Vecsési Falusi Nemzetinapirendi pont indoklásaként Szlahó Csaba pol- ségi Óvoda és a Vecsési Tündérkert Óvoda nyári
gármester elmondta, hogy az NHKV Zrt. Ma- bezárása 2017. július 24-től augusztus 18-ig tart.
gyarország területét 21 különböző méretű hul- A Semmelweis Bölcsőde 2017. július 24-től auPolgár Gyula
ladékszolgáltatási régióra osztotta fel. Vecsés a gusztus 18-ig tart szünetet.
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A VÁROS ÉLÉN

Szlahó Csaba 2006 októbere óta polgármester
Szlahó Csaba politikussá
válásában sokat köszönhet
szüleinek, ahogy dr. Lakos
Gábor egyszer fogalmazott
az egész családja „közéleti”.

É

desanyja köztiszteletben álló pedagógus, 1990–1994-ig képviselő, édesapja
Szlahó József pedagógus, a 90-es években alpolgármester volt Vecsésen. A fiatal politikust 2006-ban FIDESZ-KDNP-Ipartestület
támogatással választották meg először polgármesternek, majd 2010-ben és 2014-ben FIDESZKDNP-Ipartestület-Lokálpatrióta háttérrel került
ismét a város élére. A rendszerváltás után egyedül ő az a politikus, aki nekivágott a harmadik
polgármesteri ciklusnak. Apai ágon tősgyökeres vecsési családból származik, itt nevelkedett,
itt alapított családot, itt lett középiskolai tanár.
Történelem szakos bölcsész- és közgazdászdiplomával rendelkezik. Az ő polgármestersége alatt
Vecsés egy dinamikusan fejlődő kisvárossá vált.
A fejlődés alapjait az előző ciklusokat irányító
Molnár Imre (1990–1998) és Bükk László (1998–
2006) polgármesterek tették le.
Társadalmi megbízásban a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke.

– Egy település életében tíz évet polgármesterként eltölteni már történelemnek számít. Helyi
politikával azonban sokkal több ideje foglalkozik. Hogyan került szorosabb kapcsolatba
a helyi közélettel?
– A jubileum kapcsán először a polgármesterré választásomra térnék ki. 2006. október 1-jén
dőlt el, hogy polgármester leszek. Nagyon szoros választás volt a FIDESZ-KDNP-Ipartestület
és az MSZP-SZDSZ között. Az én esetemben
mindössze néhány százalék, 249 szavazat volt
a különbség. A képviselő-testületben az egyéni választókörzeteket megnyerve abszolút többségbe kerültünk. Így egyszerűbb volt a település irányítása. Azóta sikerült ezt a pozíciónkat
megőrizni és olyan együttműködést alakítottunk
ki az ellenzékkel, ami a város fejlődését segíti.
– Hol kezdődött ez a dolog?
– Valószínű nagyban hozzájárult a családom
ehhez. Nagyszüleim és a szüleim szerettek a kö6

zösségért tenni és dolgozni. Édesapám, a nyolcva- helyi FIDESZ elnökének, 1994-ben dr. Horváth
nas években pedagógusként motorja volt a helyi Jánossal együtt került be a képviselő-testületbe.
közéletnek, alapítótagja és elnöke a Honisme- Engem a következő ciklusban, 1998-ban válaszreti Körnek, különféle rendezvényeket szerve- tottak meg a 2. választókörzetben képviselőnek.
zett, egyszóval aktív tagja volt a helyi sport-és Innentől kezdve a helyi FIDESZ vezető szerepet
kulturális életnek. A faluban született, a Halmi vállalhatott az önkormányzati munkában. Aztéren tanított, tehát rengetegen ismerték. Édes- tán egyből a mélyvízbe dobtak, mert az Oktatási,
anyám pedig a mai napig meghatározó egyéni- Művelődési és Sport Bizottság elnökévé válaszsége Felsőtelep iskolájának, kezei közül generá- tottak. Ebben a ciklusban Pável Béla vezetéséciók kerültek ki. A politikával az unokabátyám, vel a Lokálpatrióták voltak a szövetségeseink. Jó
Skribek Zoltán hozott össze. Ő már a 90-es évek csapatba kerültem, ugyanis Bükk László volt a
elején elkezdett politizálni. Megválasztották a polgármester és dr. Horváth János az alpolgárVECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február

mester. A bizottság elnökeként megismerhettem ezelőtt a rendelőintézet átadása volt az első az és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató
a település intézményhálózatát, a kulturális éle- intézményi korszerűsítések sorában. Ezt a be- Intézetének 2016-os felmérése szerint a Vecsési
tét. Minden rendezvény hozzám tartozott. Így ruházást még elődöm alapozta meg és kezdte el járás teljesített a legjobban a Pest megyei járámég többen megismertek és elfogadtak. Talán csakúgy, mint a Market Central megvalósítását. sok közül. A járás területe kedvelt letelepedési
ezzel is magyarázható, hogy 2006-ban a lekö- A szakrendelőnk a megyében a legjobban felsze- helye a multinacionális cégeknek, az ipari parszönő Bükk László helyett a konzervatív oldal reltek közé tartozik, amit azóta is kiemelten tá- koknak, a különböző üzletláncoknak. Ebből is
engem jelölt polgármesternek.
mogatunk. Ebben a ciklusban komoly fejlesztés látszik, hogy a Vecsés járási székhelyként még
lesz az új alapellátási központ megépítése. No de vonzóbb a befektetőknek. Ez jó a lakosságnak,
– Visszatekintve a tíz évre egyértelműen meg- térjünk vissza az elmúlt évek intézményi beru- mert munkahelyeket teremtenek és a jó a városállapítható, hogy nagyon sikeresen teszi a dol- házásaihoz. Újjáépítettük a bölcsődét, és az óvo- nak, mert nő az adókból származó bevételünk.
gát, mint polgármester!
dáink 80%-át, az iskolák felújítása
Az is kedvező, hogy a
– Azt gondolom, hogy van mire büszkének részben befejeződött, illetve folya- „Arra külön büszke valakosság rengeteg hilenni. Az uniós pénzeknek, az állami támoga- matban van. A fejlesztések sorában
vatalos ügyét helyben
tásoknak és Vecsés kiemelt gazdasági pozíció- most az Andrássy Iskola, valamint gyok, hogy a választudja elintézni.
jának köszönhetően a szlogenünkben meghirde- a Polgármesteri Hivatal épületei tásokon meghirdetett
tett komfortos kisváros képének kialakításában következnek, illetve hamarosan új
– A sok pozitívum melnagyot léptünk előre. Talán nagyzolás nélkül ál- szárnnyal bővítjük a Halmi Telepi programjainkat elsöprő lett vannak-e gondjai
líthatom, hogy az elmúlt 10 évben komoly ered- Iskolát. Büszkék lehetünk a Bálint
a városnak?
többséggel teljesíteni
ményeket értünk el. Arra külön büszke vagyok, Ágnes Kulturális Központra, ami a
– Itt a közlekedéshogy a választásokon meghirdetett programjain- járásban is meghatározó szerepet tudtuk, és remélem ez
sel járó problémákat
kat elsöprő többséggel teljesíteni tudtuk, és remé- tölt be. De még ennél is fontosabb,
emelném ki. Vecsés a
így marad a jövőben is.” főváros
lem ez így marad a jövőben is. Bízom benne,hogy hogy működése révén megélénkült a
keleti kapuja,
ez a képviselő-testület a jövőben még sok nagy- közélet és színes programokkal gazezért nagyon nagy az
szerű sikert tud felmutatni, hiszen a jó csapat- dagítják a város hétköznapjait. Többnapos ren- átmenőforgalom. A két évvel ezelőtt rendszemunkában rejlik az erőnk.
dezvénnyé alakítottuk a Mesefesztivált és a Ká- resített megyei matricákkal és a négyes, valaposztafesztet.
mint az M0-ás autóút egyes szakaszainak fize– Nyilván az eredményekkel is magyarázható,
tőssé tétele ezt csak tovább fokozta, de a belső
hogy Szlahó Csaba és a képviselő-testület nép- – Polgármestersége alatt kiemelt figyelmet forgalom is nőtt, mert egyre több autó van a
szerű a városban. A polgármester úrnak van- kaptak és kapnak a civil szervezetek és egye- településen. A közlekedési morál meg olyan,
nak erről visszajelzései?
sületek is!
amilyen. Ez zavarja a forgalmasabb utcákban
– Örülök, ha ezt így látja, bár tisztában va– A civil szervezetek és az egyesületek tá- lakók nyugalmát, ami ellen jogosan háboroggyok azzal is, hogy minden nap bizonyítanunk mogatása fontos nekünk. Kulturális csoportja- nak. A bajt csak fokozza a sok kamion. Ezért
kell. Az elfogadottság kérdését több csatornán ink megerősödtek és évről évre szép eredmé- nőtt meg a Széchenyi utca, a Telepi út, a Dózsa
keresztül is le lehet mérni. Elsőként a választá- nyeket érnek el. Büszke vagyok zenészeinkre, György út és a 400-as út zajterhelése. A tehersi eredmények kedvező alakulását említeném. kórusainkra, táncosainkra, akik messze föld- forgalom enyhítésén sokat segítene, ha teljessé
Nekünk minden egyes választáson sikerült nö- re viszik városunk jó hírét. A Vecsési Hagyo- tehetnénk az elkerülő úthálózatot az úgynevevelni a támogatóink számát. Ez az én esetem- mányőrző Zeneegyesület fúvószenekara állan- zett 0202-es út megépítésével, ez Almáskert
ben 48,5%-ról 77,38%-ra változott. Egy másik dó szereplője a városi rendezvényeknek.
út és a Gyál előtt lévő körforgalom összeköfontos tájékozódási pont a lakosságtól jövő közSportegyesületeinket rendszeres támogatás- tése külterületen. Jó lenne valamilyen külső
vetlen visszajelzés. A városban bárki megszó- ban részesítjük, s ezt az eredményeikkel bőven forrást szerezni erre a fejlesztésre, de előbblíthat bennünket az utcán, a sportpályán, a kul- meg is hálálják. Sok nagyszerű sportolónk van, utóbb anélkül is megépítjük az elkerülőutat,
turális rendezvényeken, az éttermekben és még az elmúlt években rengeteget fejlődött a kézi- mivel forgalomtechnikailag ez az egyik legsorolhatnám, hogy hol. Ezt sokan meg is teszik. labda- és az ökölvívásutánpótlás-nevelés. Az új nagyobb kihívás előttünk.
Az elmúlt tíz évben sikerült megtanultuk azt is, jogszabályi környezet komoly előnyhöz juttatja a
hogy a kötelező udvariasságon túl, mikor beszél- kiemelt csapatsportágakat, és ezeket a lehetősé- – Ha egy rövid évértékelésre kérném fel, akkor
nek a vecsésiek őszintén. A sorok között ki lehet geket mi is igyekszünk minél jobban kiaknázni. 2016-ról mit emelne ki?
következtetni az emberek legfontosabb problé- Így épülhettek gumírozott, illetve műfüves pá– Nem lenne okunk panaszra, ha minden
máit. Szerintem nyugodt körülmények vannak lyák, és terveink szerint így készülhet egy új tor- évünk így sikerülne. 2016-ban számos a jövőnek
a városban. De végsősorban a népszerűséget az nacsarnok a Halmi telepen. Meg kell említeni a szóló beruházást készítettünk elő, és sikerült eleredmények alapozzák meg.
labdarúgókat is, akik első helyen állnak a Pest kezdeni az épületenergetikai rekonstrukciót az
megyei bajnokságban. A labdarúgópályán is ter- Andrássy Iskolában, illetve a Polgármesteri Hi– Említette az eredményeket. Ha csak az el- vezünk fejlesztéseket, az edzőpályát műfüvesre vatalban. Teljesen felújítottuk a Vecsési Rendmúlt 10 évét vesszük alapul, akkor mire a leg- alakítanánk át és egy korszerű utánpótlásbázist őrőrs épületét, játszótereket és sportparkokat
büszkébb?
is építenénk.
építettünk újjá. Ugyanakkor folytattuk az út– Rengeteg pályázati pénzt hoztunk Vecsésépítési, -felújítási programunkat. Új elemként
re. Az uniós támogatások felhasználását tekint- – Vecsés járási székhely. Ez jó a településnek? jelent meg gazdálkodásunkban az ingatlanváve Pest megyében az elsők között voltunk és
– A járási címért mi vecsésiek nagyon meg- sárlás, amivel nem csak jelentősen gyarapítotvagyunk most is. Ennek egyik nagyon fontos fel- harcoltunk. Sikerült meggyőznünk az illetékes tuk a város vagyonát, hanem bővítettük a jövőtétele, hogy minden területet érintő
beni fejlesztési lehetőségeinket. A 450 millió
fejlesztési tervekkel rendelkezünk és „Rengeteg pályázati pénzt hoztunk Veforintos költségvetési sor komoly tétel még Vekidolgoztuk a városépítés ciklusocsés gazdálkodásában is. Számos kisebb ingatkon átívelő programját. A település csésre. Az uniós támogatások felhasználan megszerzése mellett vásároltunk egy új tegazdálkodása stabil, és évről évre lását tekintve Pest megyében az elsők
lephelyet a Városgondnok Kft. számára, illetve
komoly beruházásokat tudunk megleelőlegeztük a Nagy-Göci területét is. A Városvalósítani. Személy szerint az egyik között voltunk és vagyunk most is.”
gondnok Kft. kiköltöztetése a Damjanich utcálegnagyobb eredménynek az intézból már régi tervünk, az idén tavasztól valóra
ményhálózat folyamatos rekonstrukcióját, vala- döntéshozókat arról, hogy Ecser, Maglód, Üllő is válik. A megüresedett terület egy részén inmint a terek, parkok és utcák minőségi javítását és Vecsés településeknek Vecsés a legalkalma- tézményi fejlesztést tervezünk, ide építjük az új
gondolom. Az összes játszóteret felújítottuk, úja- sabb hely a járásközponti feladatok ellátására. Ez tagbölcsődét, a megmaradt terület sorsáról a kékat építettünk és elkezdtük a sportparkok kiala- a megtisztelő cím 2013. január 1-jétől hozzájárul sőbbiekben döntünk. Fő törekvésünk, hogy Vekítását is. Fontos kiemelni, hogy ezen időszak városunk központi szerepének erősödéséhez és csés komfortos kisvárossá váljon.
alatt a város vagyona jelentősen nőtt. Tíz évvel fejlődéséhez. Ezen felül a Magyar Kereskedelmi
Köszönjük az interjút!
Polgár
2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
Szeszélyes időjárás
2016-os évi beszámolója

Meghívó

20 fokos ingadozással
Áttervezik a ferihegyi
gyorsforgalmit

  Sokunknak emlékezetes marad az a február elsejei nap, mikor nemcsak a híradásokból értesülhettünk, de magunk is megtapasztalhattuk,
hogy az ónos esőnek köszönhetően útjaink, járdáink jó része jégpáncéllá változott. A januári extrém hideget, mely nem ritkán mínusz 15-18 fokot jelentett, hirtelen enyhülés követte. A gyors olvadás és a már említett
ónos eső szinte megbénította a jármű- és gyalogosforgalmat. Bár az utak
tisztítása, jégmentesítése folytatódott, a járdák nagy részén kockázatos
volt közlekedni. Aki tehette, nem is lépett ki otthonából ezen a napon. A
szeszélyes időjárás újabb meglepetéseként február 5-én vasárnap viszont
verőfényes égbolt mellett, sok helyütt plusz 12 fok felé kúszott a hőmérő higanyszála. A szerencsésebbek, akik kiskertjük egyik napsütötte részén kutakodtak, már találkozhattak az előbújó hóvirágokkal és néhány
hasonlóan „bátor” éledező friss hajtással. 
Fekete József

Kamarazenei
és tánctábor

2017

Az ötvenes évek közepéig még elevenen
élt nálunk a farsangot búcsúztató ún.
„Strudlessn” (rétesevés) hagyománya.

Február 26-án, vasárnap 16 órától Strudlessn!
A Falusi Óvoda óvodásai felidézik a régi hamvazószerdai szokásokat, a Grassalkovich iskola és a Petőfi iskola tanulói és a Mosolyország
Óvoda óvodásai táncolnak, a Vecsési Zeneiskola és a VHZ Ifjúsági Zenekara pedig régi polkákkal és keringőkkel örvendeztetik meg a közönséget. A műsor után zenél a Brunner Zenekar.

Az Abonyi és Petz család jóvoltából réteskészítési bemutató és helyben sült rétes is lesz!
Előzetes asztalfoglalás az alábbi elérhetőségeken – és a nemzetiségi intézményekben –
lehetséges: Doróné Zemmel Katalin 06-30/668-70-43 • Frühwirthné Halász Melinda 06-30/649-45-39 • Tófalvi Mónika 06-30/649-45-40
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár:
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Donauschwäbische
Selbstverwaltung Wetschesch
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PROGRAM:

Szeretettel
várunk mindenkit

2017. augusztus
7–12. között
a Ceglédfürdői
Diáktáborba
szervezett
táborunkba.

Az elmúlt évek sikerei után a Grassalkovich Iskola tornatermébe
vár minden kedves vecsésit a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

Vegyünk közösen búcsút a farsangtól!

GÓLYAHÍR

Fotó: Fekete József

• 2
 016. 02. 14-én megtartottuk a hagyományos Székely Magyar
Farsangi Batyus Bált.
• 2016. 03. 14-én az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a Megmaradunk
3000 Alapítvány szervezésében, megemlékeztünk a vecsési
Bobich János ezredes, szabadsághősről.
• 2016. 03. 15-én részt vettünk a nemzeti ünnepen
és koszorúztunk.
• 2016. június 04-én hagyományos megemlékezést szerveztünk a
Megmaradás Parkban a trianoni békediktátum évfordulója alkalmából, ahol a pártok és a civil szervezetek koszorút helyeztek el.
Ezúton is köszönetet mondunk a Bálint Ágnes Óvoda óvónőinek
és óvodásainak a nagyon szép táncos előadásért.
• 2016-augusztus 20-án a Megmaradás Parkban közadakozásból 3
szobrot (Szent István, Szent László és IV. Béla Árpád-házi királyok)
avattunk a nemzeti ünnep alkalmából, ahol koszorúztunk is. Külön köszönet Tábori Ferenc alpolgármesternek és Márkus Ferencnek a szobor elkészítőjének.
• Miután az elszakított területeken, kárpátaljai (Ukrajna) magyarság van a legnehezebb helyzetben, ahol a nyugdíj értéke átszámítva forintban kb. 10 000 Ft, gyűjtést szerveztünk Vecsésen és
az összegyűlt élelmiszereket, könyveket, ruhákat, három alkalommal kiszállítottuk Kárpátaljára, ahol átadtuk a Nagydobronyi Református Gimnáziumnak.
• Két alkalommal a Hargita Panzió autójával, a legnagyobb szállítmányt pedig Márkus Ferenc vecsési vállalkozó és Zombori István
kecskeméti vállalkozó teherautóival szállítottuk ki.
• Minden alkalommal köszönőlevelet kaptunk a Nagydobronyi Református Gimnáziumtól. Az Orbán Balázs Erdélyi Kör nevében
köszönetet szeretnénk mondani Pintérné Reubl Teréznek odaadó
és készséges munkájáért.
v. Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke

• Hangszeres órák
• Kamaraórák
MÁRCIUS
• Zenekari órák
10-IG
• Néptánc
KEDVEZMÉNY!
• Kórus
• Jazz-talpaló

Legyen a tiéd az idén
a tábori VÁNDORKUPA!!!!
Részvételi díj: 40 000 Ft/fő március
10-ig történő jelentkezés esetén.
Március 10. utáni jelentkezés
esetén a részvételi díj 42 000 Ft/fő.

Részletfizetési lehetőségek:
A részvételi díj magába foglalja: a táboros pólót, szakmai zenei órákat, szállást, napi háromszori étkezést, va- március 10. – 10 000 Ft
április 10. – 10 000 Ft
lamint az odautazás költségeit.
A tábor koncerttel zárul augusztus 12-én, szombaton a június 10. – 20 000 Ft
helyszínen, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket,
Zenei Tábor 2017
hozzátartozókat.
Befizetési lehetőségek: • az alábbi OTP-számlaszámra utalva: 11773425-00350336-00000000
(a megjegyzésben kérjük tüntessék fel: zenei tábor és jelentkező nevét)
• a zeneiskola irodájában (Károly u.1.), nyitvatartási időben (9–14 óráig)
A teljes részvételi díjból május 31-ig történő visszamondás esetén 20.000 Ft-ot tudunk visszafizetni.

INFORMÁCIÓ:
Czövek István (táborszervező) 06-70/426-3130, czovekist@gmail.com
Rainer-Micsinyei László (intézményvezető) tel: 06-30/758-5690
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február

  Három ütemben újítanák fel a gyorsforgalmi
utat. Az átépítés teljes költsége meghaladhatja a
30 milliárd forintot. Egyelőre az első ütem tervezésére írtak ki pályázatot, aminek kihirdették
a győztesét. Az eredetileg becsült 250 millió helyett 174,5 millió forintért – közös ajánlattevőként –
a Lonberg Építőipari és Szolgáltató Kft., valamint a Linakron Mérnöki Kft. tervezheti a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének első ütemét.
Sem az ajánlattételi felhívás, sem az eredményt
tartalmazó közlemény nem szól a gyorsforgalmi
út tervezett bővítésének a részleteiről. Viszont az
interneten elérhető a BKK egy anyaga, amely az
első ütemet a következőképpen határozza meg:
• a főpálya és szervizutak közötti elválasztása megszűnik,
• középen új elválasztás épül, így az út 2x3
sávosra bővül a Gyömrői úttól kifelé,
• a külön szintű átvezetések irányonként 1-1
sávosak maradnak,

• a megengedett sebesség egységesen óránkénti 70 kilométerre változna a teljes úton,
• középen új elválasztás épül, így az út 2x3
sávos lesz a Gyömrői úttól kifelé,
• új gyalogos-felüljáró épül a Csaba utca vonalában és kerékpárút lesz a Csévéző utca,
valamint a Ferihegy 1-es terminál között.
Mindennek a becsült költsége 5-7,5 milliárd
forint.
A második ütemben az út 2x2 sávosra bővül a
Kőér utca és a Gyömrői út között. A külön szintű
átvezetések 2x2 sávossá bővülnek, a Felsőcsatári
útnál új, 2x2 sávos aluljáró épül. A becsült költség itt 13-17 milliárd forint.
Végül a harmadik ütemben a Felsőcsatári út
és Csévéző utca között a 2x2 sávos pálya mellett szervizutak épülnek, leállósáv és kerékpársáv is kialakítható, de ezekhez jelentős kisajátítás szükséges. A harmadik ütem becsült
költsége 8-10 milliárd forint. 
Forrás: napi.hu

és állattartó épületek tisztántartására, valamint az ezáltal keletkezett trágya tárolására és
Lakossági
elszállíttatására.
tájékoztató
a kedvtelésből tartott állatok (pl: kutya) íze3
sített szárazeledelei szintén vonzzák a kifinopatkányirtásról mult szagló rendszerrel rendelkező patkányokat,
  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Vecsés Város Önkormányzata az előző évekhez
hasonlóan idén is ingyenesen biztosít patkányirtási lehetőséget a Bábolna-Bioval kötött szerződés alapján.
A Bábolna-Bio alkalmazottai kéthetente szerdánként érkeznek városunkba és a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztályra beérkezett jelentkezéseknek megfelelően teszik meg
a szükséges intézkedéseket.
A Bábolna-Bio szakemberei az alábbiakra
hívták fel a figyelmünket a patkányokkal szembeni védekezés hatékonyságának növelése érdekében:

1

a gabona- és takarmánytárolásnál különös
tekintettel kell annak kapcsán eljárni, hogy
olyan helyen, helyiségben (betonozott, téglafallal körülvett épület) és olyan tárolókban tartsuk
a gabonát és a takarmányt, hogy ahhoz a patkányok ne tudjanak hozzáférni,

2

állattartás esetén különösen nagy
hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a
patkány ne férhessen hozzá az állat(ok)
eleségéhez (pl: fémhordó), valamint az állatok
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madáretetők környékén problémát jelenthet a madáretetőkből kihulló eleség, mely
odavonzza a patkányokat, így fontos ezek környékén a fokozott figyelem, és szükség szerinti takarítás,

5

a rendezetlen ingatlanok esetében az udvaron
tárolt tárgyak, dolgok (pl: rekeszek) kiváló
búvóhelyül szolgálnak a rágcsálóknak, különösen ha a közelben az élelemellátás is biztosított,

6

a Bábolna-Bio szakembereinek tapasztalatai
alapján több esetben egér fertőzöttség miatt
hívják a lakosok őket, de a patkányirtószer nem
hat az egerekre, sőt épp az ellenkezőjét váltjuk ki
vele, további ellátmánnyal gyarapítjuk az egérpopulációt. Ezen esetekben gazdaboltban vagy egyéb
helyen vásárolt egérmérget vagy csapdát érdemes
inkább kihelyezni.
Kérjük a fentiekben foglaltak miatt is fokozottan
figyeljenek környezetükre!
Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztály

Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
A család nagy örömére 2016. december 30án megszületett Hetyei
Benett Antal.
A szülők és a nagyszülők nagy
örömére megszületett Botor
Marcell 2017. február 9-én.
A szülők és a
család nagy boldogságára megszületett Ballai Barnabás 2017. február 13-án.
Hosszú, boldog életet kívánunk!

VT info

AZ ÉLŐZENE
VARÁZSA

Január 28-án a fagyos hideg ellenére sokan eljöttek a VECSÉSI ROCK CLUB második összejövetelére. A JAM Házban jó
hangulatú klubestet szervezett Kortye
Vilmos jó zenékkel, meglepetésekkel fűszerezve. Vendég volt Vörös István, a
Prognózis zenekar frontembere és a zeneiskola tanára, Láng Zsolt.
Világhírű külföldi és magyar számokkal a 60-70-es évek zenéjét idézte fel a
Dinoszaurusz Band és a Shadows Rock
együttes, majd a zeneiskola igazgatója, Rainer-Micsinyei László tartott egy rövid beszámolót az iskoláról. Ezt követően Láng Zsolt egy blues-zenét adott elő
trombitán, amihez a Shadows Rock improvizált zenét. Később Vörös István szólógitárral kísérve adott elő néhány számot. A Ne zavarjon senki című slágert a
közönség is vele énekelte. Köszönet illeti
a Prognózis zenekar frontemberét az önzetlen baráti fellépéséért, mellyel emelte
a klubest színvonalát.
A program végén a nézők nagy örömére, a Dinók ismét nosztalgiaslágereket
játszottak. Köszönjük Kortye Vilmosnak
és barátainak az élményt és várjuk a legközelebbi klubestet. 
Benke Mária
9

KULTÚRA

A magyar
kultúra hete
VECSÉSEN

„A programok összeállításában igyekeztünk olyan produkciókat bemutatni, melyek
megtekintése, meghallgatása
elgondolkodtat, továbbgondolásra késztet, és további fölfedezésekre csábít a művelődés
és kultúra erdejében”
A magyar kultúra minden olyan kultúra, mely
bármely módon a magyar néphez köthető.
Most pedig nézzük, mi volt az ünnepi menü?
Január 20-án 17.30 órakor a PerifériArt festőstúdió szokásos éveleji nyitókiállításának
megnyitója volt. Ez vagyok én! címmel városunk képzőművészeinek és alkotóinak immáron hagyományos éveleji tárlata, seregszemléje a BÁKK-ban.
Január 21-én 18 órakor a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület kultúranapi, ünnepi koncertjét láthatták. Élmény, látvány, hangzás és
10

felhőtlen szórakozás a
zene szárnyain, határok nélkül. A zenészek
átszellemült, áhítattal
teli arcát és a közönség éteri lebegését látva elégedetten dőlhetünk hátra.
Január 22-én 18
órakor a Magyar Állami Népi Együttes
Megidézett Kárpátalja Hágókon innen
és túl című előadását láthatták a kedves
vendégeink. A műsorban a magyar színpadi néptáncművészet
történetében először
mutatja be egy antológia keretében a Keleti- Grace és Glória színházi előadás
Kárpátokban és annak
előterében, Kárpátalján élő népek: magyarok, tos, hogy semmi se biztos. A szív és az ész fejet
ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigá- hajt a lélek és az érzések előtt. Boldogok, akik
nyok, zsidók, sokszínű és gazdag tradicioná- jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor
lis kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e né- is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet
pek hagyományaiban közös és mindazt, ami ára. Megmutatta emberi visszásságainkat, ternemzeti sajátosság.
mészetünket, néha görbe tükörként tárva elénk
Az előadáson szólót énekelt: Pál Eszter
a nem mindig tetszetős valóságot.
Január 23-án 18 órakor Érték Trend, művéJanuár 27-én 18 órakor Emigráns költők éleszeti és magánéleti talk show R. Kárpáti Péter te és munkássága címen felolvasó estet rendezszínművésszel. R. Kárpáti Péter nem csak szí- tünk. A sorozat legújabb részében Hans Habe
nész, hanem író, lélekbúvár és igaz barát. Életé- munkásságát mutatta be, Gregor Bernadett
ről, terveiről, örömeiről, bánatairól tudhattunk színművésznő. Békessy János több magyar lameg többet versbe, irodalomba csomagolva.
pot tudósított Bécsből, írásait H. B. monogramJanuár 25-én 19 órakor Grace és Glória szín- mal jegyezte, így „hábé" néven kezdték szólítaházi előadás Ivancsics Ilona és Színtársai és a ni. Ez adta az ötletet, s írásait Hans Habe néven
Pécsi Nemzeti Színház közös előadásában ke- publikálta. A Küldetés című regényéből Szántó
rült színpadra.
Erika rendezésében film is készült Budapesten,
Az előadás több nívós díjat is elnyert az el- Eviáni küldetés címmel. Békessy János 1977.
múlt években. Két ember, két generáció, két kü- szeptember 29-én halt meg.
lönböző világnézet találkozik, illetve ütközik?
A lezajlott programok megvalósulásáért küNincs elrendeltetés. Egy dolog biztos, mégpe- lön köszönetet mondunk Vecsés Város Önkordig az, hogy semmi sem biztos. Vagyis nem biz- mányzatának.
Nagy Gyula
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február
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Vecsésen már hagyomány,
hogy a magyar kultúra napján
egy kiemelkedő programmal
tisztelegnek nemzeti imánk
előtt. A központi ünnepséget
január 22-én este a Bálint Ág
nes Kulturális Központ szín
háztermében rendezték meg.

Polgár Gyula felvételei

T

él közepén, az év 22. napján van a magyar
Himnusz születésnapja, idén a százkilencvennegyedik (jövőre kerekedik), és ez a
nap egyben – 1989 óta – a magyar kultúra napja is. Ilyentájt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak
a kulturális rendezvények, és egy-egy program,
esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből. Magam is, és szerencsére egyre többen hiszünk a sárkányokban, a
kiművelt főkben, a jó emberekben és egyéb fantázia szülte lényekben. Ezért érezzük, évről évre
erősebben, hogy van értelme és létjogosultsága a
városunk életében a kultúra hetének. A programok összeállításában igyekeztünk olyan produkciókat bemutatni, melyek megtekintése, meghallgatása elgondolkodtat, továbbgondolásra késztet,
és további fölfedezésekre csábít a művelődés és
kultúra erdejében.

„Vannak állandó értékek és olyan tudnivalók, amit nagyon korán kell közvetíteni. (…) A kultúrafogyasztásnak
automatizmussá kell válni, mint a fogmosásnak. Ha
elfelejtettem, akkor hiányérzetem van.”. – Csépe Valéria

Katona Csaba felvételei

Felolvasóest Gregor Bernadettel

A Magyar Állami Népi
Együttes volt a díszvendég

KULTÚRA

Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő ünnepi beszéde
A közönség
soraiban
Szlahó Csaba és felesége, valamint Szűcs
Lajos

z a program annyiban különbözött a kul- séggel. Amikor a magyar kultúráról esik szó elég,
turális hét többi programjától, hogy ide ha körülnézünk szűkebb környezetükben, hogy
csak meghívóval lehetett belépni. A szer- annak gazdagsága kézzelfoghatóvá váljék. Így
vezők 300 meghívót postáztak az intézmények van ez Vecsés esetében is, hiszen a mindenki álés a civil szervezetek képviselőinek. A majd- tal ismert és elismert savanyú káposzta immár
nem teltház vendégeit – már több mint tíz éve – a Magyar Értéktár része.
Gyarmatiné Csurgó Ildikó, az est háziasszonya,
Ez is mutatja, hogy mindannyian egy nyelv,
a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntöt- egy kultúra, egy emlékezet, egy történelem réte. A jelenlévők a VHZ kíséretében elénekelték szesei vagyunk. Közös a felelősségünk, hogy mia Nemzeti Himnuszt, majd dr. Szűcs Lajos or- lyen lesz a jövő magyarsága.
szággyűlési képviselő mondott ünnepi köszöntőt.
A magyarság kultúrája fennmarad, amíg van
Beszédéből lentebb közlünk részleteket.
mit mondanunk, van mit megmutatnunk, és van
„Tisztelt polgármester úr! Hölgyeim és ura- mit átadnunk egymásnak.”
im! A magyar kultúra napján a Himnusz szüleEzután lépett színpadra a Magyar Állami Népi
tésére emlékezünk, és mindarra, amit magyar Együttes Megidézett Kárpátalja Hágókon innen
kultúrának nevezhetünk.
és túl című előadásával. A másfél órás fergeteA nemzeti kultúra milliónyi ember egyessége ges táncjátékban a táncosok és a zenekar egy
arról, hogyan értelmezzük, hogyan írjuk, ho- antológia keretében a Keleti-Kárpátokban és
gyan mutatjuk meg, mutatjuk be egymásnak a annak előterében, Kárpátalján élő népek – mavalóságot, a magyar valóságot.
gyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok,
Magyarországon korábban, a 18. században, cigányok, zsidók – sokszínű és gazdag tradicikét néphimnuszt is énekeltek. Az, Ah, hol vagy onális kultúráját csillantotta fel. Szólót énekelt
magyarok tündöklő csillaga és a Boldogasszony Pál Eszter. A koreográfiát Fitos Dezső, Kocsis
anyánk éneket. Később egyre gyakrabban hang- Enikő, Kökény Richárd és Mihályi Gábor készízott el himnusz gyanánt a Rákóczi induló is, mint tette, a táncjátékot Mihályi Gábor rendező-koa magyarság összetartozását jelképező dal. Köl- reográfus, művészeti vezető rendezte. Az előcsey Himnusza és Vörösmarty Szózata egyszer- adásban megjelenő archív képeket a Néprajzi
re kívánkozott a himnuszi rangra. Bartai Endre , Múzeum fotótárának gyűjteményéből válogata Nemzeti Színház akkori igazgatója is felismer- ták. A pörgő előadásban mindig akkor dobbant
te, és pályázatot írt ki mindkét vers megzenésí- nagyobbat az ember szíve, amikor magyar néptésére…
táncokat és énekeket adtak elő. Szinte hihetetlen,
Erkel megzenésített művét először 1844. jú- hogy a táncosok tökéletesen jelenítették meg a
nius 10-én, az első gőzhajó vízre bocsátásakor környező népek táncát is, néha volt olyan érzéénekelték el, hivatalos állami ünnepségen pedig sem, mintha „ruszinul” jobban táncoltak volna,
1848. augusztus 20-án csendült fel először.
de lehet, hogy csak az akrobatikus tánclépések
Tisztelt hölgyeim és uraim!
csábítottak erre a megállapításra. A záró táncA kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha ban aztán a jól ismert Te vagy a legény, Tyukofelelősséget vállalunk és felelősséggel bánunk a di pajtás… Rákóczi-dallamot a közönség elérzéCsokonai, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Ady kenyülve és állva tapsolta végig. Ez az előadás
Endre, József Attila, Kodály Zoltán, Bartók Béla, sokáig emlékezetes marad, külön gratulálunk a
Puskás Öcsi által ránk hagyott kulturális örök- szervezőknek az élményért.
polgár
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A vecsési kultúra része

VHZ KONCERT

Fotó: Polgár Gyula

a Magyar Kultúra Napján

Felcsillantották zenekultúránk gyöngyszemeit
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét több rendez
vényt szervezett a BÁKK vezetése. A díszünnepség – a
Magyar Állami Népi Együttes – előadása kiemelkedő
művészi élményt sejtetett, de a Vecsési Hagyományőrző
Fúvószenekar ebbéli műsora is igazi csemegét ígért.

S

ajnos, valami szervezési malőr következtében a meghívók 18 órai kezdési időpontot jelöltek meg, de minden egyéb plakáton vagy a VT-ben a valódi kezdés
időpontja szerepelt. Ezért többen késve érkeztek és csak az
utolsó zeneszámoknál tudtak bekapcsolódni a kiváló hangversenybe. Megértjük bosszúságukat, nagy kár érte!
Már a koncert előtt gondoltam rá,
„A magyarországi né- és a végére még inkább megerősödött bennem, hogy milyen kár, hogy
met nemzetiségű zenem volt ilyen professzionális szintű
nekarok versenyében
zenekarunk 2000-ben. Mert, hogy
akkor is nagyon jó színvonalon zemár jó ideje a legjobb- néltek,
ez nem kétséges, de ugyannak kijáró díj váromá- akkor senki sem vitathatja, az elmúlt
nyosa a vecsési, ame- 10-15 év fejlődését, amit a minősítő versenyeken elért díjak sokasályet megérdemelten
ga is bizonyít.
És miért 2000? Az Erdélyi Kör
be is gyűjtenek.”
akkor döntött arról, hogy az ezeréves államiság évfordulójára bemutatjuk a János Vitézt. Ami azonban dalmű, és nem is akármilyen. A magyar zeneirodalom örökzöldjei szólalnak meg
benne. Kézenfekvő volt, hogy fúvószenekarunk közreműködjön a megszólaltatásában. Zenészeink készségesek is voltak,
és egy soroksári zenészdinasztia tagja vállalta a zenei anyag
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áthangszerelését fúvószenekarra. Sajnos, ez a kedves úr nem
tudta vállalását teljesíteni, és az utolsó pillanatban egy szimfonikus vendégzenekar ugrott be és mentette meg a bemutatókat. Hallva a karácsonyi és a mostani koncert igen széles
műfajokat bemutató, magas művészi színvonalát, biztosak lehetnénk benne, hogy most magabiztosan meg tudnának oldani egy zenemű kíséretét.
Ennek bizonyítására álljon itt az elhangzott művek listája:
Erkel Ferenc: Ünnepi Nyitány; Kacsóh Pongrác: Rákóczi
megtérése – Pálinkás László énekművész előadásában; Hidas
Frigyes: Magyar Dalok és Táncok – trombita szólót Brunner
József és Láng Zsolt, a klarinét kadenciát Hegedüs Petra, a tárogatót idéző szoprán szaxofon szólót Fazekas József játszotta.
Bartók Béla: Este a Székelyeknél – szólót játszott Fazekas
József klarinéton és Láng Zsolt szárnykürtön; Kodály Zoltán:
Kállai Kettős; Farkas Antal: Üveges Tánc; Johannes Brahms:
Magyar Táncok – No. 5.; Erkel Ferenc Bánk Bán – Hazám,
hazám áriát Pálinkás László énekművész adta elő; Erkel Ferenc: Szózat.
Sokunknak nem jelentett ez meglepetést, hiszen a tavaszi
fesztiválok alkalmával már bizonyították fogékonyságukat a
magyar zenekultúra iránt. Most végigélvezve a hangversenyt
még egy dolog jutott eszembe, amit egy ilyen alkalomra ös�szeállított és előadott magyar program után logikus és természetes.
A magyarországi német nemzetiségű zenekarok versenyében már jó ideje a legjobbnak kijáró díj várományosa a vecsési, amelyet megérdemelten be is gyűjtenek. Nem tudom,
gondoltak-e a lányok és a legények arra, hogy a tudásukat
összevetik a magyar fúvószenekarokkal? Ezt a gondolatot
az egyik vecsési zenésztől hallottam pár éve, amikor itt volt
a nemzetiségi döntő. Miután nem értek hozzá, könnyen lehet, hogy balga az ötlet. Mégis egy új szakmai kihívás, egy
újabb cél nagy motivációt jelenthet mind az idősebb, mind
az egyre népesebb fiatal zenészeknek.
Addig is köszönjük a lenyűgöző élményeket, és kívánunk
zenészeinknek sok-sok sikert, mindnyájunk örömére. 
Szalontai János
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A hagyomány kötelez. Talán ezzel is magya
rázható, hogy minden év elején a PeriferiArt
Képzőművészeti Stúdió tárlatával kezdődik a
magyar kultúra napja ünnepségsorozat, amit
természetesen most is Görög Béla rendezett.

A

Polgár Gyula felvételei

A PERIFÉRIART

z idén jubiláló képzőművészek húsz évvel ezelőtt alakultak Görög Béla festőművész vezetésével. Január 20-án a Bálint Ágnes
Kulturális Központ előterében megrendezett kiállításuknak Ez A kiállítás résztvevői az alpolgármesterrel
vagyok én címet adták. Az eseményen jelen volt Tábori Ferenc alpolgármester. A megnyitón a zeneiskola tanára Kerepesi László zongoraA művészek a festményeken egy kicsit saját magukat adhatták, amit
játéka alapozta meg az kiállításhoz illő hangulatot. Megnyitóbeszédet megfestettek, önmagukról árulkodnak. Ez a fajta kitárulkozás olyan,
a Kulturális Központ vezetője, Kis Tóth László mondott, aki az alkotók mintha valaki elhúzná a hálószobája függönyét. Olyan intimitások is
címválasztását és eltökéltségét méltatva kiemelte, hogy a „Kiállítás al- megjelentek a képeken, amit csak egy alkotó képes kifelé sugallni. Érkotói, művészei alázattal, szinte vallásos áhítattal alkotnak, s műveikből dekes és szívet melengető látvány volt az az impresszió, amit egy temaszinte árad az utánozhatatlan frissesség és derű. Tévedés őket vasárna- tikus irány mentén alkotó művészek hoztak el erre a kiállításra. Gratupi festőknek tartani, hiszen logikusan, útmutatás által, vagy ösztönösen lálunk a kiállító alkotóknak: Barcsainé Prohászka Gyöngyinek, Blázy
kialakított művészeti módszereik mintegy hivatásos művészekké avat- Zsuzsannának, Czinke Máriának, Dobos Rózsának, Gáll Sándornak,
ja őket. Tisztelet és tisztelgés nekik, hiszen ők felálltak és elkezdtek va- Görög Bélának, M. Kaiser Ilonának, Nagy Györgyinek, Pósa Máriálamit tenni a szürkeség, az összemosódás ellen.” (A teljes beszéd meg- nak, Pénzné Somogyvári Zsuzsának, Szigeti Mártának, Szőke Mariantalálható a vecsesitajekoztato.hu oldalon.)
nának és Robitsek Ibolyának. 
P.Gy.

20 éves a PerifériArt
A PerifériArt Képzőművészeti Stúdió
1997-ben alakult, vecsési amatőr és hivatásos képzőművészek részvételével. Az
elmúlt években számos kiállításon vettek részt az ország
egész területén, így
Vecsésen, BudapesGörög Béla
ten, Érden, Debrecenben, Balatonalmádiban, Mindszenten és sok más településen,
valamint többször jártak külföldön is. A stúdió keretein belül működik egy Grafikai Műhely is. A csoport alapítója Görög Béla, aki
1956-ban született Budapesten, 1988 óta vesz részt egyéni és csoportos kiállításokon. Művészeti tanulmányait Topor András festőművész szabadiskolájában végezte. G. Ferenczy Hannával Alapító tagja
a Gammel József Képző és Iparművészeti Körnek. Vecsés több alkalommal is elismerte munkáját, 1999-ben Vecsés Város Pro Urbe,
2004-ben Róder Imre emlékdíjjal jutalmazta. Nyugdíjazásáig a Bálint Ágnes Kulturális Központ művészeti vezetője volt. A jubileum
kapcsán kérdeztük a tárlatot rendező művészt.
– A PerifériArt Képzőművészeti Stúdió az elmúlt 20 évben sokat
változott. A működése letisztult, az alkotók országosan is elismert
művészekké váltak. Mi tartja még egyben ezt a csoportot?
– A művészet! Egy latin mondás szerint a művészet örök, az élet
rövid. Nyilván ez a szemlélet is hajtja az alkotókat, szeretnének a jövőnek is üzenni. Egy dolgot mindenképpen pontosítanék. A ne2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

vemmel már régóta összekapcsolják a PerifériArt Stúdióval, pedig
ezt nem én hoztam létre, hanem közösen, a mai napig együtt alkotunk és együtt éltetjük ezt a társulatot. Jelenleg 15 aktív tagja van a
stúdiónak, de fennállásunk óta 30-35 művész is megfordult a csoportunkban. Megjegyzem, nem azért mentek el, mert rosszul érezték magukat, hanem azért, mert elköltöztek vagy egy másik művészeti csoportba léptek be. Alapvetően a PerifériArt vonzza az
embereket.
– Vannak folyamatosan kiállítók is, de vannak olyanok is, akik
egyik évben itt vannak, aztán nem. Ki dönti el a kiállítók névsorát?
– Természetesen közösen döntjük el, hogy egy adott témában ki
szeretne megmutatkozni. Aztán a zsűri kiválasztja azokat az alkotásokat, amelyek a legjobban megfelel az elvárásoknak.
– Több országos helyezést és díjat is begyűjtött a PerifériArt az elmúlt időszakban. Kiket emelnél ki?
– Nagyon hosszú lenne a névsor, ráadásul több olyan művész
is van közöttük, aki még vecsési korszakában nyert díjat, de azóta
már máshol alkot. Ha őket kiemelném, akkor az méltatlan lenne a
többiekkel szemben. Azt elmondhatom viszont, hogy minden évben legalább 4-5 alkotónk hoz el díjakat versenyekről.
– Hiányzik a régi kiállítóterem?
– Egy kicsit igen, ugyanis a kulturális központban beszűkülnek a
lehetőségek. Hiányzik egy nyugodt tér a kisplasztikáknak. A kulturális központban rengeteg program zajlik, ami egyfajta célirányos
pörgést jelent. Ebben a légkörben megszűnik az a nyugalom, ami
egy kiállításhoz kellene. Az viszont tagadhatatlan, hogy sok ember
láthatja az alkotásokat.
P.Gy.
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

KONCERTEK MÁRCIUSBAN

a Bálint Ágnes Kulturális Központban
Anna and the
Barbies klubkoncert
Időpont: 2017. március 4.
Kapunyitás: 19 óra
Jegyek: Elővételes jegyár: 1 800 Ft,
helyszínen: 2 200 Ft
  Egy évtizednyi hamisítatlan rock&rollmenetelés után az undergound szcéna kiskocsmáiból, klubjaiból a Budapesten őshonos Anna
and the Barbiest rendkívüli színpadokra emelte
a már szinte családdá vált rajongói közönsége.
Ennek fejébe a zenekar mindenét odaadva tíz
éve hal meg estéről estére a színpadon.
Idő közben az 5 tagú zenekar – Pásztor Anna
ének, Pásztor Sámuel zene-ének, Hernádi Dávid basszusgitár, Vághy Tamás billentyű, Bubnó
Márton dobok – szétválaszthatatlan egységgé
kovácsolódott és a nyers rockban, zeneiségében
is otthonra talált. Kendőzetlenül őszinte és lélekemelően is életigenlő szövegvilágukat üvöltő Marshall-erősítők tették indokolttá a fesztiválok nagyszínpadjain.
A Fészek Klub kisszínpadán még csak álmodni mertek arról, hogy egyszer egy arénát
megtöltenek. 2015-ben a tízedik jubileumi koncertjükön hatalmasat robbant a hat album zenei
anyaga a SYMA-csarnokban.
A zenekar pszichedelikus színpadi látványvilága összetéveszthetetlenül egyedivé tette őket
a magyar zenei életben.
2016-ban a zenekar az eddigi legátfogóbb
összművészeti turnéját mutatja be az ország különböző pontjain, ahol a cirkuszművészet, kortárs költészet és huszonegyedik századi vizualitás jelenik meg Szabó K. István rendezésében.
A turné végállomásaként a hetedik nagylemez bemutatóját dupla teltház előtt tartotta a
zenekar 2016 novemberében a Fővárosi Nagycirkuszban.
A rajongóik száma a Facebookon meghaladta a 50 000-et, és a Márti dala videójukat több
mint 5 milliószor nézték meg youtube-on.
Szeretettel várjuk közönségünket programjainkra!
További információ és jegyvásárlás: www.kulturba.hu
Értesüljön folyamatosan aktuális programjainkról,
műsorainkról, kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/kulturba
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Benke Mária
Igazi élet…

Mikor igazi az Élet?
Ha biztonságban van a léted!
Ha nem dúl háború körötted,
nyugalomban élheted Életed.
Ha nincs természeti csapás,
békesség a célod, nem más…
Ha egészséges a Családod és Te,
boldog lehetsz, akkor vele…
Mikor igazi az Élet?
Ha meglátod a sok szépet!
Ha törődsz másokkal is,
szeretsz, s szeretnek Téged is…
Gondolkodva járod utad,
ha nyitott szemmel kutatsz
sok jó dolgot veszel észre,
boldogan gondolsz az Egészre!
Az igazi Élet maga a boldogság,
gondoskodás, szeretet a megoldás.
Ha igazi Életet akarsz élni,
tenni kell érte, nem kell félni.
ha mosolyogsz, magától jön
próbáld ki, ez Neked öröm…
Éld vidáman, tartalmasan Élted,
akkor lesz igazi az Életed.

Szénási Sándor István
Disznóölés
gyerekszemmel

Napkorong kövén köszörült
késekkel kelt fel a hajnal,
nyögve nyikorgó kertkapu
ébresztett rejtelmes zajjal.

Nagy jövés-menés a házban,
pálinkás pohár koccanás
a konyhában és suttogás,
mély csönd, majd szörnyű visítás.
Dunna alatt reszkető
gyermekként a világ elől
messze menekültem volna,
hol jó az ember, és nem öl.
Szerettem én minden embert,
Papát, Mamát, Nagybátyámat,
de nehéz volt megérteni,
mért bántják kedves kocámat.
Vakargattuk göndör szőrét,
óljába friss szalmát tettünk,
kedvére sok krumplit főztünk,
röfi nyelven beszélgettünk.
Ahogy fent a sápadt égen
száját a Hold görbítette,
küszködve a könnyeimmel,
néztem kocám kiterítve.

Varjasi Béla
Visszatekintve
Múló napok, múló évek,
elszálló idő s remények.
Így volt ez a Körünkkel is,
így jött el a kilencedik.

Írtunk eddig sok-sok verset.
Fogyasztottunk papírt, tollat.
Nem közöltünk durvát, nyerset.
Sok gondolat, megannyi mondat.
A tájékoztató közölte
a tizenegyedik oldalon.
Akit érdekelt figyelte,
miről szól az irodalom.
Törekedtünk rá, hogy tetsszen,
vagy éppen elgondolkodtasson.
Nem is reméltük, hogy minden
mondatunk szívekre hasson.
Akárhányan értékelték,
már az sikerünknek számít.
Főleg, ha emlékül eltették,
teljesült, mit szívünk áhít.
Játék volt, néha fejtörés.
Az eredménynek örülünk.
Azért volt minden törekvés:
jót tegyen Irodalmi Körünk.

Ettem volna tojást, tésztát,
bármit, ha ő tovább élhet,
elfogadtam volna érte
az utált tökfőzeléket.

Kelemen Bata Mária Jótanács

ZORÁN koncert
Időpont: 2017. március 22.
Kapunyitás: 19 óra
Jegyár: 6 500 Ft
  Az elmúlt bő két évtizedben Zorán majd minden évben nagykoncerttel örvendeztette meg
közönségét. Tizenegyszer lépett fel a Budapest
Sportarénában, öt alkalommal dupla koncerten
a Művészetek Palotájában, de játszott zeneka-

rával a Vígszínházban, az Erkel Színházban és
más nagyobb koncerthelyszíneken is.
Zorán ezúttal is bátran válogat gazdag repertoárjából. A színpadon igazi zenei csemegéket
szólaltat meg, de a programjából természetesen nem hiányozhatnak a „kihagyhatatlan”, erejükből az évtizedek során mit sem vesztő dalok
sem.
2017 márciusában Zorán és zenekara ismét
ellátogat Vecsésre, hogy a Bálint Ágnes Kulturális Központban adjon felejthetetlen hangulatú koncertet.
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Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fagyanyóka vízpárából,
ablakokra csipkét horgol.
Így telik az éjszakája,
telt holdvilág figyel rája.

Óvd! – Vigyázz, ne légy ostoba!
Ha rálehelsz az nagy hiba!
Akkor, hűlt helyét láthatod!
Tettedet aztán bánhatod!

Lámpásának fénye alatt,
a munkája gyorsan halad.
Egy kisleány észreveszi,
mesélj róla! – Így kérleli.

Bár, úgy átlátsz az üvegen,
mégis bánat ül szíveden.
Mélázz el csorbult csokrodon!
bús könnycsepp fut virágodon.

Nézd! – Az ablakon jégvirág.
De, nem érzed az illatát.
Nincs is rá, semmi szüksége,
lenyűgöző a szépsége.

Ha az éjszaka újra fagy,
készítek neked másikat.
Százat, ezret, nagyon sokat.
De, sohasem ugyanolyat!

Tudd! – Soha le nem tépheted!
A vázádba, nem teheted!
A kezedbe, nem foghatod!
Ám, egész nap csodálhatod!

Kérlek, fogadd el tanácsom!
Lelj, sok csodát e virágon!
Rakd el, szívednek mélyére!
Őrizd emlékét örökre!
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ZENEI ÉLET

NEMZETISÉG

Évnyitó volt a Balla
Péter Népdalkörnél

Flinke Beine tánccsoport

Jubileumi
SVÁBBÁL

2017-ben nagy fordulóponthoz ért a Vecsési
Svábbál története, hiszen idén 40. alkalommal
rendezték meg Vecsés egyik legnagyobb bálját.

BARTÓKHANGVERSENY
BARÁTI KRISTÓFFAL
Világsztár a zeneiskola hangversenyén a Bálint Ágnes Kulturális
Központ színpadán. 2017. február 27-én 17.30-kor.
A Kossuth-díjas, Liszt-díjas Baráti Kristóf Bartók Kontrasztok című
művét és a Román népi táncokat játssza február 27-én a Bálint Ágnes Kulturális Központ színpadán. Közreműködik Pólus László, a Magyar Állami Operaház szólócsellistája, Horváth Péter klarinétművész,
Gincsai Beáta zongoraművész, Keresztes Sándor harmonikaművész,
a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai. Valamint Gyömrő,
Üllő, Dabas, Gyál, Újhartyán és Vecsés ifjú zeneiskolás zongoristái.
Jegyek válthatók a Vecsési Zeneiskola tanárainál, a zeneiskola irodájában, (Vecsés Károly u. 1.), illetve a Bálint Ágnes Kulturális
Központban, (Vecsés Telepi u. 43.).

VECSÉSI
KALENDÁRIUM 2017
Huszonötödik alkalommal jelent meg Vecsés város évkönyve.
A könyv ismét 288 oldalon, 320 fotóval tájékoztatja az olvasót a
város életéről. A kötet megtalálható a Róder Imre Városi Könyvtárban, de olvasható a város honlapján is.
Jó szórakozást kíván az annales szerkesztője, Szalontai János.
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Kolonics Csaba felvételei

  A Balla Péter Népdalkör Hagyo- sza ’83 Citerazenekar által rendemányőrző Egyesülete 2016. január zett Népzenei Gála volt, amelyen
29-én a Bálint Ágnes Kulturális a Balla Péter Népdalkör rögtön elKözpontban szervezte meg ha- sőre elhozta a fesztiváldíjat. Engyományos évzáró-évnyitó ren- nek nagyon örültek, mert a díjhoz
dezvényét. A családias hangulatú járt egy citeratábori egy főre szóló
vacsorával egybekötött progra- részvétel is ajándékba! Ezután Kamon Szeghalmi Ágnes, a 14 éve tonáné Gergely Tünde beszámolt a
alakult együttes művészeti veze- tavalyi év pénzügyeiről, külön kitője köszöntötte a megjelenteket, emelte az NKA-tól és a Közjóért
majd beszámolt a 2016-os év fon- Alapítványtól nyert pályázatokat.
tosabb eseményeiről. A 17 fellé- Beszámolója végén megköszönte
pésből és rendezvényből kiemel- az önkormányzat és a Bálint Ágte a saját rendezésű Szomszédolás nes Kulturális Központ támogatáfolklór fesztivált és kiállítást. El- sát. Végül az együttes és citerazemondta, hogy a nagy sikerre való nekara átfogó és megható műsort
tekintettel – várhatóan októberben – adott a meghívott vendégeknek, baidén is megrendezik a fesztivált. A rátoknak és családtagoknak.
másik kiemelkedő esemény a TiK. Tünde

Köszönet a támogatóknak:
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A

z elmúlt években kialakult
töretlen érdeklődést bizonyítja, hogy február 4-én
a Bálint Ágnes Kulturális Központ nagytermében megrendezett
bálon lépni is alig lehetett, több
mint 300 vendég volt. A bálozókat
Frühwirthné Halász Melinda, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, az est háziasszonya
köszöntötte. Ezután Tófalvi Mónika,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mondott beszédet, aki kitért a svábság sanyarú időszakára, az
elhurcolásra, a „málenkij robotra”,
a kitelepítésre, amikor nem merték
felvállalni az identitásukat. A 80as évektől azonban már egy olyan
időszak következett, amikor fel lehetett eleveníteni a régi hagyományokat, nem kellett már titkolózni.
Ekkor alakultak meg a tánccsoportok. Tófalvi Mónika beszélt a Vecsé-

Fotó: Polgár Gyula

Apró Zsuzsanna
A2 autómosó
AGRO-Team Rajnai Bt.
A/B 2004. BT
Abonyi Betti-kozmetikus
Abonyi Erzsébet-mesterfodrász
Afrodité Kozmetika
Arisona Bowling Club
Ars Una Stúdió Kft.
AXIÁL
Bálint Ágnes
Kulturális Központ
Borháló Vecsés
Brunner & Brunner Bt.
Cream Café
Dein autószervíz
Fajt Élelmiszer Üzletház
Fazekas Annamária
Fazekas Mátyásné
Frézia Virágüzlet /E-Dekoráció
Früh-Ker Kft.
Frühwirth Mihály
FÜTTE Bisztró
Gabriell Cukrászda
Halász Családi gazdaság
Hangulat Ajándékkuckó
Házi Savanyúság Kft.
Herbária üzelt
– Tesco üzletsor
Ilzi Kraut Kft.
Jónás Viktória
Kozmetikus
Kaiser Autósbolt
Kaiserné Béres Orsolya
Karamell Cukrászda
Keve Papír Kft.
Közép Tmk Kft.

Hagyományőrző bálként hirdettek
meg, ismerkedési és hagyományteremtő céllal. A rendezvény nagyon
jól sikerült, ami aztán az elmúlt évtizedekben igazi hagyománnyá vált.
Már a kezdeti időszakban akkora volt
az érdeklődés, hogy a szűkös vecsési termek miatt a bálokat egy időFrühwirthné Halász Melinda
re Budapestre vitték. Az eseményt
1983-tól már Vecsési Svábbálként
si Svábbál történetéről is. Elmondta, hirdetik meg vecsési helyszínnel.
hogy nem is olyan régen 1980 feb- Igazából ettől az alkalomtól még naruárjában a Honismereti Kör hagyo- gyobb az érdeklődés a bál iránt. A
mányőrző jelleggel rendezte meg az mostani siker nagyban köszönhető
első svábbált a Ferihegy MGTSZ az elődöknek, a Vecsési HonismereKultúrtermében, amit akkoriban ti Körnek és a Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoportnak,
Teljesen megtelt a színházterem
akik jó munkát végeztek, amit az utódok hálásan köszönnek. Az
idei bál főszervezője
a Lumpen-Klumpen
tánccsoport volt, de
a munkát társszervezőként már segítette
NNÖ is. A megnyitóbeszéd után Tófalvi
Mónika ajándékkal köszönte meg azoknak a

Kulturverein Wetschesch
Marosi Attila
Mérai kft.
Rézner Bt.
Silvána Virágüzlet
Szabó Mihály
Sziluett Fitt
Somogyi család
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
németmosóporok.hu
Orchidea Sun
Petz Márton
Rajnai Andrea fodrász
Rosmerein tánccsoport
Sárdi Edina – Gyöngyszem kozmetika
Stáció Hotel
Stiller család – UNIQA
Strom Kft.
Stromi Kft.
Szépségműhely-Zrínyi u.
Szné Vera pedikűrös
Tófalvi Mónika
Tasnádi Zsuzsi műkörmös
Teleki Kálmán - Mr. Sauer
Trünkel Osztrák Élelmiszer
Szaküzlet
Új Tündérkert Vendéglő
Válóczy Gumiszerviz
Varju Zoltán-fényképész
Vecsés Város ÖnkormányzatOktatási Bizottság
Vecsési Fallabda Klub
VESAV Kft.
Zentai Tamás
Zumba Zsu
munkáját, aki az elmúlt években
sokat dolgoztak a bálok színvonalának emelésén. Ajándékot kapott
Dóróné Zemmel Katalin, Kevéné
Mayer Anikó, Fazekas József és Fazekas Rita, valamint Frühwirthné
Halász Melinda.
Az ezt követő műsor sok meglepetést tartogatott a jelenlévőknek. Most,
is egy vendégtánccsoport nyitotta
meg a bált. Idén a Flinke Beine tánccsoport lépett fel Füzesi Józsefné és
Gombosné Simon Amanda vezetésével. Az est további folytatásában finomabbnál finomabb ételeket szolgált
fel a Fütte Bistro, majd a Karamell
Cukrászda ünnepi tortáját szeletelték fel. A vendégek részesei lehettek
egy kis videós időutazásnak is, hála
Halassy Mária lelkes, segítő munkájának. A jó hangulatról a már megszokott módon a Brunner zenekar,
és egy kis újításként a Sramlikings
gondoskodott. Ezt követően a bálozók hajnalig keringőztek és polkáztak. A jól sikerült táncos rendezvény
végén a szervezők megígérték, hogy
jövőre, 2018. február 3-án ismét lesz
svábbál Vecsésen.

Fehérné Fazekas Anett Rita
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GRASSALKOVICH ISKOLA

VÁROSI KÖNYVTÁR

Magyar
kultúra

PÁLYÁZAT
IGAZGATÓI ÁLLÁSRA
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata – mint fenntartó – a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

NAPJA

valamelyik közösségi oldal előtt ült volna, tol- mara, Pálfi Lilla 7.a, 2. hely Hoksza Panna 7.a,
lat ragadott és verset írt, vagy kitalált egy szív- 3. hely Kállai Tamara 7.a
melengető történetet. Több, mély érzésről ta- Felsős próza kategória
núskodó prózát olvashattunk, aminek nagyon
5-6. osztály: 1.hely Juhász Zétény 5.b, 2.hely
örültünk. Jót írtak és jól! Boldogan adtuk át a Bodonyi Bence 5.b, 3. hely Bányai Stefánia 5.b
7-8. osztály: 1. hely Kári József 8.a, 2. hely
1989 óta ünnepeljük a megérdemelt jutalmakat január 22-én. Reméljük, hogy tanítványaink lelkesedése még soká- Besenyi Dóra 7.b, 3. hely Juhász Emese 7.a
Grassalkovichban a magyar ig megmarad! Büszkén tesszük közzé a doboUgyanezen a napon rendeztük meg a Kazinkultúra napját. Kölcsey Ferenc gós helyezést elért tanulók névsorát:
czy Ferencről elnevezett szépkiejtési versenyt.
ezen a napon fejezte be 1823- Alsós vers kategória
„Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig
1-2. osztály: 1. hely Tauzer Emese 2.a, 2. hely lehetségig mívelni kötelesség.” – írta Kazinczy
ban a Himnusz megírását Szat
Tárnoki Bianka 2.a
Ferenc. E szellemben hallgattuk végig a 32 jelentmárcsekén. Erre az eseményre
3-4.osztály: 1. hely Kolozsi Hortenzia 3.c és kező felolvasását. A diákok becsületesen készültek a megmérettetésre. Igyekeztek szépen, értheemlékezünk január 22-én. Jusztin Gréta 4.b, 2. hely Kurunci Bence 3.c,
3. hely Csányi Nikoletta 3.d
tően tolmácsolni a választott műveket. Tartalmas
délutánt töltöttünk együtt. A legeredményesebb
skolánkban két versenyt hirdettünk meg e Alsós próza kategória
tanulók jutalomkönyvet vehettek át azért, hogy
jeles nap alkalmából. Az őszi szünet után
1-2. osztály: 1. hely Polyovka Dávid 2.a, 2. hely a hazai nyelvet még tovább mívelhessék.
arra buzdítottuk a diákokat, hogy írjanak Kohr Alíz 2.b, 3. hely Iván-Szilvási Andrea 2.b
verset vagy prózát. Munkáikat a téli szünet előtt
3-4. osztály: 1. hely Vona Lilla 3.c, 2. hely A legügyesebbek névsora
kellett leadni.
Farkasfalvi Lili 3.d, 3. hely Eke Enikő 3.d
5-6. évfolyam: 1.hely Godó András 5.a, 2. hely
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”– írta KölRózsahegyi Dorka 6.b, 3. hely Gubis Georgina 6.b
csey Ferenc.
Felsős vers kategória
7-8. évfolyam: 1. hely Pálfi Lilla 7.a, 2. hely HeAz idézet szellemében kezdtük elolvasni a
5-6. osztály: 1. hely Filipszki Anna 6.a, 2. hely gedűs Ágoston 7.b, 3. hely Décsei Dorina 8.a
pályaműveket. Boldogan tapasztaltuk, hogy Fazekas Fanni 6.b, 3. hely Pekár János 6.b
Gratulálunk!
sok gyerek vette a fáradságot és ahelyett, hogy
7-8. osztály: 1. hely Hoksza Panna, Kállai TaGáspárné Hatvani Gabriella, magyar szakos tanár

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
	határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
	Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
	A vezetői megbízás határozott időre,
5 évig szól.
A munkavégzés helye:
	Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90–92.
Illetmény és juttatások:
	Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,
•  szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat,
•  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
•  büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Német nyelvből középfokú C típusú
általános nyelvvizsga
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•  vezetési program;
•  az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata;
•  a pályázó nyilatkozata, amely szerint a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
	A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
	2017. március 9.

I

Savanyúkáposztás krumplis nudli
SchwäbischeSchupfnudeln mit Sauerkraut
Hozzávalók:
Tészta: 1kg krumpli, 2 egész tojás, só, finomliszt (amennyit felvesz).
Káposzta: 1 nagy fej vöröshagyma, 15-20
dkg felkockázott kolozsvári szalonna, fél kg
savanyú káposzta, 1 evőkanál zsír, ízlés szerint
só, bors, őrölt kömény, 1-2 babérlevél.
Elkészítés:
A megfőzött burgonyát áttörjük, ízlés szerint sózzuk, belekeverjük a tojásokat, majd
apránként adagolva a lisztet, kézzel gyúrva
„beállítjuk” a keménységét úgy, hogy jól formálható, nyújtható tésztát kapjunk. A tészta

Főzőszakkör
indult az
iskolánkban
  Ildi néni (Zehetmayer Józsefné) már régóta
fontolgatta, hogy megismerteti a gyerekekkel a
főzés alapjait. Az elmúlt tanévben a Sváb-projekthét kapcsán érlelődött meg benne a gondo18

egy részét lisztezett deszkán ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, késsel kb. 8-10 cm-es darabokra vágjuk. Végül mindegyiknek a két végét
külön-külön csúcsosra sodorjuk és belisztezve félretesszük. Forrásban lévő, enyhén
sós vízben kb. 5 perc alatt kifőzzük, leszűrjük, majd adagonként egy serpenyőben zsíron aranybarnára pirítjuk. A szalonnát zsíron
megpirítjuk, hozzáadjuk a felcsíkozott hagymát, majd néhány perc elteltével beletes�szük a káposztát, ízesítjük sóval, borssal, köménnyel, babérlevéllel és alacsony lángon
kb. 15 percig pároljuk. A krumplinudlival ös�szeforgatva, forrón kínáljuk.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tófalvi Mónika nyújt, a 06-30/64-94-540-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
	Postai úton, a pályázatnak a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata – mint fenntartó – címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Szent István tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: közigállás/697-2/201, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
	A pályázatot Vecsés Város Német Nemzetiségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
honlapja (www.wetschesch.hu)
•  http://www.grassalkovich-vecses.hu

lat. Meghirdette, és meglepetésére annyian jeEz végül sikerült és mindenki örült, hogy
lentkeztek, hogy két csoportot kellett indítani.
ha kicsit ügyetlenkedve is, de hozzájárulhatott
Többen már otthon is sokat segédkeztek a munkájával az elkészült finomsághoz. A munkonyhában, de volt köztünk olyan is, aki most is- ka végeztével megterítettünk és elégedettek volmerkedett meg a sütés-főzés alapjaival. Minden- tunk, hiszen mindenkinek ízlett, amit készítetki nagyon lelkes volt, de Ildi néni így is rendet tünk.
tudott tartani a konyhában. Kiosztotta a feladaVárjuk a következő foglalkozást és akkor már
tokat és igyekeztünk, hogy a sváb recept alap- „nagyobb gyakorlattal” rendelkezve farsangi fánján, igazán finom étel kerüljön az asztalra. Va- kot fogunk készíteni.
lamennyien nagy elszántsággal gyúrtuk majd
Saska Lilla, 5.a osztályos tanuló
daraboltuk a tésztát.
(Grassalkovich Antal Iskola)
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI

A TÉVESEN
KIÁLLÍTOTT
SZÁMLÁKAT NEM
KELL BEFIZETNI

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Vecsési Lakosságot, hogy a február első felében kiküldött, a 2016. május 1. és október 31.
közötti időszakra vonatkozóan kiállított
hulladékszállítási számlák közül 282 db
technikai okok miatt téves ÁFA-kulcsot tartalmazott. Ezeket a számlákat már kijavították. A tévesen kiállított számlákat nem
kell befizetni. A javított számlákat néhány
napon belül megkapják az érintettek.

GYÖKERES VÁLTOZÁS
ELŐTT ÁLL

Éveleji helyzetkép Vecsésen
  A hosszan tartó hideg, a hó és az ónos eső
az egész országban kihívás elé állították a
síkosságmentesítéssel foglalkozó cégeket. Az
elmúlt hetekben tartósan alacsonyabb volt a
hőmérséklet, mint az ebben az időszakban
megszokott. A tartóssá váló ónos esőzés pedig tovább rontotta a helyzetet. Országosan
megnövekedett az igény a nagyobb mennyiségű útszóró só beszerzésére, a beszállítók sajnos nem készültek fel a fagyos és csapadékos
időjárásból adódó rohamra, így nehézségekbe
ütközött a beszerzés.

Az országos tendencia
Vecsést is érintette.
A Városgondok síkosságmentesítés terén mostanra már háromszor annyi munkát végzett,
mint a tavalyi évben összességében – és még
nincs vége a télnek. Ez ideig 75 000 kg útszóró só került felhasználásra Vecsésen. A mentesítő járművek – sószóróval, illetve hóekével
felszerelt két teherautó és egy kistraktor – 80
munkaóra alatt 1800 km városi útszakaszon
végeztek munkát.

A síkosságmentesítés során
az önkormányzati utakat
takarítják és sózzák,
az alábbi sorrend szerint:
•
•
•
•
•
•
•

tömegközlekedési utak
összekötő nagyforgalmi utak
intézményekhez vezető utak
Szakorvosi Rendelőintézet parkolója
Piactér (Szent István tér)
Polgármesteri Hivatal parkolója
egyéb szilárd burkolatú utak

Sajnos az utakra fagyott többcentis vastagságú jégréteget a megfeszített munka mellett sem
lehetett mindenütt maradéktalanul eltávolítani. A kisebb mellékutcák síkosságmentesítését
több esetben a patkán parkoló autók is nehezítették.
A tél még folytatódik. A Városgondnok továbbra is megtesz mindent, ami lehetséges Vecsés lakosságának zavartalan és biztonságos
közlekedése érdekében.

Postázásra kerültek a számlák
a 2016. októberi időszakig
  Értesítjük Vecsés lakosságát, hogy az NHKV biakban nincs mód a beérkezett befizetések keZrt. megkezdte az elmaradt számlák postázását zelésére a Városgondnoknál.
2016. októberéig terjedő időszakra. Sajnos a folyamatos tájékoztatás ellenére még mindig érkez- A számlázással kapcsolatban kizárólag az
tek be átutalások a Városgondnokhoz. Kérünk NHKV Zrt. ügyfélszolgálata tud felvilágosímindenkit, hogy állítsák le az utalást, illetve a tást adni az alábbi elérhetőségeken:
csoportos beszedési megbízásokat, mert a továb-

Levelezési cím: NHKV Zrt.
1255 Budapest, Pf. 15
Telefon: +36 (1) 999 6464
E-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
Web: www.nhkv.hu

Adatmódosítás továbbra
is a Városgondnoknál
  A hulladékszállítással kapcsolatos számláFelhívjuk figyelmüket, hogy az adatmózás 2016. április 1-től teljes egészében átke- dosítás határideje (pl: szüneteltetés, ingatlan
rült az NHKV Zrt.-hez, ugyanakkor a szolgál- adásvétel) a határidő szintén 8 nap. Az adattatásokat továbbra is a Városgondnok végzi. változásokhoz szükséges űrlapokat a VárosEbből adódóan az adatmódosításokat válto- gondnok weboldalán megtalálják letölthető
zatlanul a Városgondnok ügyfélszolgálatán formátumban. http://v-varosgondnok.hu/
kell megtenni.
formanyomtatvanyok/
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A motorozás

HOBBY
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Egyre többen hódolnak Magyar
országon a motorozás örömeinek,
hiszen a motor vezetése olyan
egyedi élményt és persze az
ehhez tartozó szabadságérzést
ad, melynek átélése elképzel
hetetlen azok számára, akik
még nem próbálták ki.

(76 lóerő) már messze túltesz egy átlagos moto- rendőrség kollégáit is meg lehetne hívni tapaszros képességein.
talatuk átadása érdekében.
A motoros túlélése a jármű biztos kezelésén
Fontos lenne továbbá a KRESZ-ismeretek métúl, nagyrészt az autóstársadalom figyelmén és lyebb átadása is, valamint olyan közös találkozók
elővigyázatosságán múlik. Hazánkban pl. az ola- szervezése, ahol autósok és motorosok együtt megszokhoz képest az autókhoz viszonyítva kevés oszthatnák tapasztalataikat, valamint az autósok
motor van, ami azt jelenti, hogy az autóvezetők is kipróbálhatnák a motorokat, hogy benyomást
kevésbé vannak hozzászokva a motorosok jelen- szerezzenek annak kihívásairól.
létéhez. A hazai autósok (is) ahhoz szoktak hozA környezetvédelem természetesen abban érzá, hogy a közutakon „négyszögletű” panelek- dekelt, hogy a motorok kevesebb CO2-t bocsáshez alkalmazkodjanak. Mi motorosok azonban sanak ki és ez következett be Kínában, ahol a
„gyufaszál” alakban motorozunk, ezért gyakran kerékpárostársadalom nagyrészt átállt az elektláthatatlanok vagyunk számukra. Minden mo- romos mopedek vezetésére.
repülés lehet talán még az, ami ebben a torosnak ennek tudatában kell lennie és persze
Magyarországon ez a váltás még előttünk áll.
tekintetben a motorozás szellemiségének a cikkem célja az is, hogy autósbarátaink is lás- A gyártók szempontjából is fontos a baleseti moversenytársa lehet. A motorosnak a veze- sák ennek a pszichés beszűkülési látásmódnak toros sérülések csökkentése és ezzel kapcsolatban
tés minden rezdülését át kell éreznie, testileg és a működését.
forradalmian új technológiák jelentek meg.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy idén
persze intellektuálisan százötven százalékban a
A BMW giroszkópos rendszerre épülő álomjelenben kell élnie, hiszen az apróbb tévedéseket minél kevesebb halálos motorbalesettel talál- motorja felboríthatatlan, sőt a gyár szerint már
sem engedheti meg magának. De másnak a téve- kozzunk? Az egyik fontos tényező, a motoro- sisak és védőruha sem lesz hozzá szükséges, hidéseit sem! A motorozás stratégiai játék, olyan sok folyamatos felkészítése. Ehhez olyan moto- szen a vezetést támogató rendszer nem csupán az
mint a sakk és az életben maradás a prevención ros gyakorlópályákat alakítsunk ki, ami a helyi utat követi kiszámíthatóan, hanem a környezetet
motorostársadalmat kiszolgálják. Vecsésen is elektronikusan pásztázza balesetmegelőzési
múlik! Három lépéssel előre kell látni a fora Mikulás motorostalálkozók szer- szempontból.
galom változásait. Minden nagyobb
vezőjének, Oláh Lászlónak tátévedésnek súlyos ára van! HaA Honda Riding Assist motorkerékpárja szinmadt az az ötlete, hogy Vecsés tén önjáró és kutyusként követi a motorost, bár
zánkban minden évben 50-60
és Gyál alakítson ki közö- nem giroszkópos rendszert használ, hanem egy
motoros hal meg baleset kösen egy ilyen motoros zárt robotot, mely a motor billegését ellensúlyozza,
vetkeztében, mely kivetítgyakorlópályát, ahol a két mint amikor kerékpárral két keréken egy helyben
ve az amerikai adatokra
város motorosai közösen próbálunk egyensúlyozni. A városi közlekedés(4.957 haláleset 2012-ben)
gyakorolhatnak. Ebben ben egyszerűsíti a lassú haladást, hiszen a motoalacsonynak mondható.
a folyamatban a motoros rosnak álló helyzetben nem szükséges letennie a
Magam is motoros révén
elmondhatom, hogy a halábát.
zai autós társadalom hatalEzek a fenntartható
mas mértékben fejlődött az
műszaki megoldások
elmúlt húsz évben. Az elmúlt
már most elérhetők, bár
időszakban a legjobb tapasztamég évekig fog tartani,
latokkal rendelkezem. Az autósok
amíg ezek a technológiminden további nélkül előreengednek a
ák a hazai utakon valókereszteződésekben, előzéskor többnyire utat
ban megjelennek. Adnyitnak számomra, melyet persze magam is ketdig viszont használjuk
tős indexem villogásával honorálok. Az elmúlt
ki jelenlegi lehetőségehúsz évben a motorozás jelentős mértékben válinket és figyeljünk egytozott itthon és az akkor alkalmazott hazai csúcsmásra közös biztonsámodellekhez (pl. a 250 köbcentis MZ) képest.
gunk érdekében!
Ma egy 650 köbcentis motor csúcsteljesítménye
Práczki Péter
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Cikksorozat a reformáció
500. évfordulója alkalmából I. rész

Mi fán terem a protestáns,
református, evangélikus
és a többi felekezet?

Ez a 11 részből álló sorozat, amit a Vecsési Tájé
koztató a Reformáció 500. évfordulója alkalmából
indított azt a célt szolgálja, hogy visszanyúljunk a
történelembe, a reformáció tanításaihoz, emlékezzünk, tanuljunk és nem utolsó sorban megújuljunk.

Luther Márton
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I

dén október 31-én pontosan 500 évvel ezelőtt szögezte ki
Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ezzel elindította a reformációt. Ebben az évben a
kerek évforduló alkalmából sok szó esik a médiában az akkor
történt eseményekről, a reformáció tanításáról és mai hatásáról.
A reformáció óta hangzik a mondás: Ecclesia semper
reformanda – Az egyház folyamatos megújulásra szorul. Ezt a
reformátori elvet nem csak az egyház szervezeti, hitbeli megújulására értem, hanem ránk, személy szerint mindegyikünk
életére és hitére is igaz: szüntelenül megújulásra van szükségünk. A XVI. századi reformátoroknak, teológusoknak, gondolkodóknak sem volt más céljuk, álláspontjuk: megszerették
volna reformálni az akkori középkori, elvilágiasodott, anyagias

gondolkodású egyházat. Luther Márton és a reformátorok célja az volt, hogy újjáélesszék az egyházat, hogy a kereszténység térjen vissza a Biblia tanításához, Krisztus követéséhez
és Isten akaratának és igéjének engedelmeskedjen. A wittenbergi szerzetes, egyetemi tanár először tételeivel csak a búcsúcédulák árusítását kifogásolta, majd miután eretnekséggel
vádolták, az ellenfelei támadásai hatására egyre jobban megerősödött és harcos prédikátorrá vált. Már nem csak a búcsúval, a kegyelemmel, a megigazulással kapcsolatban emelt szót
és írt, hanem az egyházi és isteni tekintélyről is értekezett, a
pápa kormányzói hatalmát is górcső alá vette. Mégsem akart
új egyházat, felekezetet létrehozni, elszakadni attól, amiben
élt. Sajnos a kölcsönös kiátkozás révén mégsem vált lehetségessé, hogy az akkori egyház ne szakadjon szét, bár V. Károly még 1551-ben a tridenti zsinat második összehívásakor
reménykedett az eredeti egység helyreállításában.
Ma a világon 2,2 milliárd ember vallja magát kereszténynek. A legnagyobb világvallás vagyunk. Ennek fele római
katolikus, és 37%-a protestáns. A protestáns szó az 1529-es
speyeri birodalmi gyűlésre nyúlik vissza, amikor V. Károly
császár kijelentette, hogy eltörli a föld színéről a reformáció
híveit. Erre 5 fejedelem és 14 város protestált, azaz hivatalos tiltakozást nyújtott be. A következő évi augsburgi birodalmi gyűlésen az evangélikusság (lutheránusság) hitvallásuk megfogalmazásával nyíltan kiállt az evangélium ügyéért.
Ma a „protestáns” gyűjtőfogalom. Sok száz hivatalos hitvallásos közösséget, szervezetet, egyházat, szektát jelent. Az
egyik legnagyobb és legkorábbi az evangélikus (lutheránus)
egyház. 80 millióan vannak, főleg Németországban, Skandináviában és a Baltikumban élnek. A reformáció másik nagy
ága a református (kálvinista, presbiteriánus) egyház. 70 millióan vannak, Hollandiában, Erdélyben, Skóciában, Svájcban,
Magyarországon, az Egyesült Államokban és a harmadik világ missziós közösségeiben élnek. Népes protestáns egyház
az anglikán egyház is, 80 millió tagja van, Nagy-Britanniában, és a régi brit koronagyarmatokon (Ausztrália, Kanada,
Dél-Afrika, Új-Zéland). A baptista egyháznak 40 millió követője van, zöme az USA-ban és más angol kultúrájú országokban él. A metodista egyház tagjai 60 millióan vannak, ők az
amerikai protestantizmus legnagyobb közössége. Újabb protestáns egyházak sorában igen elterjedt a pünkösdi egyház,
30 millióan vannak. Ugyancsak ismert egyház az adventista
felekezet, többségükben ők is az USA területén élnek. A reformáció folytatásaként külön meg kell említenünk magyarerdélyi unitárius egyházat, amelyet Dávid Ferenc 1568-ban
alapított. 
Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február

HITÉLET

Gondolatok…

Gyertyaszentelő
Szt. Balázs püspök (2017. február)
Elnézést kell kérnem Tisztelt Olvasóimtól, hogy a hónap elejéről
veszem a témát, holott a Vecsési Tájékoztatót csak később vehetik
kézbe. Talán így sem lesz hiábavaló utólag olvasni az alábbiakat.

A

hónap elején, február 2-án van Gyertya- tottak, mert ő a népek megvilágosítására szolszentelő Boldogasszony, Urunk bemu- gáló fény.
tatása. Azért nevezzük így, mert ezen
A megáldott gyertyákat otthonainkba vis�a napon szentelik meg a gyertyákat, melyeket szük, és ha súlyos beteg, haldokló van otthoa liturgikus cselekményeknél használnak. Ré- nunkban, vagy ha a pap a szentségekkel otthogebben gyertyás körmenetet tartottak és eze- nunkba érkezik, az előkészített kereszt mellett
ken a hívek a misén – szentelt égő gyertyákkal meggyújtva helyezzük el a szentelt gyertyákat.
vettek részt. Ekkor ünnepeljük Jézus bemutaSzintén a hónap elején, február 3-án tartjuk
tását a templomban. Az örmények Az úr érke- Szent Balázs püspök vértanúünnepét. De ki is
zése a templomba néven nevezték. A keleti li- volt Szent Balázs? Az örményországi Szebaszte
turgiában hypapante vagyis találkozás a neve, püspöke volt. Hívei nagyon szerették, mert sokmert a templomban való bemutatás során az szor segített rajtuk, gyakran csodás gyógyítáIsten fia ezen a napon találkozott először az sokkal. Nagy Konstantin császár ugyan 313-ban
Ószövetség papságával, a próféták képviselő- kiadta türelmi rendeletét – vagyis megtiltotta a
jével. Ezt az ünnepet Jeruzsálemben már a IV. keresztények üldözését – az egész birodalomszázadban megülték.
ban, de nem mindenhol vették figyelembe és a
A bemutatás ünnepéhez később csatlakozott keresztényeket továbbra is üldözték több helyen,
Mária tisztulásának ünnepe is, így lett belő- így Szebaszté városában is. Balázs püspök híle Mária-ünnep. Jézus
vei unszolására és a Szentlélek inbemutatása a temp- „Az Egyház Balázs püspök dítását követve visszavonult egy
lomban, illetve égi emléknapján híveit Bamagányos hegyi barlangba. HamaAtyjának való szenterosan vadállatok vették körül s milése a gyertyaszentelés lázs-áldásban részesíti.”
vel meggyógyította őket, bekötözte
(megszentelt világossebeiket, bántás helyett a vadállaság) mai szertartásában jut kifejezésre. Jeru- tok őrizték jótevőjüket és háziállatok módjára
zsálemben és a keleti egyházban ahol Jézus be- engedelmeskedtek neki. Híveit a püspök a barmutatását először ünnepelték, Mária templomba langból imádkozva vezette, irányította és gyóvonulásának emlékére gyertyás körmenetet tar- gyította.

Nagy István Elek felvételei
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A felvétel a IX. kerületi Szent Kereszt templomban készült. A Balázs-áldást 25 éve Bíró püspök atya tartja. Ezen az alkalmon a templom megtelik énekesekkel, színészekkel, bemondókkal, hivatásukat torkukkal gyakorlókkal, azokkal, akik védettséget kérnek hivatásuk
gyakorlásához. A képen Bőzsöny Ferenc rádióbemondó látható.
2017. február | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gyertyaszentelés Vecsésen
Agricola helytartó azonban tudomást szerzett Balázs püspök hollétéről és embereit küldte, hogy elfogják. A vadállatok azonban megvédelmezték, a helytartó emberei nem mertek
közeledni hozzá, így üres kézzel tértek vis�sza. A feldühödött Agricola ekkor felfegyverzett katonákat küldött Balázs püspök elfogására. A Püspök ekkor már megengedte, hogy a
helytartó elé vezessék, ő maga ment ki hozzájuk. Tömlöcbe is vetették, majd 316-ban hos�szú kínzások után, – mivel nem volt hajlandó
hitét megtagadni – lefejezték.
Mint korábban a barlangban, a börtönben is
sok segítséget kérő ember kereste fel. Segített
is rajtuk és gyógyította betegségüket. Tisztelete hamar elterjedt. Ereklyéi feltűntek Tarantóban, St. Balsien-ben, Mainzban, Raguzában.
Rómában a XII. századtól február 3-án tartották ünnepét.
Az Egyház Balázs püspök emléknapján híveit Balázs-áldásban részesíti. A gyertyaszenteléskor megáldott két égő gyertyát – keresztbetéve – így imádkozik a hívő felett: „Szent
Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és
minden más bajtól az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen”.
Babits Mihály: Balázsolás c. versének elolvasását tudnám ajánlani. A súlyos torokbajban szenvedő költő Szent Balázshoz könyörög versében.
Most csak az első és utolsó mondatát idézném
(helyhiány miatt): „Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!/(…) Te tudod, mennyit bír az
ember, mennyit nem sokall, még az Isten jósága
sem, ! s mit ér az élet... S talán azt is, hogy nem
is olyan nagy dolog a halál.” 
Nagy István Elek
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A képzett álláskeresők
aránya alacsony

NBI B Nyugati csoport

Elmaradt mérkőzés őszről
– váratlan pontvesztés

  „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a többek között arról behelyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő- széltek, hogy a szabad
piaci szolgáltatásokkal Budapest 18. kerületében munkaerőpiac rendelés Vecsésen” című Norvég Alap által támogatott kezik-e minőségi munprojekt keretében tartottak stakeholder-találkozót kaerővel? Skribek Pál
2017. január 18-án Budapest XVIII. kerületében. beszámolt arról, hogy
Az üzleti életben terjedő angol kifejezés egy ki- a Vecsési Ipartestület
csi magyarázatra szorul. A stakeholder röviden már évek óta sikeresen
„bevont, érdekelt fél” jelentéssel bír, de ennél szervez szakképzésesokkal többet hordoz a szó. Körülírva: a kifeje- ket, amit a felmerülő
zés azon személyeket, szervezeteket, csoporto- igények alapján indíkat jelöli, akik/amelyek akár pozitív, akár nega- tanak el. A megbeszétív befolyással lehetnek public affairs (társadalmi lésen megállapították,
kapcsolatok) tevékenységünkre. Ezen a megbe- hogy a repülőtér közszélésen olyan szakemberek (kerületi szociális, vetlen vonzáskörzetémunkaügyekkel foglalkozó munkatársak és a tér- be települt cégek egy
ség vállalkozói) vettek részt, akiknek valamilyen részénél kevés a képkapcsolatuk vagy befolyásuk van a térség munka- zett munkaerő. Számos Stakeholder-találkozó
erő-piaci szolgáltatásaira. A megbeszélésen Ve- cégnél jelent problémát
csés részéről az önkormányzati projektben részt a fluktuáció és a munkaerő megtartása is, holott képzése. További cél lehet az 50 év feletti koroszvevő munkatársak vettek részt, valamint Skribek munkaerőre folyamatosan szükségük lenne. A tály képzése, hogy a meglévő több évtizedes tudáPál az Ipartestület elnöke. A Képzéskoordinációs képzett álláskeresők aránya alacsony. A résztve- sukat az új ismeretekkel bővítve biztonságos, jól
Iroda nagytermében találkozó szakembereket Hu- vők fontosnak tartották, hogy az egy vagy több tervezhető munkalehetőséget kapjanak a nyugnyadi István, a Városgazda XVIII. kerület Non- gyermeket nevelő nők munkaerőpiacra történő díjas kor eléréséig. A találkozó második felében
profit Zrt. igazgatóságának elnöke köszöntötte, visszavezetéséhez segítséget kell nyújtani. Hos�- szakmai egyeztetést folytattak az április végén
aki röviden összefoglalta a projekt eddigi törté- szabb otthontartózkodás esetén azonban ehhez záródó projekt aktuális pályázati tevékenységenéseit. A stakeholderek rövid bemutatkozása után szükséges lehet az érintettek továbbképzése, át- inek előrehaladásáról.
Polgár Gyula

Berlinben már ismerik a
vecsési savanyúságokat
Magyarország díszvendég volt a berlini Zöld Hét szakkiállításon
négyzetméteren mutatkozhattak be minőségi és
prémium termékeikkel, 33 magyarországi kiállító kínálta portékáját. Hoztak borokat, marcipándesszerteket, fűszerkrémeket, vadhús- és mangalicakészítményeket, mi pedig a savanyúságainkat.
Mivel idén Magyarország díszvendég volt, így
a korábbi évekhez viszonyítva még több látogató
kereste fel standunkat,
akik között már száFazekas Sándor miniszter gratulál a vecsésieknek
mos törzsvendéget is
üdvözölhettünk.
A hozzánk most először ellátogató kóstolgató-vásárolgató vendégek gyakran kíváncsian
kérdezték, hogy kik vagyunk és Magyarországról pontosan honnan jöttünk.
Mi minden kedves
érdeklődőnek örömmel
és büszkén meséltük el,
  Ebben az évben január 20-29. között rendezték meg Berlinben a „ Grüne Woche” ( Zöld Hét)
szakkiállítást, ami Európában az egyik legnépszerűbb mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás. 1926-óta immár 82. alkalommal kereshették fel az érdeklődő látogatók és szakemberek a
vásárt. A magyar vállalkozások több mint 300
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hogy Vecsésről jöttünk, a nagyrészt saját gazdaságainkban termelt saját zöldségeinkkel, régi családi receptek alapján készített savanyúságainkkal.
Büszkeséggel mondtuk el azt is, hogy szűkebb
hazánk Vecsés a savanyú káposztáról és sok finom egyéb savanyúságról híres Európa-szerte.
Megemlítettük azt is, hogy otthon Vecsésen,
még kb. 70 ilyen, hozzánk hasonló családi vállalkozás folytatja ezt az őseitől több mint 200 éve
megörökölt mesterséget. A kérdésekre, hogy hol
tanultunk meg ilyen jól (?) németül, elmeséltük
röviden az ide vonatkozó történelmünket is, kiemelve sváb származásunkat, és örömmel újságoltuk, hogy az unokáink már sokkal jobban
fognak majd németül beszélni, hiszen ők már az
óvodától kezdve tanulják a nyelvet.
Számos német tartomány agrár-minisztere
mellett több magyar miniszter is (pl. Dr. Fazekas Sándor, Dr. Budai Gyula, Dr. Jakab István,
Dr. Nagy István, Dr. Czerván György) és Magyarország berlini nagykövete, Dr. Györkös Péter is
felkereste standunkat, gratulált a vecsési savanyúságokhoz és sok sikert kívánt. Kedves vendégeink voltak a világ minden tájáról Berlinben
akkreditált diplomaták feleségei is, akik jóízűen
kóstolgatták a számunkra olykor ismeretlennek
számító termékeinket is. Több német tévé, újság
és magazin is készített velünk riportot.
Összességében elmondhatjuk, hogy Berlinben a „Grüne Woche”-n idén is jó volt magyarnak, „vecsési sváb savanyúsnak” lenni!
Szabadosné Schiller Katalin
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Vecsés SE–NEKA 33-33 (17-18)
A VSE sok hibával, vastagon idényelejei formában, egy időntúli hétméteressel szerzett egy
pontot.
Junior: Vecsés SE–NEKA 23-29

Vecsés SE férfikézilabda-csapata

Kemény télben hidegzuhany a nyitányon

  A nyitányon az éllovas Dabas rangadót nyert,
és miután az élmezőny többi tagja kikapott, ezért
már 7 pont előnnyel vezeti a tabellát. Érik a bajnoki címük. Vecsés SE 17 ponttal 4. helyen áll.
Mindössze 3 pont a hátránya a második PLERtől és 2 pont a harmadik Győrtől. Most búslakodhatunk, mert felérhettünk volna a dobogóra. Reméljük, hogy azért odaérünk!

Vecsés SE–Veszprémi KKFT
Felsőörs 25-35 (11-17)
A veszprémi gárda sokat erősödött
a tél folyamán, és simán győzött.
Junior: Vecsés SE–Veszprémi KKFT
Felsőörs 18-33

Antal Zoltán, szakosztályvezető:
– Egy héten két forduló, egy döntetlen, egy vereség. A felemásra sikerült felkészülés megpecsételte volna a csapat sorsát?! Ennél picit mélyebben van a megoldás. Téli alapozásunkat
folyamatosan nehezítették a sérülések és az inf-

Kézilabda – női
NBII Déli csoport

  A felnőtteknél az őszi szezon zárásakor Tököl
és Gyömrő vezeti a tabellát 16-16 ponttal a 14
pontos Inárcs előtt. A Vecsés SE Ju-Sec 7 ponttal a 8. helyen várja a tavaszt. A juniorok a dobogós helyezésért küzdenek, most a 4. helyen
állnak. A szezon február 18–19-én – lapzárta
idején – kezdődött, így az Inárcs elleni idegenbeli mérkőzésről nem tudunk
még beszámolni.
Kamper Olívia, felnőttcsapat edzője:
– A hathetes téli alapozás felemásra sikerült, betegségek és sérülések hátráltatták a minőségi munkát.

luenza, ami kihatott az első
versenyhétre is. A NEKA elleni találkozó őszről áthozott volt, melynek időpontja
két naponta változott, majd
a vége a számunkra kedvezőtlenebb, szerda
20 órai kezdés lett. Elégedetlenségről nem beszélhetünk, de elégedettségről sem, hiszen erre
mérkőzésre nem volt olyan egészségi állapotban 16 játékos, akit nevezhettünk volna. Véleményem szerint ebben a csapatban sokkal több
van, és a szakmai stáb azon dolgozik nap mint
nap, hogy ezt kihozza belőle. A Veszprém sokat erősödött, nálunk meg nem gyógyultak meg
a betegek és a sérültek.

A sok edzőmérkőzés valamelyest helyettesítet- Csenki Judit, utánpótlásedző:
te a megfelelő terhelést. A szünetben öt játékos – Az Országos Serdülő Bajnokságban (2001–
érkezett a kerethez (Borkowska Katalin irányí- 2003) szereplő lányok a Dunaújvárosi Akadétó, Simkó Dominika jobbátlövő-szélső, Simkó mia csapata mögött másodikként jutottak a felAnita irányító, Mátrai Nóra balszélső, Vörös sőházba, a rájátszás március elején kezdődik.
Andrea balszélső), akiket éles szituációkban A tíz csapatot tömörítő elődöntőből nem lesz
lehet a leghatékonyabban beépíteni a csapatba. könnyű az országos döntőbe jutni, de a minél
A Vasas–KSI közös rendezésű tornáján vehet- jobb eredmény elérése mellett ez is megfogaltünk részt, ahol három mérkőzést játszhattunk, mazható elvárás feléjük. U13-as csapatunknak
ezek a megmérettetések lehetőséget biztosítot- (2003–2005) a rájátszás a középházban február
tak arra, hogy információt gyűjtsünk arról, hol végén kezdődött, mivel az alapszakaszt a 4. heis tartunk valójában. Ezt követte még két edző- lyen zárták. A középházban folytatjuk, ami kemeccs, melyeken egyre jobban összeállt a gár- mény ellenfeleket tartogat hiszen a Győri ETO,
da. A mieink játéka továbbra is a védekezésre és a Fehérvár, a Siófok és a Békéscsaba nem fogaz ezt követő gyors ellentámadásokból szerez- ja könnyen beadni a derekát. Ennek a brigádhető könnyű gólokra épül. Az első fordulóban nak minél több pontszerzés és a lehető legjobb
az Inárcs-Örkény fogadja csapatunkat. Célunk eredmény elérése a cél. U11-es (2005–2006) láugyanaz lesz, mint a tavasz többi fordulójában, nyaink az alapszakban az ötödik helyen végeza pontszerzés és az, hogy hajtós, gyors csapa- tek, ez az alsóházi megmérettetésekre volt eletunk legyen, akinek egyre többen szurkolhat- gendő. Itt más választás nincs, meg kell nyerni
nak majd a mérkőzéseken.
az alsóházat.
szalontai

végleges mezőnye.
Nagy örömünkre –
és a várakozásunkDobrovitz József bejutott a
nak megfelelően – a 4.
Fedeles Világkupa döntőjébe
legjobb eredménnyel
a finálé résztvevője
  Befejeződött a Fedeles Világkupa selejte- lett Dobrovitz József.
zősorozata. Nyolc helyszínen rendeztek selej- Ugyanakkor nagy bátezőt a legjobb négyesfogatosok számára. A natunkra, mindössze
versenyzőknek egy maraton- és akadályhajtás- két ponttal lemaradelemekkel tarkított pályán kellett időre és verő- va, ez nem sikerült ifj.
hiba nélkül teljesíteni. A legjobb három hajtó Dobrovitz Józsefnek,
még egyszer teljesítette a pályát, és utána ala- aki a 7. helyen végkult ki az adott forduló végeredménye. A haj- zett.
tók a nyolcból négyen indulhattak, és ebből a
A február 25–26-án,
legjobb három eredményük után járó pontszám a svédországi Göteszerinti sorrend alakította ki a döntőbe jutást. borgban megrendezésre kerülő hatos döntőben
Február 4–5-én Bordeaux-ban volt az utol- az ausztrál Boyd Exell, a holland Koos de Ronde
só forduló, amelyik után kialakult a döntő és honfitársa IJsbrand Chardon, Dobrovitz Jó-

Fogathajtás

Forrás: lovasszovetseg.hu

Fotó: Polgár Gyula

Szakmai megbeszélést tartottak a Tudásközpontban

Kézilabda – férfi
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zsef, a svájci Jěrome Voutaz és a német Georg
von Stein indulhat a Világkupa elnyeréséért.

szajan
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SPORT

Ökölvívás

Az ország 7. legjobb
szakosztálya a vecsési

Megvannak az év
első aranyérmei

REKLÁM

Labdarúgás
Pest Megye I. osztály

Felkészülten várja
a nyitányt a VFC

  A Magyar Ökölvívó Szövetség a 2016-os
pontszerző versenyei alapján összeállította
és nyilvánossá tette a hazai rangsort. A VSE
ökölvívó női és férfi szakosztálya az igen elő  A tavaszi kezdést megnyugtató hatpontos előn�- ban jelzett három fiúból Tóth Attilát és Farkas
kelő 7. helyet szerezte meg az elmúlt évben, nyel várja a VFC. A januári számunkban már je- Ádámot le is igazoltuk. Petrezselyemmel nem jött
amihez szívből gratulál a város sportszere- leztük, hogy van történelmi példa (1967. 11 pon- létre megállapodás. Az átigazolási időszak hajtő közönsége.
tos előny) arra, hogy nincs olyan nagy előny, ami rájában a dunaharaszti csapatából egy belső véSzerbiában, a Vajdasági Verbász (Vrbas) vá- nem tudna minimálisra olvadni és drámai vég- dőt és egy védekező középpályást fél évre kölrosában, a január 10–15-e között megrendezett játékot okozni. Persze, ami ötven évvel ezelőtt csönben szerződtettünk. Egy szélsővédő, Csépa
versenyen 20 ország 129 versenyzője mérlegelt sikerült, most is ezt várjuk. Nehéznek ígérkezik Jász-Nagykun-Szolnok megye I. osztályú csapaaz év első „A” kategóriás AIBA versenyére, ahol a tavasz, hiszen a tabella első felében lévő csa- tából hozzánk igazolt.
először léptek ringbe az új szabályok szerint az patokhoz inkább vendégségbe megyünk, ahol
Az edzőmérkőzések jól szolgálták a felkészüifjúsági és az elit női ökölvívók. Az első ma- fel kell tűrni az alsóneműt és becsülettel kell lést, bár maradt el találkozó az időjárás miatt.
gyar 3×3 perces mérkőzést az elit Szűcs Szabi- küzdeni. A közönség, a város sportszerető köz- Kisebb sérülések és az influenza miatt akadtak
na győzelemmel zárta az indiai Shiksha ellen. véleménye azonban – három év balsikere után – kihagyások is, de egyedül Novák Alex sérülése
A legerősebb csapattal az orosz, kazah és az in- most joggal várja a bajnoki aranyat és a feljutást. volt tartós, ő is 2-3 hét múlva már teljes értékű
diai válogatott érkezett, de komoly versenyzőkjátékosa lesz az együttesnek. Úgy tűnik, hogy
kel szerepelt Kína és Svédország is.
Czibolya Zoltán, elnök:
az új szerzemények hasznosak lehetnek a most
A Pest megyei régió csapatában a VSE ver- – A felkészülést január 9-én kezdtük Gendur formálódó csapatnak, és egy erősebb gárdával
senyzői az alábbi eredményeket érték el:
László vezetőedző és Balogh István másodedző indulhatunk a tavaszi pontvadászatnak. A fiúkirányításával. A meglehetősen zord időjárás el- tól szerénységet és maximális odaadást várunk
lenére sikerült teljesíteni az eredetileg elterve- el a szezonban, mert a cél ugyanaz, egy aranyos
zett edzésmunkát. Az edzések a sportpályán, a tavaszt várunk mindnyájunk örömére.
Halmi iskola műfüves pályáján és péntekenként
A bajnokság február 26-án folytatódik, ela Vasas sportpályán zajlottak – a szerk. A keret- sőként Nagykőrösre látogatunk, majd hazai páből négy játékos távozott és öt érkezett. Posztok- lyán a Maglód csapatát fogadjuk március 5-én
ra akartunk igazolni, ami sikerült is. A koráb- 14 órakor. Hajrá Vecsés!
szalontai

TÉLI ÁLMÁBÓL ÉBRED AZ ÚJ PÁLYA
Seres Attila mellett az érmes női bokszolóink
Junior:
50 kg: Tarnóczy Tamara Vecsés (ezüstérem)
52 kg: Kiss Bettina Vecsés (aranyérem)
Kiss Bettina az elődöntőben a montenegrói
Radenovicot győzte le egyhangú pontozással, majd a döntőben esélyt sem adott a kazah
Esbergenova-nak, a harmadik számolás után
az edzők feladták a küzdelmet.
Ifjúsági:
81+kg Juhász Adrienn Vecsés (aranyérem)
A súlycsoportban csak egy kazah induló volt,
de ennek is örültünk, hiszen nagyon nehéz az
EB-ezüstérmesünknek ellenfelet találni. Adrienn jól bírta a 3 perces meneteket, és megérdemelten nyerte meg a tornát.

  A lakótelepi játszótér területén még tavaly
decemberben elkészült, a Magyar Labdarúgó
Szövetség és az önkormányzat együttműködésével, egy közel 42 millió forint beruházással tervezett sportpálya.
A 22x42 méteres pálya különleges gumi,
ún. rekortánborítást kapott, ami többfunkciós használatra alkalmas. A pálya körül 400
méter hosszon egy futópálya építése és új
szabadtéri sporteszközök kihelyezése történik, de ez még tervezés alatt áll.
A pálya alkalmas kézilabda, kosárlabda, atlétika, labdarúgás és szabadtéri sportok végzésére.
A beruházás végleges kialakítása után
ezen a területen – a város lakóinak jogos igénye alapján, bővítve a sportolási lehetőséget – a játszótérrel együtt egy igazi komplett
sportpark alakul ki. A pályát a város összes lakója használhatja, természetesen használat-

ba veszik a különböző sportszakosztályok
(boksz, karate, kézilabda, cselgáncs, labdarúgó) és az iskolák tanulói is. (Rendhagyó tornaóra, különböző sportrendezvények stb.)
A pálya használatának egyeztetésére, felügyeletére, gondnokságára az üzemeltető önkormányzat egy megbízott
személyt biztosít, aki koordinálja a létesítmény használatát.
A sportterület használata DÍJTALAN.
A létesítmény villanyvilágítással van ellátva,
utcai, stoplis és szöges cipőben nem használható. Nyitvatartása téli időszakban 9 és 16
óra, nyári időszakban 8 és 19 óra között lesz.
A sportpálya ünnepélyes átadása,
megnyitása 2017. március 11-én (szombaton) 10 órakor lesz egy kis ünnepség és
sportbemutató keretében. A rendezvényre sok szeretettel várjuk a város sportszerető, érdeklődő lakosságát.
Magó László

Elit:
48 kg Pap Zsófia Vecsés (V. hely)
54 kg Szűcs Szabina Vecsés (bronzérem)
A csapat vezetője és edzője Seres Attila volt.
szajan (forrás: vecsesbox)
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REKLÁM

REKLÁM

Halló, itt vagyunk!
Magas a mobiltarifája?
Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Tarifacsomagok minden igényre:

Vállalkozásoknak
Családoknak
Magánszemélyeknek

A NETFONE az egyetlen,
országosan elérhető,
ügyintézés, sorban
magyar tulajdonú
állás nélkül, akár
mobilszolgáltató.
otthonában is!
További információkért,
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné

Vezető tanácsadó
Lakossági és Vállalati szektor
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Közvélemény-kutatási adatok
szerint a település lakosságának
-a
az önkormányzat lapjából szerzi információit!
Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét,
szolgáltatást hirdetni, akkor forduljon hozzánk!
Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17
28

APRÓHIRDETÉS
•  Speciális lehetőség! Telekommunikációs területre keresek számlaképes partnereket. T.: 06-30/655-5878

•  Mozgásterápia. Egyéni tornafoglalkozás mindazoknak, akik
úgy érzik, hogy nehezen megy
a tanulás. T.: 06-30/864-35-40

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft.
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula,
e-mail: polgar.gyula@vecsesitajekoztato.hu, +36-30/955-7581
Felelős szerkesztő: Szalontai János,
e-mail: szalontai.janos@vecsesitajekoztato.hu, +36-20/466-5950
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;
e-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7300 példányban. Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé!
Kéziratokat és fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelőssége
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. február
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VECSÉSI
Tájékoztató

A 2017. január 16-én
megrendezett bál már
a 10-ik volt a sorban.

TÍZ ÉVE A
VÁROS ÉLÉN

Szlahó Csaba 2006 októbere óta polgármester.

HÚSZ ÉVES A
PERIFÉRIART
Évadnyitó kiállítás a Bálint
Ágnes Kulturális Központban.

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁN AZ ÁLLAMI NÉPI
EGYÜTTES LÉPETT FEL

fotó: Polgár Gyula

19. old.

Ez az

ÖN

hirdetésének

a helye!

Közvélemény-k
szerint a települutatási adatok
az önkormányzatés lakosságának
lapjából szerzi informá -a
cióit!
Ha ön

AZ ÚJ PÁLYA
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a leghatékonyabb
szolgáltatást hirdetni, módon akarja termékét,
akkor forduljon hozzánk!
Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecs
esitajekoztato
Cím: 2220 Vecsés,
.hu
Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, K:
9-13, Cs: 14-17,
P: 14-17

APRÓHIRDETÉ
S
• Speciális lehetőség
! Telekommunikációs
resek számlaké területre kepes
ket. T.: 06-30/655 partnere-5878

• Mozgásterápia.
Egyéni tornafoglalkozás mindazok
nak, akik
úgy érzik, hogy
nehezen megy
a tanulás. T.:
06-30/864-35-40

VECSÉSI TÁJÉ
KOZTATÓ

A helyi önkormá
nyzat közéleti

tájékozta

Kiadó: Vecsés Városközpont
tó lapja
-fejlesztő Projekt
2220 Vecsés, Szent
Non-profit Kft.
István
Felelős kiadó: Harazin tér 1.
István ügyvezető
Szerkesztőség:
2220 Vecsés, Károly
u. 2.
Szerkesztőség
vezető:
e-mail: polgar.gyula@ Polgár Gyula,
vecsesitajekoztato.hu,
Felelős szerkesztő:
+36-30/955-7581
e-mail: szalontai.jano Szalontai János,
s@vecsesitajekoztato.hu,
Hirdetési és értékesítés
+36-20/466-5950
i vezető: Skribekné
e-mail: hirdetes@vec
Komár Ágnes, +36-30/698sesitajekoztato.hu
3976;
Grafikai tervezés,
nyomdai
Nyomda: Oláh Nyomdaipari előkészítés: Régió Lapkiadó
Kft.
Kft. A nyomtatásér
Megjelenik havonta
t felel a nyomda
7300 példányban
. Terjeszti a Magyarügyvezető igazgatója.
A terjesztéssel kapcsolatos
Posta.
esetleges észrevételeke
Kéziratokat és fotókat
t kérjük jelezze a
nem
szerkesztőség felé!
A szerkesztőség fenntartja őrizzük meg és nem küldjük vissza.
a jogot, hogy a beküldött
lényegi megváltoztat
írásokat a tartalom
ása nélkül, szerkesztett
A lapban megjelenő
formában közölje.
hirdetések tartalmáért
a Kiadó nem vállal
felelőssége
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A Vecsési Tájékoztató havonta 7 300 példányban
jelenik meg 32 oldalon, amelyből maximum
11 oldal lehet a hirdetési felület.

4. old.

TÍZ ÉVE A
VÁROS ÉLÉN

októSzlahó Csaba 2006
.
bere óta polgármester

6-7. old.

HÚSZ ÉVES A
PERIFÉRIART

Keretes hirdetések megjelenésének díjai:

Bálint
Évadnyitó kiállítás a
tban.
Ágnes Kulturális Közpon

13. old.

17. old. 13. old.

VECSÉSI
XXVII. évfolyam 2. (316.) szám

sportszakosztályok
ba veszik a különböző
cselgáncs, labdarú(boksz, karate, kézilabda,
is. (Rendhagyó tornagó) és az iskolák tanulói
ek stb.)
óra, különböző sportrendezvény
egyeztetéséA pálya használatának
az üzere, felügyeletére, gondnokságára
egy megbízott
meltető önkormányzat
koordinálja a létesítszemélyt biztosít, aki
mény használatát.
DÍJTALAN.
A sportterület használata l van ellátva,
A létesítmény villanyvilágítássa nem haszcipőben
utcai, stoplis és szöges
téli időszakban 9 és 16
nálható. Nyitvatartása
8 és 19 óra között lesz.
óra, nyári időszakban
átadása,
A sportpálya ünnepélyes
11-én (szommegnyitása 2017. március ünnepség és
egy kis
baton) 10 órakor lesz
A rendezvénysportbemutató keretében.város sportszea
re sok szeretettel várjuk
Magó László
rető, érdeklődő lakosságát.

Elit:
(V. hely)
48 kg Pap Zsófia Vecsés
Vecsés (bronzérem)
54 kg Szűcs Szabina
edzője Seres Attila volt.
A csapat vezetője és
szajan (forrás: vecsesbox)

A 2017. január 16-én
már
megrendezett bál
.
a 10-ik volt a sorban

yobb
Vecsés egyik legnag
bálját 40. alkalommal
rendezték meg.

Vezető tanácsad
ó
Lakossági és
Vállalati szektor

területén még tavaly
A lakótelepi játszótér
a Magyar Labdarúgó
decemberben elkészült,
együttműköSzövetség és az önkormányzat beruházásmillió forint
désével, egy közel 42

VECSÉS
VÁROS BÁLJA

JUBILEUMI
SVÁBBÁL

Dr. Lakos Gáborn
é

Felkészülten várja
a nyitányt a VFC

Junior:
Vecsés (ezüstérem)
50 kg: Tarnóczy Tamara (aranyérem)
52 kg: Kiss Bettina Vecsés
a montenegrói
Kiss Bettina az elődöntőben
le egyhangú pontozásRadenovicot győzte
esélyt sem adott a kazah
sal, majd a döntőben
után
harmadik számolás
Esbergenova-nak, a
az edzők feladták a küzdelmet.

REKLÁM

otthonában
is!

További informá
egyedi árajánla ciókért,
tért hívjon!

06-30/655-5
878

TÉLI ÁLMÁBÓL ÉBRED

Seres Attila mellett az

igényre:

Vállalkozások
nak
Családoknak
Magánszemélyeknek

A NETFONE
az egyetlen,
országosan
elérhető,
magyar tulajd
ügyintézés,
sorban
onú
állás nélkül,
mobilszolgál
akár
tató.

Szövetség a 2016-os
A Magyar Ökölvívó
Attilát és Farkas
alapján összeállította
jelzett három fiúból Tóth
pontszerző versenyei
jött
hatpontos előny- ban
Petrezselyemmel nem
a hazai rangsort. A VSE
A tavaszi kezdést megnyugtató
Ádámot le is igazoltuk.
és nyilvánossá tette
előszámunkban már jeátigazolási időszak hajszakosztálya az igen
létre megállapodás. Az
nyel várja a VFC. A januári
ökölvívó női és férfi
vépélda (1967. 11 poncsapatából egy belső
meg az elmúlt évben,
rájában a dunaharaszti
leztük, hogy van történelmi
kelő 7. helyet szerezte
kölolyan nagy előny, ami
a város sportszereközéppályást fél évre
dőt és egy védekező
tos előny) arra, hogy nincs
amihez szívből gratulál
Egy szélsővédő, Csépa
olvadni és drámai végcsönben szerződtettünk.
nem tudna minimálisra
tő közönsége.
Verbász (Vrbas) vámegye I. osztályú csapaami ötven évvel ezelőtt
Jász-Nagykun-Szolnok
Szerbiában, a Vajdasági
játékot okozni. Persze,
Nehéznek ígérkezik
között megrendezett
igazolt.
sikerült, most is ezt várjuk.
rosában, a január 10–15-e
csa- tából hozzánk
lévő
a felkészümérlegelt
felében
szolgálták
első
jól
versenyzője
Az edzőmérkőzések
a tavasz, hiszen a tabella
versenyen 20 ország 129
ahol
az időjárás miatt.
AIBA versenyére, ahol
vendégségbe megyünk,
bár maradt el találkozó
az év első „A” kategóriás
az patokhoz inkább
miatt akadtak
becsülettel kell lést,
az új szabályok szerint
sérülések és az influenza
tűrni az alsóneműt és
kell
Kisebb
fel
először léptek ringbe
közmasérülése
első
a város sportszerető
ökölvívók. Az
egyedül Novák Alex
küzdeni. A közönség,
ifjúsági és az elit női
– kihagyások is, de
teljes értékű
az elit Szűcs Szabihárom év balsikere után
ő is 2-3 hét múlva már
véleménye azonban –
gyar 3×3 perces mérkőzést
feljutást. volt tartós,
Úgy tűnik, hogy
az indiai Shiksha ellen.
a bajnoki aranyat és a
játékosa lesz az együttesnek. lehetnek a most
na győzelemmel zárta
in- most joggal várja
az orosz, kazah és az
az új szerzemények hasznosakerősebb gárdával
A legerősebb csapattal
és egy
de komoly versenyzőkformálódó csapatnak,
Czibolya Zoltán, elnök:
diai válogatott érkezett,
9-én kezdtük Gendur
pontvadászatnak. A fiúkSvédország is.
indulhatunk a tavaszi
– A felkészülést január
kel szerepelt Kína és
csapatában a VSE verBalogh István másodedző tól szerénységet és maximális odaadást várunk
A Pest megyei régió
László vezetőedző és
érték el:
zord időjárás ela cél ugyanaz, egy aranyos
irányításával. A meglehetőseneredetileg elterve- el a szezonban, mert
senyzői az alábbi eredményeket
örömére.
az
lenére sikerült teljesíteni
a tavaszt várunk mindnyájunk
26-án folytatódik, eledzések a sportpályán,
A bajnokság február
zett edzésmunkát. Az
pápályáján és péntekenként sőként Nagykőrösre látogatunk, majd hazai
műfüves
iskola
Halmi
– a szerk. A keretfogadjuk március 5-én
a Vasas sportpályán zajlottak érkezett. Posztok- lyán a Maglód csapatát
szalontai
és öt
14 órakor. Hajrá Vecsés!
ből négy játékos távozott
ami sikerült is. A korábra akartunk igazolni,

lapja

REKLÁM

Magas a mobi
ltarifája?
Mi csökkENT
jük A kölTségE
Tarifacsomagok
iT!
minden

Pest Megye I. osztály

Az ország 7. legjobb
szakosztálya a vecsési

VECSÉtóSI
Tájékozta

Halló, itt vag
yunk!

Labdarúgás

Megvannak az év
első aranyérmei

INFORMÁCIÓK

REKLÁM

A MAGYAR KULTÚRA
NÉPI
NAPJÁN AZ ÁLLAMI
L
FE
TT
PE
LÉ
ES
TT
EGYÜ

Hirdetési
felület
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fotó: Polgár Gyula

Hirdetési felületek

Méret (mm)
szélesség x magasság
álló                         fekvő

nettó (Ft)

27 % áfa (Ft)

összesen (Ft)

1/1 kifutó

215x307

-

82 000

22 140

104 140

1/1

183x267

-

82 000

22 140

104 140

1/2

89,5x266

183x130

43 000

11 610

54 610

1/4

89,5x130

183x63

25 000

6 750

31 750

1/8

43x130

89,5x63

15 000

4050

19 050

1/16

43x63

58x48

8 000

2160

10 160

Rovat szponzorálás:
1 évre 35 000 Ft (egyedi megállapodás alapján). Lineárisan változik.

PR cikk elhelyezése:
1/1 kifutó

PR-cikk a listaárhoz (82 000 Ft+áfa) viszonyítva 10% kedvezménnyel jelentethető meg. Plusz
költség az elkészítés ára. Cikk megírása és a fotó költsége: 10 000 Ft/4500 karakter, 4000 Ft/
fotó). Ha kész anyagot küldenek, akkor csak a hirdetési felület árát kell kifizetni.

1/1

Kedvezmények keretes hirdetések esetében:
min. 3 lapszámban való megjelenésnél 10%
min. 6 lapszámban való megjelenésnél 20%
2017-ben az összes lapszámban való megjelenésnél 30%

Felárak keretes hirdetések esetében:
Elhelyezési felár: +20% (belső oldalra, témához).
Hátsó borító lapra +40%, min. 1/8-os méretben.

Apróhirdetések:
lakosságnak: 10 szóig 1700 Ft + áfa és 11-től szavanként 170 Ft + áfa
vállalkozóknak/cégeknek: 20 szóig 4700 Ft + áfa
1/2 fekvő

1/2 álló

1/6
álló

1/4 álló és 1/4 fekvő

30

KÖZVETLEN TELEFONSZÁMOK A RENDŐRSÉGHEZ
Rendőrjárőr
Éjjel-nappal elérhető mobilszáma: 06-30/948-1438 (alapdíjas
szám).
A járőr közvetlen számát a lakosság minden olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek.
Vecsési körzeti megbízott: 06-70/492-0773 (alapdíjas szám).
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi
jogi felvilágosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!

Központi ügyelet
  A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap 18 órától
másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reggel
8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 06-29/551-473

A patikák ügyeleti rendje
  A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet. Az első
ügyeleti nap hétfő éjszaka, az utolsó ügyelet vasárnap éjszaka. Hétközben
az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap reggel 8 óráig tart.
Halmy (Halmy tér 20/A., 350-270) febr. 20-ával,
Hanga (Károly u. 20., 350-353) febr. 27-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2., 356-326) márc. 6-ával,
Fekete Gyopár (Telepi út 28., 350-120) márc. 13-ával,
Szent Ferenc (Market Central, 557-820) márc. 20-ával,
Halmy (Halmy tér 20/A., 350-270) márc. 27-éval kezdődő héten
ügyeletes.
Hétvégi ügyeleti rend: szombaton 8 és 20 óra között, valamint vasárnap 9 és 18 óra között a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A fennmaradó
időben, tehát szombat 20 órától vasárnap reggel 9 óráig, valamint vasárnap este 18 órától hétfő reggel 8 óráig az adott héten soros gyógyszertár
tart ügyeletet.

Hirdetések és reklámanyagok leadása/felvétele:
1/6
fekvő

a szerkesztőség címén, személyesen 2220 Vecsés, Károly u. 2.,
ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9-13, csütörtök, péntek: 14-17
e-mail-en: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
telefonon: Skribekné Komár Ágnes +36-30/698-3976 (9-18 óra között)
A hirdetéseket pdf. formátumban kérjük leadni vagy elkészítését a szerkesztőség
külön megállapodás keretében vállalja.

1/8
fekvő

Fontos
TUDNIVALÓK

1/8
álló

Díjfizetés előre:
apróhirdetések: készpénz/utalás
egyéb HIRDETÉSEK: díjbekérő utáni térítéssel, majd számlaadással, utalásos módon
Lapzárták várható időpontjai: a tárgyhó 8-10. napja.

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos
televízió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft.
hálózatán a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják.
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914,
e-mail: williams@williams.hu.

1/8 és 1/6
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA
Szlahó Csaba polgármester (2. vk.)
Tel: 555-211, 555-206; e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig (egyeztetés szükséges).
Mohainé Jakab Anikó jegyző
Tel: 555-211, 555-206; e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig.
Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)
Tel.: 06-30/649-4539; e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
dr. Lugosi Mária (4. vk.)
Tel: 06-30-649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Várszegi Csaba (5. vk.)
Tel: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Saska Istvánné (6. vk.)
Tel: 06-30/668-5552; Előzetes egyeztetés szerint.
Czibolya Zoltán (7. vk.)
Tel: 06-70/323-8264; e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
Alattyányi István (8. vk.)
Tel: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Oláh László
Tel: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Tóth Judit
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Vecsés Települési
Polgárőr Egyesület
Telefon:
Web: www.vtpe.hu
06-30/758-5430 E-mail: info@vtpe.hu
Vecsési
gyepmester
Kisállat (kutya, macska)
tetem begyűjtése, eb
befogása közterületről.
Herczig József
06-20/964-3025;
06-70/364-9503

ÖNKORMÁNYZATI
ZÖLD SZÁM: 06-80/981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalírozó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal INGYENESEN hívható
zöld számunkat!
Közbiztonsági
és Környezetvédelmi Osztály
31

Bálozók

Vecsés
Város
Bálja
2017. január 16.

Svábbál
2017. febuár 4.
Tudósítás
a 17. oldalon

Kolonics Csaba felvételei

Kolonics Csaba felvételei

Beszámoló a 4. oldalon

