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Testületi hírek
Vecsés Város képviselő-testülete december 17-én tartotta évi
utolsó, rendes tanácskozását. Az ülésről Dabasi János képvise-
lő betegség miatt hiányzott.

Szociális rendelet
A képviselő-testület a pénzbeli és a természetbeni támogatások-
ról szóló korábbi rendeletét dolgozta át a 2014. január 1-jével
hatályba lépő - az átmeneti segély, a temetési segély és a rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrehozott -
önkormányzati segély szabályainak megalkotásával.
A rendelet meghatározta a rendkívüli élethelyzet fogalmát, az
önkormányzati segély igényelhetőségének feltételeit, kizárható-
ságának feltételeit, az összeghatárokat, a természetbeni támoga-
tás fogalmát, és még sok egyebet. 
Döntési hatáskörben a Szociális Bizottság járhat el.
Ajánlatos a városi honlapon megtekinteni a rendeletmódosítás
részletes szövegét, vagy a Hivatalban vagy a Szociális
Bizottság tagjainál érdeklődni.

Reklám rendelet
A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének,
valamint alkalmazásának követelményeit, feltételeit és tilalmát
szabályozó rendeletet alkotta meg a testület. A rendelet lényege,
hogy a jövőben a közterületeken, illetve a közterületekről látha-
tó bármely tulajdonú területen, építési engedély nélkül elhelyez-
hető reklámokat településképi szempontból véleményezni lehet,
amely elősegítheti a rendezett településkép kialakítását. Jelenleg
ugyanis még az óriásplakátok elhelyezését sem lehet ellenőrizni,
mivel belterületen csak a 4,5 m-nél, külterületen a 9,0 m-nél
magasabb tartószerkezetű reklámberendezések építési engedély-
kötelesek a reklámfelületük nagyságára való tekintet nélkül.
A reklámrendelet célja - a rendezett településkép elérésének
igénye mellett - lehetőséget teremteni arra, hogy a számos eset-
ben engedély és közterület-használati díj megfizetése nélkül
kihelyezett reklámokat meg tudjuk szüntetni, le tudjuk bontatni,
vagy rá tudjuk a tulajdonosokat szorítani arra, hogy a közterü-
let-használatra vonatkozó szerződést megkössék az önkor-
mányzattal egy egységes és differenciált közterület-használati
díj megállapításával, amely értékarányosan határozza meg a
fizetendő díjtételeket, mindenkire nézve kötelezően

Rendelet a véleményezési és bejelentési eljárásról
A rendelet a polgármester számára ad jogosítványt, más és más
esetben.
A településképi véleményezési eljárásban jogszabály alapján
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal, a
településképi bejelentési eljárásban a jogszabály alapján építés-
ügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kap-
csolatban adhat véleményt.
A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet összefüg-
gésben van a reklámrendelettel. 
A rendelet célja Vecsés építészeti, városképi, illetve természeti
értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építés-
ügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kap-
csolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a város-
építészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal össze-
függően az épített környezet esztétikus, rendezett kialakítása
elérhető legyen.

Parcella a szociális temetéshez
A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
végrehajtási rendelete úgy módosult, hogy abba 2014. január 1-
jén kezdődő hatállyal bekerült az ún. szociális temetés jogintéz-

ménye. Ennek lényege, hogy köztemető fenntartójának –jelen
esetben önkormányzatunknak –szociális temetés céljára kopor-
sós temetések esetére külön parcellát, urnás temetések esetére
külön temetési helyet kell kijelölni. Ezek a helyek mentesülnek
az első sírhelymegváltási díj alól. A szociális temetéssel kapcso-
latban további számos kedvezmény illeti az arra rászorulót (pl.
az állam gondoskodik a holttest hűtéséről és szállításáról). A
Vagyongazdálkodási Osztály és az Üzemeltetési Osztály veze-
tője – a vecsési temetőt üzemeltető SZIGÜ Kft.-vel közösen
–egyeztetett a szociális temetésre kijelölendő és kijelölhető
temetkezési helyekről.

Új szolgáltatás
A testület döntése nyomán az önkormányzat Budapest Főváros
Kormányhivatalával ingyenes használati szerződést köthet egy
foglalkozás-rehabilitációs munkahely biztosítására az
Igazgatási Osztályon, annak érdekében, hogy Vecsés és környé-
ke lakossága, munkáltatói az ezzel kapcsolatos ügyeit helyben
intézhesse el.

VT info

A versenyre február 15-éig lehet jelentkezni. 

A verseny során a hízósertés hagyományos feldolgozását, a disznótoros
ételek készítését, a böllérmunkát, a csapatmunka minőségét 

és a húselőkészítés füstölését, hűtését értékeli a zsűri. 
Minden csapatnak kötelezően készítenie kell a sertésből toros káposztát,

sütnivaló kolbászt és hurkát. 

A zsűri több szempont szerint értékel és a verseny folyamán értékes
ajándékokat sorsolnak ki.

A verseny fővédnöke Szlahó Csaba Vecsés Polgármestere
Dr. Szűcs Lajos az Országgyűlés jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke.

A rendezvény szervezője: Vecsés Város Polgármesteri Hivatala, 
Vecsési Borbarátok, Cegi

Támogatóink: Vecsés Polgármesteri Hivatal, Petz pincészet, 
Nyéki pálinkaház,  Harcsa Géza karosszéria lakatos, Bokor ABC, 

Stiller Roland, Kézi autómosó régi Ecseri út, Dr. Sahin-Tóth Tibor
Info: petz Márton 06 20 969 4240  Cegi 06 30 748 2697
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FELHÍVÁS

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át
kifejtett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitünte-
tések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló
12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az alábbi elis-
merő címeket adományozza:
- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklás-
sal együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán
adják le 2014. március 1-jéig.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetések átadására a városi ünnepségen, 2014. június 14-
én kerül sor.

Szlahó Csaba polgármester

Városi Bál

2014. január 11-én immáron hetedik alkalommal rendezték meg
Vecsés Város Bálját. A Bálint Ágnes Kulturális Központban
este 19 órától várták a vendégeket. A talpalávalót a 4for You
biztosította. Felvételeink a bál hangulatából adnak ízelítőt.

VT info                                                Fotók: Kolonics Csaba

FELHÍVÁS
Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél
A decemberi számunkban beszámoltunk az Orbán Balázs
Erdélyi Kör újabb kezdeményezéséről, ami szerint a
Megmaradás Emlékmű két oldalán nemzeti nagyjaink fából
készült mellszobra kerülne elhelyezésre. 
Vecsés város képviselő-testülete engedélyezte a tízalakos nem-
zeti pantheont, a szobrok köztéri elhelyezését. Ennek terveit
Onhausz Tibor mérnök készíti el.
A kör szándéka szerint közadakozásból gyűjtik össze a szobor
felállítási költségeit. A talapzat és a posztamens elkészítését – a
kiviteli terv szigorú betartása mellett – szakember vezetésével a
kör tagjai végzik el.
A szobrok tervezését és kivitelezését Márkus Botond végzi el,
aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem faszobrász restaurátor
szakának végzős hallgatója. Ő vecsési, és fiatal szakemberként
ő faragta ki a Megmaradás Emlékművet a kör kérésének meg-
felelően, de a motívumokat ő tervezte és faragta.
A kör vállalja az egyéb feladatok elvégzését.

A közadakozás miatt a legfontosabb adatokat megismételjük:
A mellszobor mérete: 50cm x 65cm x 30cm
Posztamens: 120cm x 42cm 
Talapzat: 62cm x 62cm x 10cm
A köztéri szobor anyaga tömbösített égerfa. A posztamens
kőrisfával lesz borítva.
Évente egy szobor fölállítását tervezik, minden év június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján.
A kör az anyagi támogatások fogadására a Pátria
Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy számlát
nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. Aki 10 000, - Ft.,
vagy annál többel támogatja a nemes kezdeményezést, annak neve
felkerül a szobor talapzatára.
szalontai

Operaházi Borlovagok (Laczó András, az Operaház magánénekese 
és Sztankovics Béla gitárművész), Labdarózsa Népdalkör, 

valamint Hrahovina András előadóművész

időpont: 2014. február 8-án, szombaton 20 órától
Belépőjegy: 2000,- Ft

Megrendelhető: +3620/336-21-36
+3670/774-32-68,  +3620/970-44-84

az Orbán Balázs Erdélyi Kör
szeretettel meghívja Önt és családját, 

valamint barátait a hagyományos 
Farsangi Batyus Bálra.

helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ

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

Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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Pályázati kiírás
az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein kiállí-
tással emlékezik az első világháború kitörésének 100. évfordu-
lójára. A Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázat kiírásával
szeretné felhívni a figyelmet az évfordulóra, melyen részt
vehetnek a vecsési általános iskolák és a gimnázium tanulói. A
családoknál még fellelhető dokumentumokkal (fényképek,
levelek, stb.) lehet pályázni. A benyújtott dokumentumok, vagy
a róluk készült másolatok kerülnek kiállításra.
A pályázatok elbírálását a Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Kulturverein vezetősége közösen végzi. Eredményhirdetés
a kiállítás megnyitóján lesz. A legsikeresebb résztvevők értékes
jutalomban részesülnek.
A pályázat benyújtásának feltételei:
- pályázhatnak a vecsési iskolák felső tagozatos, illetve gimná-
ziumi tanulói;
- az összegyűjtött anyagokat az iskola igazgatóinál kell leadni,
a tárgyak mellett feltüntetve a pályázó nevét és osztályát;
- leadási végső határidő: 2014. április 25. (péntek) 16 óra, de
korábban, folyamatosan is le lehet adni az anyagokat.

Bővebb információ a 0630-955-75-85 telefonszámon, vagy az
elnok@wetschesch.hu e-mail címen kérhető.

Mindenki Karácsonya 
- Mindenki Karácsonyfája

Nagyon szép hagyománynak tartjuk az Önkormányzat, a
Kulturális Központ, a Családsegítő Szolgálat több éve indított
kezdeményezését. Advent idejében fenyőfákat állítanak, ame-
lyeket óvodák-iskolák szorgos gyerekkezei karácsonyfákká
varázsolnak. Az ékes fák pedig nehezebb sorsú családok kará-
csonyát teszik szebbé.
A Mosolyország Óvoda kisgyermekei nagy izgalommal és
igyekezettel készítették a színes fenyődíszeket csillogó gyön-
gyökből és hajtogatott papírokból. Rengeteg szaloncukrot is
gyűjtöttünk, hogy ajándékunk ne csak szép, hanem finom is
legyen.
December 17-én 8 nagycsoportos óvodásunkkal siettünk a
Bálint Ágnes Kulturális Központba, hogy szeretet-díszekkel
ékesítsük a fát. Énekeltünk, verseltünk, s közben gondoltunk
mindazokra, akiknek ez a csöpp kis fa is sokat jelent majd az
ünnep alkalmával.
Végül a közeli kávézó habos kakaóval kedveskedett nekünk.
Ajándékot, szeretetet adni épp annyira jó, mint kapni.

Mosolyország Óvoda                             Fotó: Kolonics Csaba

A N É M E T  N E M Z E T I S É G I
Ö N K O R M Á N Y Z AT  2 0 1 4 .  é v i  
r e n d e z v é n y -  é s  m u n k a t e r v e
Február 1. (szombat): Svábbál
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Rendező: Lumpen Klumpen Tánccsoport
Március 2. (vasárnap): „Strudlessn” – Rétesevés
Helyszín: Grassalkovich A. Általános Iskola
Rendező: NNÖK
Április 21. (hétfő): Húsvét hétfő – Tojásfutás
Rendező: NNÖK
Május 18. (vasárnap): Megemlékezés a kitelepítés 68. évfor-
dulójáról
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Nagyállomás
Rendező: NNÖK
Június 14. (szombat): Városi ünnep (Vecsés újratelepítésé-
nek 228. évfordulója)
Helyszín: Szent István tér
Rendező: VVÖK
Szeptember 14-15. (vas.-hétfő): Falusi búcsú
Szeptember 21. (vasárnap): XIV. Vecsési Káposztafeszt
Helyszín: „Epres” tér
Rendező: VVÖK, NNÖK
Szeptember 28. (vasárnap): Hadifogolymise és találkozó
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Grassalkovich A. Általános
Iskola aulája
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK
November 1. (szombat): Megemlékezés a két világháború-
ban elesett halottainkról
Helyszín: Szent Kereszt Templom
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK
November 11. (kedd): Márton napi felvonulás
Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda

NNÖK vezetése

Köszönjük!
A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazon adófizető állampolgárnak, aki a
2012-es Szja 1 %-nak felajánlásával támogatta alapítványun-
kat. A folyószámlánkra átutalt 357.332 Ft-ot a Mosolyország
Óvoda nevelőmunkájának támogatására - vizuális eszközök,
sporteszközök, bútorok, berendezések és informatikai eszközök
vásárlására, karbantartására, sport tevékenység támogatására,
művészeti nevelés fejlesztésére - kívánjuk fordítani.
Kuratórium

37. Vecsési Svábbál
Meghívó 
Időpont: 2014 február 1.  19 óra  
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
A jó hangulatról a Brunner zenekar gondoskodik, fellép a
lumpen Klumpen tánccsoport.
Német népviseletben megjelenő vendégeink között értékes 
nyereményeket sorsolunk ki!
A jegyek  ára 5500 Ft , amely a vacsorát is tartalmazza.
Fazekas Eta : 06203174000
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Magas színvonalú produkciók 
- kulturális csemege advent idején

December 15-én az új Kulturális Központ nyújtott méltó 
helyszínt a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekarának hagyományos karácsonyi hangversenyének.
Több mint tíz éve, hogy élvezhetjük zenészeink egyre kiválóbb
műsorát. Nem véletlen, hogy évről évre kulturális eseményként
várjuk a hangversenyt. Ezúttal sem csalatkoztunk, emlékezetes
estét ajándékozott a közönségének a fúvószenekar. Annál is
inkább, mert megtapasztalhattuk, hogy ott „kopogtat” mögöt-
tük a tehetséges utánpótlás, és a zenészek akár kisebb együtte-
sekben vagy éppen szólistaként is kiváló produkciókkal tudják
magas színvonalon szórakoztatni a publikumot.

Első részben a Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekarát hallhattuk, akik
Zempléni László Utazás Európában című darabjával 7 európai
ország zenei stílusát mutatták be. A zenekart felkészítette és
vezényelte Szabó Imre tanár úr.

A változatosság jegyében két szóló zongoradarab következett
Fazekas Boglárka előadásában. 
Előbb a cseh zeneszerző, Benda, majd Lennon karácsonyi slá-
gerét élvezhettük.
A Vecsési Zeneiskola kiváló fuvolatanárnőjének, Kun
Veronikának a tanítványai - Gőz Anett, Tordai Dorka és Tóth
Gréta - Zempléni László Fuvola Trióját mutatták be.
Elmaradhatatlan a VHZ Bavorák Szaxofon Quintet - Dobrovitz
Nándor bariton, Ujvári Zoltán tenor, Fazekas József tenor, Lévai
Péter alt és Csányi Kornél alt és szoprán szaxofon – műsora.
Ezúttal Purcell, Micalizzi és Hardy műveket tolmácsoltak, melyek
közben klipeket láthattunk - Lévai Péter és Fazekas József jóvol-
tából. Szólót játszott Dobrovitz Nándor és Csányi Kornél.
Szokásos módon a második rész bevezetőjeként a jubiláns zene-
kari tagokat köszöntötték.
60 éve tagja a vecsési zenei közösségnek: id. Fazekas József
(zenei vezető, klarinét, szakszofon), Dobrovitz Nándor (szak-
szofon), Kovács József (nagydob)
30 éve tagja: Csányi Kornél (klarinét, szakszofon)
25 éve tagja: Szabó Imre (karmester), Pfeffer Tamás (szárny-
kürt), Bayer Tamás (dobok)
5 éve tagja: Fazekas Orsolya, Láng Zsolt
Új tagok sorába közfelkiáltással felvételt nyert: Mayer
Zsuzsanna (klarinét), Brunner Alexandra (fuvola), Hardi Csaba
(trombita)
Felvételre aspirálnak: Mikulás Dávid (tenorkürt), Kovács Márk
(tenorkürt), Tordai Dorka (fuvola), Tóth Gréti (fuvola)
Landesrat kitüntetések

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos
Tanácsa a VHZ javaslatára két zenésznek is kitüntetést adomá-
nyozott.
Bagoly István tanár úr 2009-től a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Musikverein Wetschesch szólamvezető tubása.
50 éves zenei munkássága elismeréseként adományozták szá-
mára a Landesrat Arany kitüntetését.
Láng Zsolt tanár úr a Vecsési Zeneiskola trombita tanára és a
VHZ szólamvezető szárnykürtöse, trombitása 2008-tól. A több
mint 25 éves zenei munkásságának elismeréseként Landesrat
Ezüst fokozatú kitüntetést kapott.
A díjakat Joseph Fritz úr, a Landesrat fúvószenekari szekciójá-
nak volt elnöke adta át.

Koncert-fúvószenekar ismét igényes és változatos programot
állított össze. Repertoárjukban hallhattuk Verdi (szólót játszott
trombitán Brunner József), Csajkovszkij, Vivaldi, Sosztakovics
zenéjét, valamint a soroksári zenész, Farkas Antal: Magyar Dal
és Tánc című összeállítását. 
Az est vendégművésze, Serfel Gábor, a Magyar Honvédség
Központi Zenekarának tubása volt, aki Kroepsch: Im Tieffen
Keller (Pince Mélyén) című művének tuba szólóját adta elő
nagy sikerrel.
Egy másik számnál (Gustav Peter: Erinnerung an Zirkus Renz)
a népszerű és hálás xilofon szólót Kiss Sándor tanár úr játszot-
ta precíz virtuozitással.
A program záró részében Leroy Anderson egyvelegét hallhat-
tuk, melyben a szerző a világ nemzeteinek legismertebb kará-
csonyi dalait foglalta össze. 
A megérdemelt vastaps még egy ráadásszámot eredményezett
(Zene nélkül mit érek én!), majd az elköszönés után a zenekar
kísérete mellett a közönség alkalmi kórussá változott, és a
Mennyből az angyal és a Csendes éj című karácsonyi dalok elé-
neklésével ért véget a koncert.

A VHZ tagjai köszönik Vecsés Város Önkormányzata, az
NNÖK, az Oktatási Bizottság, Kellner Jánosné és a Róder Imre
Cserkészcsapat, valamint a Vecsési Borbarátok Egyesülete, a
Karamell Cukrászda és a Hanyecz család támogatását, valamint
a közönség, a zenészek és családtagjaik adományát, munkáját,
szeretetét, amellyel elősegítették az egyesület működését! 

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba

Látogasson el és olvassa a honlapunkat!

www.vecsesitajekoztato.hu 



6  Kultúra                                                                                                            Vecsési Tájékoztató 2014 január



Vecsési Tájékoztató 2014 január                                                                                                             Kultúra 7



8  Oktatás                                                                                                           Vecsési Tájékoztató 2014 január

Egészséghét az Andrássy iskolában

November 11-én hétfőn az egész iskola, diákok és tanárok körbe
sétálták az iskolát. „Just a walking in the rain”, azaz séta az
esőben, a szemerkélő esőben. Kezdetét vette az egészségről
szóló témahét. Az alábbiakban ízelítőt nyújtunk a programok-
ban gazdag hétből.
Hétfő délután Wirth Andrea tartott mézbemutatót, itt kóstolásra
is volt lehetőség. Közben az ebédlőbe egymás után érkeztek a
szülők által sütött, egészséges alapanyagokból készült reform-
sütemények, szám szerint 48 tálca. Alexa Piroska, az iskola
védőnője bizalomjátékra kalauzolta a résztvevőket, ahol kipró-
bálhatták, milyen lehet világtalanul élni, másokban bízva meg-
tenni a lépéseket. Albert Ferenc és Kiss Gábor tanárok pedig
pingpongbajnokságot rendeztek a vállalkozó kedvű gyerekek-
nek. (Köszönjük a Halmi iskola kölcsön asztalát!)
Kedden Alexa Piroska néni a kamaszok egyik kedvenc témájá-
ról, a bőrápolás titkairól lebbentette fel a fátylat. Fehér Judit
tanárnő (Juci néni) később a Csendes-óceánon úszó szemétszi-
gettel sokkolta az érdeklődőket. Félelmetes, de igaz, tíz emelet
mélységű, magyarországnyi nagyságú szervetlen úszószemét
gyilkolja az óceánt, és sebzi a kék bolygót! Ilyenkor elgondol-
kodhatunk: beszélhetünk egészségről, bármiről, ha már nem
lesz Föld, ahol élhetünk. 

A tornateremben a tengó rejtelmeibe vezette be a jelentkezőket
egy jó hangulatú lábteniszbajnokság Feri bácsi és Gábor bácsi
vezetésével. Közben megérkezett a Kakucsi család (Péksüti)
jóvoltából a barna kenyerek hada, amellyel - kis túlzással - a fél
iskola jól lakott.
Szerda délelőtt felbolydult az épület, ugyanis fordított nap volt
az iskolaorvosi rendelőben. Most a gyerekek vizsgálhattak,
mérhettek, ők állhattak a másik, a fehér köpenyes oldalon.
Bicskei Alexandra, iskolarendőrünk a dohányzás és az alkohol
veszélyeiről mesélt a különböző évfolyamoknak. Az emberi
tüdőt egy füsttel mérgezett üveg jelenítette meg. Délután óriási
sorok kígyóztak Kovácsné Albert Andrea fodrász előtt, aki
miután beszélt a hajápolásról, három órán át fonta, szépítette a
gyerekek haját. Egy másik teremben teltház várta Simon Tamás
testépítőt, aki mesélt kemény, de egészséges sportjáról.
Csütörtökön a Péterffy kórház orvosa, Dr. Ruszkai Zoltán a dro-
gokról tartott előadást a nyolcadikosoknak. Volt terítési verseny
felsősöknek, és ezen a napon mérkőztek meg a diákok a taná-
rokkal fociban és kosárlabdában. Tarján Bence jó hangulatú
biciklis akadályversenyt vezényelt le az udvaron, közben szebb-
nél szebb szobrok készültek a zöldségszobrászaton. „Egy kicsi
mozgás mindenkinek kell!” A napot esti torna zárta a tornate-
remben Bárány Anikóval.
A zárónapon az alsósok eltáncolták Tímár Judit néni
Vitamintáncát, majd jött a zárógála a tornateremben. Itt a szer-

vezők, Piroska néni és Juci néni értékelték a hetet, ismertették
az iskola egészségi állapotát a héten kitöltött kérdőívek alapján.
Majd egy kisfilmet nézhettek a gyerekek magukról, társaikról.
Takács Kata (7.a) kérdezte meg az iskola egy-két tanárát, diák-
ját, hogy mit gondolnak az egészségről. Megnézhették a Gyulai
Marci (6.b), Rádai Roni (7.b) és Nagy Gyöngyvér néni által
készített dokumentumfilmet a hétről.
Sűrű, pezsgő hét volt. Volt
még filmvetítés, az örökzöld
„Egyszer volt, hol nem volt,
az élet”. Készült gyümölcs-
füzér papírból, mely most a
folyosót díszíti. Meg lehe-
tett nézni az emberitest-kiál-
lítást, lehetett játszani, raj-
zolni, a falak tele voltak
ragasztva egészségünkkel
kapcsolatos hasznos tippek-
kel. Zumpf Anikó néni 2. b-
sei hasznos színdarabot ját-
szottak a fogakról. Egész
héten gyümölcsöket küldtek
be a szülők, amiket a kony-
hás nénik, pár szülő és pár diák fogyasztásra kész állapotba hoz-
tak. Ezeket aztán a diákok a szünetekben ingyen árulták társa-
iknak.
Mindenkinek köszönet a segítségért! Minden segítő tanárnak,
diáknak, szülőnek, barátnak és ismerősnek - egészségünkre!

Kiss Gábor                                                        Fotók: iskola

Pályázati felhívás
Fürdőbelépő nyugdíjasok részére - Erzsébet Kártyával 

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő 60.
életévét betöltött személy, akinek rendszeres havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további
adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó melléklet:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó
nevére kiállított 2013. évi havi nyugellátás megállapítását tar-
talmazó igazolás. Elnyert támogatás esetén a támogatott a
2.500,- Ft önerő befizetését követően válik jogosulttá. 
Általános pályázati feltételek: 
- Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elekt-
ronikus pályázati adatlap kitöltésével, valamint a kötelezően
csatolandó dokumentumok egyidejű feltöltésével lehet;
- Egy pályázati adatlapon kizárólag egy személy nyújthat be
pályázatot;
A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-
mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra
(linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014.
február 15. 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok
automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázati adatlap kitöl-
tésében segítséget kérhet a Róder Imre Városi Könyvtárban.
T.: 0629/354-391 és M: 0630-668-5500

Könyvtárunk nyitva tartása: 
Hétfő: 9-19 - Kedd: 13-19 - Szerda: Szünnap
Csütörtök: 8-18 - Péntek: 13-19 - Szombat: 8-13

Vadászi Istvánné
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A Tündérkert Óvoda életébôl...

1973 szeptemberétől fogadja a Halmy József téren található
intézmény a gyerekeket. Ezt a 40 évet ünnepségsorozat kereté-
ben tette emlékezetessé az óvoda vezetése. Első része a szeptem-
ber 24-én megrendezett születésnapi ünnepség, gyermekrajz- és
kézimunka kiállítás volt. A Tündérkert Óvoda 40 éves fennállá-
sának megünneplése decemberben folytatódott.

December 17-én egy karácsonyi műsorral készültünk elbúcsúz-
tatni az évet, és egyben születésnapi sorozatunk utolsó esemé-
nye volt.  Vendégeinket köszöntötte az intézményvezetőnk,
Szabó Etelka, majd Szlahó Csaba polgármester úr beszélt a tele-
pülésrész dinamikus fejlődéséről, visszatekintve a kezdetekhez.
Gyönyörű betlehemes műsorral készültek a Csibe csoportos
gyermekek és óvó nénik, nagyon megható volt, igazi karácso-
nyi lelki feltöltődést adott nekünk, akik ott voltunk. Egy rövid
időre feledtette, hogy mennyit készültünk a programjainkra, és
még mennyi minden munka vár ránk. Az ünnepi műsor után
Alattyányi István képviselő úr köszönte meg a gyerekeknek ezt
az élményt, majd állófogadásra invitáltuk vendégeinket.
Köszönjük a hidegtálakat Nagy Lászlónak, a Központi Konyha
vezetőjének, nagyon látványos és finom volt. Köszönjük a
Karamell Cukrászdának, Hanyecz Erzsébetnek, hogy ajándékba
kaptunk tőlük rendezvényünkre a nagy csoki tortát tűzijátékkal,
hiszen ma már ritka eseménynek számít, ha valaki önzetlenül
képes adni.

Végezetül megköszönjük, hogy velünk töltötte ezt a délelőttöt:
Szlahó Csaba polgármester úrnak, Dr. Lugosi Mária, Saska
Istvánné, Alattyányi István és Oláh László képviselőknek,
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási osztályvezetőnek.

Gáspár Judit                                                     Fotók: óvoda

Air Led vecsési konferencia

Az első európai uniós szeminárium is megrendezésre került a
Bálint Ágnes Kulturális Központban
Vecsés Város Önkormányzata már egy éve dolgozik együtt a
Budapest XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzattal a Central Europe európai uniós program keretében
az airLED projektben, melynek témája a repülőtér gazdasági
környezetének gazdasági fejlesztése.
Első európai uniós rendezvényként vonult be az idén szervezett
negyedik airLED RDCB szeminárium 2013. november 15-én a
Bálint Ágnes Kulturális Központ történetébe, mely rendezvényt
Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg, jelezvén Vecsés Város
útját az európai, illetve nemzetközi együttműködés folytatásá-
ban. Ez a folyamat reméljük hamarosan egy foglalkoztatás-fej-
lesztési norvég pályázatban is megvalósulhat, mely a XVIII.
kerületi Önkormányzattal közösen 2014 elején kerül majd elbí-
rálásra.

Energiahatékonyság és elégségesség

A Regionális Fejlesztési Koordinációs Testület (Regional
Development Coordination Body - angolul rövidítve RDCB)
keretében, több vecsési és XVIII. kerületi gazdasági szakember
került meghívásra a rendezvényre. Soóki Tóth Gábor, az
airLED projekt tematikus szakértője beszámolt a reptéri térsé-
gekben történő gazdaságfejlesztésről és az airLED projekt eddi-
gi és várható eredményeiről. Karácsony Krisztián, az Ecorys
Magyarország Kft. vezető tanácsadója előadást tartott a projekt
helyzetjelentési elemzések eddigi tapasztalatairól. Végül, de
nem utolsó sorban, Szabó Árpád, a BME Urbanisztikai tanszék
docense beszélt a fenntartható település fejlesztés feltételeiről,
melyben megemlítette, hogy az „energiahatékonyságra” való
törekvés mellett az energiafelhasználást jelentősen csökkenteni
szükséges az „energia elégségesség” elve alapján (magyarul
nem szükséges a legújabb „leghatékonyabb” mobiltelefont
megvásárolni, hanem használjuk ki - amíg csak lehetséges - az
„elégséges” régit). A konferenciát Tábori Ferenc, Vecsés Város
alpolgármestere zárta le. 

Írás és fotó: Práczki Péter 
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Búcsú és számvetés
„…Megtenni a jót és az igazat, ameddig a kezünk elér, ez a leg-
nagyobb érték…. De igaz emberből nagyon sok kell ahhoz, hogy
az értékek megmaradjanak, mert az értékeket az egyszerű, igaz,
hűséges emberek adják tovább. Ha ők nincsenek, ha ők nem
nevelődnek ki, akkor elpusztul az értékvilág körülöttünk.”

Wass Albert szerint azért vagyunk a világban, hogy Isten terem-
tő munkáját segítve, azt felvirágoztassuk.  Vagyis nem csak
önmagunk hasznára, önös érdekeink szerint kell éljünk, hanem
azt a kisebb-nagyobb közösséget - család, nemzet, Haza - is
gyarapítva – nem kizárólagosan anyagiakban, de leginkább
szellemiekben -, ahova leszülettünk. Csak így lehetünk elége-
dettek, és juthatunk a boldogságérzet közelébe.  
A kultúra területén a leginkább nemzetmegtartó területet, a nép-
zenei hagyományt választottam felvirágoztatni, amikor ideköl-
tözvén megvetettem ennek az alapját a Megmaradunk 3000
Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány létrehozásával.
E feladat Vecsésen különösen nagy hangsúlyt és kihívást jelen-
tett, hiszen korábban erre nem volt példa. Amikor ezt a felada-
tot felvállaltam, s a mellém csatlakozó társakkal elkezdtük bir-
tokba venni, művelni és kézben tartani ezt a területet, határozott
akarat, elszántság és konokság feszítettek legbelül, segítvén
legyőzni a nehézségeket. Ahogy haladtunk előre, és nyomunk-
ban egyre jobban kiterebélyesedett, virágba borult a vecsési
magyar népzenei műveltség, úgy világosodott meg előttünk az
isteni akarat, és éreztük a felénk kiáradó áldását. E folyamat
akkora kisugárzással bírt, hogy nyomában más közösségek -
Concerto Harmonia énekkar, Balla Péter Népdalkör – is létre-
jöttek, de egyedül mi maradtunk meg abban a természetes
közegben, amit civil működésnek neveznek. Ez egy olyan fokú
önállóságot hordoz magában, mint a valamikori természetes
állapot, de erősen beágyazódva a mai kor korlátaiba, ami nem
jelent mást, mint a működéshez szükséges anyagi forrás folya-
matos biztosítását és a korszellem akadályainak legyőzését. Az
eltelt évek alatt bizonyítást nyert, hogy erre csak olyan
ember(ek) képes(ek), akik önös érdeküket is háttérbe szorítva
az önfeladás és önáldozás tüzében égnek. Erre a feladatra, azaz
az első vonalba a Jóisten csak a hitében legerősebb ember(eke)t
küldi, akik kibírnak minden megaláztatást, kirekesztettséget és
konokul lépegetnek előre. Szellemi eredményeink, melyekkel
gazdagítottuk lakóhelyünk, Vecsés magyar közösségét, azt gon-
dolom mindannyiunk előtt nyilvánvalóak:

Tücsök Citera Trió
Három kislány alapította: Légrády Noémi, Légrády Eszter és
Borbás Nóra, később olykor Nóra helyére lépett Borbás Fanni
is. Mindnyájan naggyá serdültek, ketten – Eszter és Noémi –
továbbra is a népzenét választva Székesfehérvárott a Hermann
László Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatják tanulmá-
nyaikat népzenei szakon. Légrády Eszter és Légrády Noémi
tizenévesen elnyerték a KOTA legmagasabb kitüntetését, az
Aranypáva Nagydíjat, ami országos viszonylatban is egyedülál-
ló elismerés ebben a korosztályban. Csoportosan a Vass Lajos
Nagydíjat is elnyerték. Mindkettő kitüntetés Vecsés magyar
népzenei kultúrájában is egyedülállóan kiemelkedő eredmény.
Hiszem és tudom, hogy a Légrády lányok még gyönyörűséges
meglepetést tartogatnak számunkra.

Labdarózsa Népdalkör
Népdalkörünk négyszeres Aranypáva-díjjal és háromszoros
Vass Lajos Kiemelt Nívó-díjjal büszkélkedhet. Művészeti veze-
tőnk, Pavella Krisztina, aki maga is többszörös Aranypáva-

díjas népdalénekes, több mint 10 éve jár hozzánk szélben,
hóban, fagyban, tűző nyári melegben minden hétfőn, hogy ezt a
kis csapatot ilyen eredményesen vezesse. Nem csak szakmailag
kiváló és megbízható ember, de mindannyiunk legjobb barátunk
is. A népdalkör tagjai szintén évek óta kitartóan és tevékenyen
részt vesznek ebben a lelket építő és hagyományt megőrző
munkában, alig volt változás sorainkban, hacsak az egyre gya-
rapodó létszámot nem tekintjük annak. Mi voltunk az elsők az
országban, akik gyermektagokkal – többnyire a Czövek Olivér
Református Óvoda óvodásai (Süni csoport),  a Gr. Andrássy
Gyula -, a Halmi Telepi -, valamint a Petőfi Sándor Katolikus
Általános Iskola tanulói – bővülve léptünk színpadra. Ez nem-
csak nagy elismerést váltott ki a szakemberek és a közönség
soraiban, de követőink is akadtak azóta. 
Mi bővelkedünk a legtöbb citerással is, akik nemcsak a felnőt-
tek soraiból kerülnek ki, hanem gyermekeink közül is. Az eltelt
évek alatt közel 10 fő gyermek tanult, tanul citerázni a Kispesti
Művészeti Iskolában Széles András citeraművésznél. Ő már
olyannyira számon tart bennünket, hogy minden szeptemberben
fenntart szabad helyet jelentkező gyermekeink számára. A
Tücsök Citera Trió népi motívumokkal festett tablóképe is a
Kispesti Művészeti Iskola tanári szobája falára került, hiszen
Vecsésen nem tudtak erre helyet biztosítani az új kultúrközpont-
ban. Ők büszkén átvették ezt tőlünk.
Jelenleg 4 fő tanul citerázni, mindnyájan Széles András citera-
művész tanítványai: Molnár Andrea, Molnár Elizabet, Molnár
Zsófia, Zelei Bence, és kettő gyermeket előképez Légrády
Tibor: Zelei Szabolcsot és Lovas Lucát. A citerás gyermekeink
közül Molnár Andrea már a felnőttekkel együtt kíséri népdalkö-
rünket, s Zelei Bence annyira tehetségesnek bizonyult, hogy a
felvételi vizsgán rögtön 4. osztályos lehetett.
Alapítványunk eredményes munkájának ékes bizonyítéka kettő
CD-lemezünk. Az első népdalkörünk 10 év dalcsokraiból ad magas
színvonalon ízelítőt, míg a második karácsonyi dalokkal kedveske-
dett Vecsés lakosságának. Ebben az esztendőben egy egészen új
területen mentettünk értéket: páratlan összefogással – felnőttekkel
és gyermekekkel – sikerült létrehoznunk Vecsés Város első mese-
könyvét Vecsési Mesekönyv – A meseláda címmel.
Legfőbb vágyam volt, hogy megvalósulhasson a helyi
Zeneiskolában is a magyar népzenei oktatás, és Vecsésen is kié-
pülhessen egy olyan
népzenei műhely, mint
Bugyin, Kispesten és
másutt is, ahol ekkora
magyar közösség él, és
igény van rá. Mert a mi
megmaradásunkat is
műveltségünk megtar-
tása szolgálja, mely az
egyetemes emberi kultúra meghatározó része. Ezt a törekvést,
feladatot az utánam következőkre hagyományozom. 
Életemből 13 évet adtam ennek szolgálatába. Tisztában vagyok
azzal, hogy mindig mindent időben kell abbahagyni. Ez nem
történhet meg egyik napról a másikra, de részemről a vissza-
számlálás elkezdődött. Hogy az átadás az érdemi munkát ne
zavarja, s minden zökkenőmentes legyen, ez a folyamat hosz-
szabb időt fog igénybe venni. Amennyiben igény merülne fel rá,
tapasztalatommal, képességeimmel továbbra is szívesen nyúj-
tok segítséget. Bízom abban, hogy utánam lesznek tetterős fia-
talok, akik a megkezdett úton hasonló konoksággal, akarattal és
szerető lélekkel felvállalják szellemi értékeink mentését és
továbbadását. 

Szabolcsi Hubertné Lujza néni



Vecsési Tájékoztató 2014 január                                                                                                         Kultúra  11

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: újévi kívánság

Csikorgott a tél,
eljött az év vége,
jégroppantó tavasz,
mikor jössz már végre?

Zárjuk az óévet,
megnyitjuk az újat,
mit hoz nekünk megint?
A kíváncsi kutat…

Lesz-e béke, jólét
majd minden embernek?
Nem fognak megfagyni
az éhes EMBEREK?

Ezernyi kérdés,
szomorúság munkál…
Mikor lesz szeretet,
amit lelkünk úgy vár?

Uram én Istenem!
Segíts, hogy jobb legyen.
Minden „szekér rúdja”
szebb-jobb irányt vegyen…

Segíts útra lelni,
rajta végig menni…
Egészséges hittel
jó kedvvel nevetni!

Kelemen Bata Mária: pejkó

Pej paripám szilaj vadló.
Elkelne már rája patkó!
Jó bőrnyereg a hátára!
Vas zabola a szájába!

Ha rákerül a vaspatkó,
zabolázott lesz a pejkó.
Fölpattanok a hátára,
kezemben a kantárszára.

Száguldj lovam! Irány a cél!
Akarata erős acél.
Repíti a jó patkója.
A hegyet is átugorja!

Szerencsét hoz ránk a patkó.
Nem ér utol minket hat ló!
Nincs előtte gát, akadály,
mének között Ő a király!

Szélvész hátán üget, hasít,
célba érve büszkén nyerít!
Nagyon jól ment ez az iram,
aranypatkót nyert a lovam.

Rászolgált a jutalomra,
cukrot rakok az abrakra!
Csodát tett vele a patkó,
megszelídült a vad Pejkó!

Sallay gyula: Elmentél

Haragudni akarok Rád,
bántani emlékedet,
befejezetlen életünkért
üvölteni Veled.
De csak görcsbe áll a szám,
s vállam görnyedten remeg,
elveszett életünkért sírok,
s imára kulcsolom kezem.
A múltat gyászolom,
mely az időn átesett,
e naptól a jövőnek hitele elveszett.
Tán jobb lett volna, ha másként mész el,
s messziről látnálak boldogan,
de ez az út egyirányú,
s itt maradtam sorstalan.

Sallay gyula: az év

Bár számokból áll,
a matekot mégsem érti,
ott vesz el, hol adni kell.
Az élet egyenes részeit
rossz sebészként metszi el.

Varjasi Béla: Nehéz munka

A legerősebbek közé tartozott,
mivel nehéz fémmel foglalkozott.
Készített rácsot, kerítést, patkót.
Vasat alakítva mindenféle jót.

A patkó védte a lovak patáját,
így könnyítette meg az iga vonását.
Sok más eszközt is a kovács készített.
Munkában segített, életet szépített.

Sok szerszám, kapu őrzi kezük nyomát,
amik szépítették gazdagok otthonát.
Aki megtehette, rendelt tőle szépet,
háztartásban, tanyán, fontos munkagépet.

Manapság már az utókor csodálja,
milyen alapos volt a mesterek munkája.
Ez a kemény munka biztos jól fizetett,
miből családjával boldogan élhetett.

Az oldalt 
Szénási Sándor István 

állította össze.

Kaiser Ilona: Fénydal

józsa Károly: Emlékszel-e?

Emlékszel-e, hogy eljátszottunk
a ház előtt az udvaron?
Gyermekszívvel, hogy kergetőztünk –
Emlékszel, édes angyalom?

S ha megfogtalak ott a kútnál,
hogy kacagtunk is azon,
mert karjaim közé futottál –
Emlékszel, édes angyalom?

Bevittelek nagy diadallal,
és boldogok voltunk nagyon.
Szívünk tele volt édes dallal –
Emlékszel, édes angyalom?

Most is csak kergetősdit játszunk:
A sors kerget az utakon…
Ha találkoznánk ott a kútnál,
én édes, szőke angyalom…

Szénási Sándor István: Fehér karácsony

A tél ünnepére
fehér inget vasalt a Nap,
fényes cipellőben
harangszó járt a fák alatt.

Istentiszteletre
mentünk, sok felnőtt és gyermek,
házfalakon a fény,
arcunkon a pír derengett.

Hólepke karácsony
eljött, leszállt a lelkünkre!
Kérleltem gyermekként,
maradj itt velünk örökre!

Segíts a jóságnak
bennünk otthonra találni,
az érdek világban,
mint csillagfényt szétszórni.
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Nagy politika - kis (helyi) politika
Az év eleje kínálja, hogy mérleget vonjon az ember az elmúlt évről,
és némileg előre is tekintsen, amennyire a környezetünket befolyá-
soló tényezők engedik. Ebből adódóan az ember nagyobb bizton-
sággal evezz a közelmúlt történéseinek tengerében. Az, hogy
választás közeleg, az arra is felbátorít, hogy egy ciklust próbál-
junk áttekinteni a helyi világunkban, a nagypolitika sugárzásában.
Ma, január közepén, biztosan kijelenthető, hogy Vecsést történel-
mi változások érték az elmúlt három évben, és olyan mértékű
támogatásokhoz jutott, ami messze felülmúl minden elképzelést.

Vecsés sohasem volt járásközpont, ezért ennek elnyerését illik
kellő elégedettséggel szemlélni, hiszen ez nem megalapozatla-
nul, nem a politika szeszélyétől hullott az ölünkbe. Ez évtizedek
erőfeszítésének eredménye, amelyben az önkormányzat – a
képviselő-testületek és bizottságai, valamint a Polgármesteri
Hivatal munkatársai – mellett az intézmények, a vállalkozások,
a város polgárainak szorgalma és tehetsége, az egymásra épülő
alkotás, egyéni és közösségi gyarapodás öröme benne van. Az,
hogy helyben oldható meg a vecsési polgárok gondja akár a
Járási Hivatalban, akár a már estig működő Okmányirodában,
az kézzel fogható előrelépés.
A beruházások tekintetében is illő a történelmi jelző, hiszen 69
év után ismét van a városnak Kultúrháza! A Városközpont beru-
házás keretében a Piac tér – a környező utcákkal együtt – telje-
sen új arculatot kapott, sőt jutott egy játszótérre is az Anna utca
sarkán. Folytathatjuk a sort a vadonatúj Bölcsődével, amire
szintén illik a történelmi jelző, mert ilyen intézményünk is úgy
volt, mint sok más a régi rendszerből, hogy egykoron – az ötve-
nes évek elején – elvették a tulajdonosától és közintézményt
fabrikáltak belőle. (A régi Bölcsőde épületében üzemelt a
Bodnár, majd az Ekárt Patika az államosításig.) Történtek útépí-
tések is a városban, pályázatból és saját erőből egyaránt. Ha
mindezeket összeadjuk már meghaladtuk a 2 milliárd forintot!
A pontosság kedvéért le kell írni, hogy ennek kb. kétharmada
uniós támogatás, a többi önkormányzati forrás volt. 
A most következő két felvetésnél nem kell nagy fantázia a
nagypolitikának a helyi politikára gyakorolt hatását észrevenni.
Időrendben és logikailag is úgy helyes, ha a Városközpont beru-
házás eseményeit visszapörgetjük 2009-ig. A pályázat, illetve
annak előkészítése még korábban történt, és ezekről a VT
hasábjain már többször írtunk. Fontos rögzíteni, hogy az erede-
ti pályázati kiírás más volt! A megvalósulton kívül tartalmazta
a Városháza teljes felújítását, tetőszerkezetének cseréjét és a
padlástér beépítését, valamint a Telepi út átépítését (közmű
rendszerének felszín alatti elhelyezését, árkainak befedését –
parkolóvá alakítását, járdáinak elkészítését) a Vashídtól az Anna
utcáig. Fontos elismételni, hogy az eredeti tervek ennek megfe-
lelően készültek el! Az egyik legjobb pályamunkát mi készítet-
tük, és ezzel meg is nyertük az összesen 2,4 milliárd forint érté-
kű beruházást! 2009 őszén kezdett gyanúsan lassúvá válni a
pályáztatás rendje. Előbb csak a határidők lettek „légiesek”,
majd jött a balhorog! Új pályázatot írtak ki, mert „annyi a jó
pályázat, hogy többen érdemelnek támogatást”- szólt az indok.
Ennek megfelelően közel egy milliárddal karcsúbb terveket kel-
lett készíteni – valós tervezési és egyéb költségek mellett. Ezért
maradt ki a Városháza és a Telepi út a beruházásból! Hogy ez
miért történt, azt mindenki fantáziájára bízom, de közben az idő
haladt, az új tender eredményhirdetése és a kifizetés (lehet, hogy
ez a kulcsszó) már 2010 tavaszára-nyarára halasztódott, ami már
a másik kormány feladata lett. A lényeg azonban az: ha az erede-
ti pályázat szerint készült volna el a beruházás, akkor mostanra –
a teljes adósságállományt átvállaló konszolidáció miatt – itt áll-
nánk a kész Városházával és Telepi úttal is, hitelállomány nélkül!

A helyzet most úgy áll, hogy az elmaradt beruházásokat valami-
kor el kell készíteni - kemény pénzekért! A Városházáról azt is
tudni kell, hogy a felújítása mára az elsők között megoldandó
feladatok közé lépett elő! Talán lesz egyszer egy pályázat…
Az adósság nagyságában a beruházások jelentik a kisebb részt.
Ez itt is úgy van, mint a sok százezer család hitelénél. Évtize-
dek kisebb-nagyobb hitelei nőttek naggyá a kamatcsapdától.
Ezek jelentős részét az intézmények működtetésére vették fel.
Olyan, kötelezően önkormányzatra rótt, de anyagiakat rá nem
biztosító feladatokra, amit el kellett végezni. Egyetlen példa:
Vecsés az óvodai és az iskolai intézmények működtetésére
évenként növekvő mértékben költött százmilliókat, mert nem
volt rá elegendő az államilag biztosított kvóta.
Vecsés esetében az eltelt 3 évben a beruházások és az adósságát-
vállalás (2,2 milliárd forint!) együttes összege 4 milliárd fölött
van – a kisebb önerős fejlesztések nélkül! Ezt nem lehet másként
értékelni, mint felszabadítást az adósságrabszolgaság alól!
Az ember nemcsak kenyéren él – tartja a mondás. Az embernek
sok minden lehet fontos. Nyilván elsőként magunk és családunk
boldogulása, egészsége a legfontosabb. Valamiért makacsul mégis
azt hiszem, hogy egyre többeknek fontos a körülötte lévő világ
állapota is. Valószínűleg mindenki a maga érték- és érdekrendsze-
re szerint értékeli ezt. Biztosan sokan szeretnék, ha a település,
ahol élnek, minél több szolgáltatást nyújtson számukra, minél
élhetőbbé váljon a világ. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azok
is egyre többen vannak, akiknek a nemzet sorsának alakulása sem
mindegy, akiknek van nemzettudata, akik nem mindent pénzben
mérnek, hisznek a nemzeti kultúra, a nemzeti hagyományok, az
ezeréves nemzeti állam összetartó erejében, a Kárpát-hazában élő
magyarok összetartozásában és megmaradásában. Ők alighanem
örülnek az új alkotmánynak, az állampolgársági törvénynek és
annak is, hogy Vecsésen is lett Országzászló.
A napokban lesz a Magyar Kultúra Napja, aminek kapcsán
sokan és sokszor mondják, hogy a nemzeti kultúra ápolása
nekünk, magyaroknak a kötelessége, másoktól ezt nem várhat-
juk. Ez nagy igazság! 
Évek óta megjelentetjük az iskolai ballagók és az elsősök név-
sorát, és mindannyiszor bosszankodom, hogy mennyire csökke-
nőben van a 30-50 éve vagy még régebben, a magyar kultúrkör-
ben használt keresztnevek gyakorisága. Igaz, akkor is voltak új
hangzású nevek, de ezek voltak kisebbségben. 
Ezekből a névsorokból 600 keresztnevet néztem át, akik 1990-
ben, 1999-ben és 2006-ban születtek, nagyjából egyenlő meg-
osztásban. Pontos statisztikát ne kérjenek, de néhány érdekessé-
get megosztok Önökkel. A 600 név között egyetlen(!) Árpád,
Géza, Béla, Kálmán, Gyula, Bálint, Mihály, Károly, Antal,
Erzsébet, Katalin, Mária, Sarolta, Emese, Enikő, Zsuzsanna,
Margit nem volt! 1-3 esetben fordult elő az Imre, András, Endre,
Csaba, Levente, Hunor, Botond, Miklós, Mátyás, Márton, Zsolt,
Tibor, Sándor, György, Magdolna, Zsófia, Kinga, Júlia, Csenge,
Nóra, Ildikó név. (Elnézést, hogy más sokszor használt nevet
nem említek.) Az ebbe a körbe tartozó nevek száma 250 körül
mozgott, a többi az új divathullám keresztnevei voltak.
Ne értsenek félre! Szándékosan nem mondok példát a nevekre,
mert senkit nem szeretnék megbántani, hiszen ezeregy oka lehet
arra, hogy miért éppen azt választotta. A másik, hogy örüljünk
a gyermekáldásnak (Ej, ha egyszer kiirthatnánk a szótárunkból
a terhes szót!), és tekintsük a nevet másodlagosnak. 
Mégis halkan megkérdezem: gondolják, hogy másutt is ez a
divat? Gondolják, hogy más országban magyar nevet adnak a
születendőnek?
Higgyék el, gyökerek nélkül a legszebb fák is kiszáradnak…

Szalontai János
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„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük”Mt. 18,20
Örömteli hírt szeretnék megosztani Önökkel. Mint minden évben, most is -
2013. december 21-én – a vecsési kereszténydemokraták karácsonyi
műsorral, ingyenes tombolahúzással igyekeztek örömet szerezni a nehe-
zebb körülmények között élő családok gyermekeinek.
Először is szeretnénk köszönetet mondani a Bálint Ágnes Kulturális
Központnak, hogy első megkeresésünkre nagyon készségesen biztosított
helyiséget és a programhoz szükséges technikai hátteret is. Szintén köszönet
illeti Heinemann Ildikó evangélikus lelkészt is, aki a műsor kezdetén Jézus
születésének hiteles történetével ismertette meg a közönséget, az ide vonat-
kozó bibliai idézetekkel. Ami különösen kedvessé tette az eseményt, hogy az
idézetekre visszakérdezve a leggyorsabban válaszoló gyermeknek 1-1 tábla
jutalomcsokoládét osztott ki. Öröm volt nézni a sok csillogó szemű kisgyer-
mek lelkes válaszát és igyekezetét.

A vecsési Labdarózsa Népdalkör
feledhetetlen szép műsorral
ajándékozta meg a hallgatósá-
got. A leghitelesebb vélemény
egy spontán elhangzott dicséret
volt, egy könnyes szemű „nagy-
mamától”. „Amikor az a kisfiú
citerázott és énekelt, mintha a
nagyapámat hallottam volna.”

Ezután következett Ady Endre: „Karácsony” című gyönyörű versének kivetí-
tése Szabó Gyula színművész mély bariton hangjával kísérve. A kivetített
szép képek és a szöveg a hallgatóság nagy részének szemébe könnyeket
csalt. Felejthetetlen élmény volt! Ekkor volt a teremben a legnagyobb
csend, mindenki áhítattal és meghatódva figyelte a vetítést.
Következett a tombolahúzás, ajándékok kisorsolása. Köszönettel tartozunk
az adományozók felé. Egy magát megnevezni nem kívánó vállalkozó több
értékes számítógépes játékot és hangszórópárt adományozott. Ide kívánko-
zik egy ajándék átadás közben történt szívszorító jelenet. Az egyik sorban
ülő nagymama ölében ült egy kisfiú, aki hallva a tombola számának
bemondását, kiszaladt a nyereményért, amely egy számítógép hangszóró
volt. A nagymama szomorúan hozta vissza a hangszórót, és kérte, cseréljük
ki egy olyan játékra, amihez nem kell elektromos áram. A kisgyermeknek
nemhogy számítógépe nem volt, hanem elektromos áram sem volt a lakás-
ukban. A nagymamának sajgott a szíve, a gyermek zokogott, hogy ki kellett
cserélni a játékát, mi pedig elszorult torokkal adtunk másik ajándékot. 
Itt szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni a Petőfi Sándor Római
Katolikus Iskola diákjainak és szüleiknek. Az általuk összegyűjtött és dobo-
zokba szépen becsomagolt használt, de nagyon jó állapotú játékoknak –
még a helyszínen felbontva –hihetetlen örömmel felkiáltó gyermekek
adták meg a legőszintébb köszönetüket. 
Ezen a napon Jézus nevében nem ketten gyűltek össze. A 15 órakor kezdő-
dő műsorra folyamatosan érkeztek a szülők gyermekeikkel, a nagyszülők
unokáikkal. Mi sem hittük volna, hogy ennyien el fognak jönni, és nagyon
örültünk. Minden gyermek kapott 1darab ingyen tombolát, és 102 ajándék
került kisorsolásra. Senki sem maradt ajándék nélkül. A gyermekek boldo-
gan ették a tagjaink által elkészített süteményeket és itták az üdítő italo-
kat. Itt szeretnék egyik tagunknak köszönetet mondani. Mikor látta, hogy
kevés lesz az üdítő ital, elszaladt és saját pénzéből hozott pótlást, hogy
elég legyen.

Vecsési Kereszténydemokraták

Közösség
Van egy dolog, amit szeretünk emlegetni, de keveset teszünk érte; és talán
nem is tudjuk már, hogyan kellene… Elveszett az iránta való érzékünk. Ez
a valami, a közösség. 
Így van ez szerte a világon. Hogy miért? A közösség közvetlen emberi kap-
csolat, a család után a legszemélyesebb, ahová az üzlet még nem tudott
befurakodni, csak megkerülni, kiiktatni képes. Vecsésen, még a Kádár-
rendszer idején is négy ifjúsági klub volt. Ma egy sincs. Jó volna ezen vál-
toztatni? Szerintem igen. Egész értékrendünk, erkölcsiségünk közösségi
alapon nyugszik. Jó ember - Kihez jó, talán saját magához? Bátor - Kivel
szemben? Becsületes - Kihez? Őszinte - Kivel? Ha csak egy ember élne a föl-
dön, nem volna szükség morálra. Az ember legcsodálatosabb tulajdonsá-
ga, hogy a másokkal való együttműködést örömforrássá tudta változtatni. 
Most elmondanám, hogy kevés ráfordítással, mit tudnánk a közösség érde-
kében tenni a színház eszközeivel. A színház semmivel sem különb művé-
szet, mint a többi. Értelmetlen kérdés volna, hogy ki nagyobb lángelme:
Shakespeare, Bach vagy Michelangelo? De van néhány hasznosítható,
egyedi sajátossága. Ilyen, hogy a teljes személyiséget igénybe veszi; hogy
közvetlenül embertől emberig hat - emiatt viszonylag nagy közönséget
tud gyűjteni (akik hajlandóak fizetni is azért, amit látnak.) De a közösség-
teremtés szempontjából leghasznavehetőbb tulajdonsága az, hogy vala-
mennyi művészetet magába tudja fogadni. 
Létrehozhatnánk egy kis színházi csapatot, amely az érdeklődő középisko-
lás korú fiatalokat be tudná fogadni. Egy előadásban helyet kaphat a zene,
a tánc, az ének, a képzőművészeti érdeklődés (díszlet, jelmez, plakát,
video), az írói, költői vonzalmak; ugyanakkor szükség van világosítóra,
hangosítóra, díszítőre, jelmezvarróra, díszletkészítőre, súgóra, szervezőre,
jegyszedőre...
Rosszul vélekedik, aki úgy gondolja, hogy ez „csak” egy színjátszó-csoport
volna. De közösséget csak valamilyen közös cél érdekében lehet létre
hozni. Ugyanakkor vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogy akit fiatalkorában
a lakóhelyén valamilyen közösségi hatás ér, az felnőtt korában erősebben
fog kötődni a városához. Hogy van ez nálunk? A tehetséges fiatalok jelen-
tős része más városban végzi középiskolai tanulmányait. Ott érik őket az
ifjúkor meghatározó élményei, ott alakítanak ki társas kapcsolatot, egyete-
mi éveik után pedig elköltöznek tőlünk, vagy csak aludni járnak haza. 
A mai világ a pillanatnak él; elveszítette érzékét a jövő iránt. De, ugye
mindannyian azt szeretnénk, ha, amit elkezdtünk, nem porladna szét,
hanem tovább vinnék mások; ha lehet, jobban, mint ahogyan mi tesszük.
Hogy a gyerekeink, unokáink nem kódorognának a nagyvilágban, vagy, ha
elmennek is, volna egy hely számukra, a szülőföld, ahová visszatérhetnek;
mert otthonosságot és biztonságot tudtak teremteni maguknak. 
Ehhez azonban lehetőséget kell adnunk nekik arra, hogy megismerjék
egymást, bizalmi viszony alakuljon ki közöttük, megtanuljanak együttmű-
ködni és egy közös cél érdekében dolgozni. Mert… a mostani gyerekek
között is lesz, aki az Európai Unióban dolgozik majd, mint Kazatsay Zoltán
vagy tudományos életet szervez, mint Mezei Tibor. Válhat belőlük államtit-
kár, képviselő, bankár… ők lennének Vecsés meghosszabbított kezei. És
akik itthon maradnak: közülük kerülnek ki azok, akik huszonöt, harminc év
múlva a várost vezetik. A diákok művészeti köre persze nemcsak azokat
vonná be, akik személyesen részt vesznek benne. Beavatottakká válnak a
szülők, barátok, rokonok, szomszédok, érdeklődők, iskolatársak. és még
azok is, akik azt mondják: mi színházba nem járunk, de jó érzés nekünk,
hogy van egy ilyen dolog Vecsésen. 

Varsa Mátyás
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Jubiláns házaspárok köszöntése

A város önkormányzata 2000-ben köszöntötte először a telepü-
lésen élő jubiláns házaspárokat. Idén december 7-én a Petőfi
téri templomban tartották az ünnepséget a már hagyományos-
nak tekinthető forgatókönyv szerint. A templomban ökumeni-
kus áldást kaptak a gyémánt-, az arany- és az ezüstlakodalmu-
kat ünneplő házaspárok, megújították a polgári fogadalmukat és
ajándékot, és emléklapot vehettek át a város vezetésétől.
Az ünnepség később az új kulturális központban folytatódott,
ahol vacsora és muzsikaszó mellett ünnepelhettek a jubilánsok
a családjukkal.
Sok boldogságot kívánunk!

60. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Szivák József - Jugovics Rozália, Budácsik János - Soós Teréz,
Szalóki István - Szabó Mária, Farkas Sándor - Karalyos
Piroska, 

50. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Kun László - Temesi Róza Katalin, Kovács József - Tagscherer
Magdolna, Filep Ferenc - Krajnyák Mária, Nagy Gyula - Pósa
Ilona, Nagy Imre - Szekeres Éva, Szabó László - Marozsán Éva,
Búzás Imre - Szabadi Rozina Anna, Balázs András - Enyedi
Irén, Timár Ferenc - Richter Margit, Szomorú Elemér - Polgár
Erzsébet, Véger Lajos - Babos Vilma Erzsébet, Miszlai József -
Pálinkás Anna

25. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Kustra Sándor - Schiszler Ágnes, Vad Ferenc Gyula - Erdős
Eleonóra Márta, Hamberger György - Szabó Beatrix, Dudok
Márton - Princz Rozália, Légrádi Tibor - Lojs Mónika, Tóth
József- Brindzik Rita, Papp Attila - Veres Erika, Koczó József -
Domján Edit

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba

Mindenki karácsonya

A Lokálpatrióták Egyesülete és a Vecsési Barátok Köre évekkel
ezelőtt indította útjára kezdeményezését, hogy a karácsonyt
megelőző vasárnap délutánján a város polgárai egy kellemes
délutánt töltsenek el karácsonyi hangulatban, legyen lehetőség
egy pohár forralt bor vagy tea mellett egy baráti beszélgetésre.
A koreográfia viszonylag egyszerű, mert egy jászol és élő állat-
ok szimbolizálják Jézus születésének ünnepét. A sátrakban süte-
ményt, forró teát és bort, lángost lehet kapni, de lehetőség van
ajándék vásárlására is. Gyermekek adnak karácsonyi műsort,
és a lelki útravalóról az egyházak lelkipásztorai gondoskodnak.
Már két éve a vadonatúj Piac tér biztosítja az impozáns környe-
zetet a programokhoz. Idén a Zeneiskola, a Tündérkert Óvoda,
a Nachtigallen Kórus és a Rosmarein Táncsoport kedveskedett
műsorral a jelenlévőknek. Dr. Huszka Mihály római katolikus
plébános atya a szeretet ünnepéről beszélt. 

Kellemes este volt, köszönet a szervezőknek. Talán az időjárás
lehetett volna kegyesebb, egy kis hóval jobban elősegíthette
volna az ünnep megidézését. Igaz, azóta is hiába várjuk a tél
beköszöntét. Majd márciusban, mint tavaly – gondolhatjuk, de
jobb lenne, ha a tél a saját idejében mutatná meg magát.

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba

laKOSSÁgI tÁjéKOztató
Ezúton tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a VETÜSZ Kft. törvé-
nyi kötelezettségének eleget téve, 2014. január 1-jétől új cégfor-
mában működik, mellyel egy időben a nevünk is megváltozott.
Cégünk új elnevezése: Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.
Társaságunk tevékenységében és elérhetőségeiben változás nem
történt. A cég működése folyamatos, a továbbiakban a VETÜSZ Kft.
jogutódjaként üzemel.
Tuba Zoltán, ügyvezető igazgató
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Advent idején történt

Advent az eljövetelre való várakozás ideje. Ilyenkor elcsendese-
dünk, megvizsgáljuk lelkünket, és elmélkedünk, készülünk a kis
Jézus születésének ünnepére, ki-ki szokásai szerint, de legtöb-
ben hitünkben elkötelezve. Mivel a telek mostanában nem olya-
nok, mint gyermekkorunkban, amikor hatalmas hó fedte a fákat
és befútta az utat is, sokkal nehezebb külsőségekben érezni,
hogy közeledik a karácsony…

A Labdarózsa Népdalkör ünnepi műsora kezdte meg az advent
hangulatának megalapozását december 7-én a József Attila
Művelődési Házban. Jó volt látni-hallani a sok szép népdalt, a
népdalkör és vendégeik előadását, a Czövek Olivér Református
Óvoda ovisainak műsorát, Budai Ilona csodás meséit és gyö-
nyörű hangján előadott karácsonyi énekeit, majd az irodalmá-
rok verseit, s szeretet vendéglátás zárta ezt a rangos kulturális
eseményt.

December 11-én délelőtt a lélekemelő adventi várakozás hangu-
lata a Gondozási Központban folytatódott, ahol a város vezeté-
se is megjelent. Itt is a református ovisok adtak szép műsort, mi,
verselők két karácsonyi verssel kedveskedtünk, s némi édesség-
gel, kis karácsonyi asztali dísszel. A városvezetés minden idős
klubtagot megajándékozott, a CBA Rubók Sütődéje sós és édes
süteményekkel, mákos és diós beigli adományához finom teát
kaptunk a Gondozási Központ munkatársaitól. Az ovisok ked-
veskedtek maguk készítette kis ajándékkal, amit az idős ember-
ek is kis ajándékkal viszonoztak. Megható volt az ünnepi meg-
emlékezés…

Ugyanezen a napon délután, a Mozgássérültek Egyesületének
karácsonyi klubján Nagyné Maklaga Zsóka fáradhatatlan szer-
vezésében élvezhettük tovább a családias ünnepi hangulatot. Ő
egy szeretetteljes varázsló, aki pénztelenül is terülj-terülj asztal-
kámat teremtett számunkra. Ki-ki elhozta a maga készítette

finomságokat, melyhez nagyban hozzájárult a KARAMELL
Cukrászda. Hanyecz Erzsike néni, mint mindig, most is csodá-
latos jó szívével adakozott sok-sok sós és édes cukrászsüte-
ményt. Volt, aki egy láda almát, mások savanyúságot adtak.
Hihetetlen önzetlen szeretetről adtak tanúbizonyságot az
emberek. Ennek köszönhetően jó hangulatban ettünk-ittunk,
énekeltünk. Még táncoltunk is a családias együttlétünk során! 

December 18-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban az
intézmény vezetése köszöntötte a megjelent „amatőr” művésze-
ket. Jelen volt a Balla Péter Népdalkör, akik csodaszép dalok-
kal, kecskedudával, citerával kísért rövid műsort adtak. Követte
őket a Concerto Harmonia énekegyüttes, majd a Kisspista
Színház társulatának vezetője, Varsa Mátyás egy ideillő verssel
kedveskedett a jelenlévőknek. Görög Béla bemutatta a Periferi-
Art művészeti csoportot és a Gammel Kört is egy kis rögtönzött
kiállítással. Az ismerkedést a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
vezetője, Szénási Sándor István szavai, és az irodalmárok kará-
csonyi versei zárták. Ezt követően családias hangulatú vacsora
és beszélgetés következett. Jó borocskával koccintottunk,
kívántunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt, szép alkotó
éveket, és nagyon boldog újesztendőt. 

Kívánjuk, hogy a várakozás és az igazi karácsonyi ünnep han-
gulata máskor is ilyen meghitt legyen, és egyre többen érezzék,
hogy a szeretet az egyetlen igazi ajándék, amikor együtt lehe-
tünk családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, megoszthat-
juk az örömet és a derűt, mert az többet ér minden kézzelfogha-
tó ajándéknál…

Írás és fotó: Benke Mária/

A FIDESZ/KDNP vecsési szervezete jóvoltából
Krumpli és hagyma adományosztás

December folyamán 500 kg burgonyát és 500 kg hagymát sike-
rült kiosztani Vecsésen a rászorulók körében. Azok a személyek
kaptak elsősorban az adományból, akiket a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói javasoltak ismerve a
körülményeiket. A családok (összesen 100 család) nagyon örül-
tek a lehetőségnek, illetve annak is, hogy a zöldségeket átvehet-
ték még az ünnepek előtt. Több képviselő is részt vett az ado-
mány kiosztásában, Saska Istvánné elnök asszony munkáját
külön köszönjük. A Szociális Bizottság karácsonyi csomagja és
ez az adomány lehetővé tette azt, hogy a rászoruló emberek
gondjain ismét kicsit könnyíthes-
sünk. Természetesen folyamatosan
dolgozunk a hosszútávú szociális
segítségnyújtáson is, hiszen ez a
családgondozás célja. De látva az
örömteli arcokat az osztás során,
úgy gondolom, ez is nagy segítség
volt sok-sok ember számára. Egy
idős néni jókedvűen elmesélte
nekünk, hogy ő hányféleképpen
tudja elkészíteni a hagymát és a
krumplit - sokat tanulhattunk
ebből. Ne felejtsük el, hogy bárki,
bármelyikünk, bármikor szorulhat
segítségre, ezért amíg tudunk,
adjunk másoknak, mert adni öröm!

Tárnokiné Törő Krisztina                                      Fotó: csase
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Magyar Kultúra Napja

Legfiatalabb ünnepünk alkalmából a Kulturális Központ a
Magyar Kultúra Hete címmel szervezett egy programsoroza-
tot. Lapzárta miatt ezúttal a nyitókiállítást és a város központi
ünnepségének műsorát tudjuk felidézni. Februári számunk-
ban a kulturális hét további eseményeit mutatjuk be.

Kiállítás
2014. január 17-én 18 órakor nyílt meg a Periféri ART
Képzőművészeti Stúdió tárlata. 
A művészeti csoport tevékenységét Kis Tóth János, a Kulturális
Központ igazgatója méltatta. A Periféri Art Képzőművészeti
Stúdió 1997-ben alakult. Számos kiállításon vettek részt a több
mint 15 év során. Alkotói számos kitüntetésben részesültek. Idén
is tematikus anyaggal szerepelnek, mely „A zene színei” címet
viseli. 

Központi ünnepség
Az önkormányzat a Magyar Kultúra Napja tiszteletére január
19-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban rendezte meg a
városi ünnepséget. A Himnusz közös eléneklése után Szlahó
Csaba polgármester úr mondott beszédet, amelyet teljes terje-
delemben elolvashatnak:

„Tisztelt vecsésiek, Kedves Barátaim!
Csaknem két évszázada annak, hogy Kölcsey Ferenc ezen a
januári napon megírta leghíresebb költeményét, a „Magyar nép
zivataros századaiból”. 1823. január 22-én megszületett a
Himnusz, ám csak 1903-ban lehetett Magyarország hivatalos
állami himnusza. Ekkor váltotta fel a „Gott erhalte” kezdetű,
Haydn által komponált osztrák császári himnuszt Kölcsey és
Erkel műve.
A mai ünnepi beszédemet hadd kezdjem egy személyes élmény-
nyel, az elmúlt évek alatt számos ünnepségen vettem részt, s ha
felcsendült az ismert dallam, sajnos kevesen énekeltük nemzeti
fohászunkat. Kicsit úgy érzi az ember mintha szégyellősek len-
nék, vagy ami rosszabb, mintha valami szégyellni valónk lenne.
Mindenki elmerült gondolataiban, miközben zengett a „meg-
bűnhődte már e nép!”, s legfeljebb azon töprengtünk, van-e még
kiút, lesz-e még szabad lélekkel jövendő?
Pedig meg kell tanulnunk kiállnunk magunkért meg kell érte-
nünk, hogy a nemzetünk erejét alkotó támpilléreket, úgy mint:
a Himnuszt, az anyanyelvünket, a közös múltunkat, a hagyomá-
nyainkat, egyszóval a magyar kultúrát a gondviselés bízta ránk.
Amit a világban csak mi magunk erősíthetünk, képviselhetünk,
és szükség esetén csak mi védhetünk meg.
Az elmúlt évek során azt tapasztaltam, ahol az emberek között
szeretet van, ahol az emberek szeretettel fordulnak egymáshoz,
onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. Azt hiszem

ez a gondolat akár mottója is lehetne ennek a mai magyar kul-
túranapi megemlékezésnek. Büszkén mondhatom, hogy a váro-
si összefogás eredményeképpen készült el ez a szép Ház,
melyért annyit tűrtünk és fáradoztunk. Sok-sok köszönettel tar-
tozunk mindazoknak, akik a pályáztatástól a megvalósításig
kivették a részüket ebből a derekas munkából. 
A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően eddig is számos
beruházást tudtunk megvalósítani: intézmények, óvodák, isko-
lák, utak és közterek újultak meg és épültek városunkban. De
azon túl, hogy a fejlesztések elengedhetetlenek egy város egész-
séges fejlődése szempontjából, teremtenek-e ezek kulturális
közösséget, igazi kulturális poliszt itt a főváros tövében? A
válasz röviden: nem. Ha itt nem jutunk megfelelő közösségi
élményhez, ha nem teremtünk találkozási pontokat, ha nem jön
helybe a kultúra, akkor gyenge lábakon marad ez a közösség.
Ezért éreztük az egyik legfontosabb kihívásnak, hogy a 21. szá-
zadi Vecsésen egy 21. századi találkozási pontot, ha úgy tetszik
egy modern agórát és egy 21. századi kulturális központot épít-
sünk. Szeretném, ha a Bálint Ágnes Kulturális Központ mind-
annyiunké lenne, minden itt élőé, minden itt dolgozóé.
Szeretném, ha ez a központ új lendületet lehelne a városba és
tovább erősítené identitásunkat. Mert ne felejtsük, Vecsés a
közös ügyünk, a jövőnk és az otthonunk, ahol ma már a kultúra,
a művelődés, a zene, a tánc is otthonosabban érzi magát.
És miközben ezt a munkát végezzük, nem szabad elfelednünk
Bartók szavait, aki azt vallotta: “... ami új és nagy jelentőségű,
azt mindig a régi gyökerekbe oltják...”
Ez az örökség tartott meg minket, magyarokat Európában, ez az
örökség tartotta meg a magyar nemzetet szétszakítottsága elle-
nére. Ez az őseinktől kapott hit adott erőt nekünk vecsésieknek,
hogy minden megpróbáltatás után fel tudjunk állni és újra kezd-
jük városunk építését. Hogy csak egy ideillő példával érzékel-
tessem a bennünket ért csapásokat, 1944-ben robbantották fel a
régi Művelődési Házunkat és csak most, 70 évvel később tud-
tunk gyógyírt hinteni erre az oly régóta fájó sebre. 
Volt, aki megkérdezte, hogy mi szükség erre az épületre, miért
pont ilyen lett és egyáltalán miért nem volt jó a régi? Úgy gon-
dolom, hogy bármilyenre építettük volna, a kérdés ugyanez
maradna, legfeljebb más tenné fel.
Igazi, perspektívikus válasz az, hogy a mindenkori városveze-
tőknek nem csupán a jelen nehézségeit kell szem előtt tartani-
uk, hanem törekedniük kell a jövő kihívásainak megfelelni. Úgy
vélem, ahol vannak tervek, ott bíznak a jövőben, azaz mi vecsé-
siek bízunk a fiataljainkban, és hiszünk a fejlődésben. Hisszük,
hogy ezt a várost és ezt az országot a Mindenható segítsége
mellett egyedül mi magunk teremthetjük jobbá. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezer esztendővel ezelőtt Szent István királyunk sorsfordító dön-
tésével - a koronázással - a keresztény Európa irányába jelölte-
tett ki a magyarság útja. Egy évezred itt Európában, egy évez-
red, amióta küszködve, vigyázva építjük magunkat. Beszívjuk
és kileheljük Európa, a világ kultúr-
áját, és vigyázunk azokra az értékekre,
amelyeket magunkkal hoztunk.
Megosztjuk tudásunkat a világgal, még
ha a világ nem is érti mindig, hogy mit
jelent és mit mond nekünk Balassi,
Csokonai, Ady, József Attila, s talán
csak sejti, hogy mit jelent és mit mond
Bartók és Kodály. De ismeri és hasz-
nálja a zseniális Neumann és Szent-
Györgyi tudományos eredményeit.
(Folytatás a 17. oldalon)

Fotó: Katona Tünde
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Magyar Kultúra Napja
Szlahó Csaba polgármester úr ünnepi beszédének folytatása a
16. oldalról.

„Kedves Barátaim!
Azt gondolom, hogy a kultúra napja akkor válik igazi ünneppé,
ha feladataink jegyében számvetést készítünk, vagy legalábbis
kijelöljük önmagunkban, hogy milyen módon kell a ránk hagyott
kulturális örökségünkkel felelősséggel bánnunk. S ezt tovább kell
adnunk az utánunk következő nemzedéknek, annak a nemzedék-
nek, amelynek nevelésében a szerepünk felbecsülhetetlen!
Hiszen nekünk kell követendő mintát felmutatnunk: a kultúra
értékeit becsülnünk, törvényei szerint élnünk, és tanulságait érvé-
nyesítenünk. Mert ez a kultúra nemcsak tudást, műveltséget hor-
doz, hanem erkölcsöt is. Következésképp az értelmiség alkotó-
közvetítő szerepe óriási. Hiszen a tudomány, a művészetek nem
létezhetnek értő és művelt emberek nélkül. Értő közönség nélkül
a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangver-
senyek, a színházi előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek.
Meg kell becsülnünk alkotásainkat: tárgyi emlékeinket, amelyek
értékes lenyomatai az elmúlt koroknak. Valóban mindenki szá-
mára hozzáférhetővé kell tennünk a múlt és a jelen műalkotásait,
könyveit, festményeit, zenedarabjait, őriznünk és védenünk kell
nyelvünket, mint kultúránk legfontosabb hordozóját.
Ezért érzem sorsfordító jelentőségűnek, hogy immáron nekünk
is van kulturális központunk, egy olyan művelődési ház és
könyvtár, amelyre joggal lehet büszke minden vecsési. És szív-
ből kívánom magunknak és mindazoknak, akik a magyar kul-
túráért felelősséget éreznek, akik nem kis erőfeszítések árán
teszik a dolgukat, hogy e mai nap igazi ünnep legyen, azzal a
tudással és szent meggyőződéssel, hogy amit teszünk, azzal
népünket, nemzetünket, jövőnket szolgáljuk. Szívből kívánom,
hogy napról napra egyre több élettel teljen meg ez a Ház. 
Ezen alkalomból szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik fáradságos munkájukkal hozzájárulnak kultúránk fennma-
radásához, nevelik a jövő generációit. Köszönettel tartozunk
minden megtanított verssorért, énekért, minden megoldott
számtanpéldáért, minden táncmozdulatért, minden kézbe adott
könyvért és minden jóra nevelő szóért. 
Szívből kívánom, hogy legyen velünk a Tessedikek, Széchenyiek,
Grassalkovichok alkotó szelleme és mozgósító ereje, hogy tanul-
junk példájukból, és a kultúrának új csarnokai legyenek. Hogy a
közműveltség ne csupán kívánalom maradjon, mert ahol művelt-
ség uralkodik, ott nincs ereje a műveletlenségnek.
Berzsenyi: A magyarokhoz című versében ezt a következőkép-
pen fogalmazza meg: 

„Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát föld urává, Ez Marathont s Budavárt híressé.” 
Becsüljük hát meg ezt a napot, és sokszorozzuk meg a szívünkben,
mert kultúra nélkül sem emberek, sem magyarok nem vagyunk.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!”

Ezeregyév

Történelmi táncshaw az ExperiDance Táncegyüttes előadásában
Az ExperiDance első egész estét betöltő produkciója a magyar
történelmet dolgozza fel 21 képben a honfoglalástól napjainkig,
fergeteges zenével. 
A produkció zenéjét szerezte: Rossa László, Gömöry Zsolt, Czomba
Imre, de felcsendült benne a Ghymes együttes muzsikája is.

Sokáig emlékezetes estét kaptunk a táncegyüttes jóvoltából.
Talán mindent elmond az, hogy a közönség szűnni nem akaró
vastapsa alig engedte el a kitűnő táncosokat, akik még holtfá-
radtan is próbáltak ráadást adni - „ez legyen az utolsó” jelszó-
val. A tánchoz zene kell, de ezúttal messze nem a zene dominált.
Az inkább aláfestett, orientált a korokat megjelenítő táncjelene-
tekben. A táncképek mondanivalója (dramaturg: Morcsányi
Géza) és a táncosok virtuóz előadása volt magával ragadó. A
kettő együtt néha katartikus hatással volt az emberre. Azok a
finomságok, amellyel jelezték az előadásban, hogy nemzetünk
minden pusztító szándék ellenére él, az a Teremtő akarata, és
bennünket isteni Gondviselés vigyázz. A táncszínházat a mai
kor talán legkiválóbb rendező-koreográfusa, számtalan díj
jogos tulajdonosa álmodta meg és varázsolta elénk. Román
Sándor már többször bizonyította zsenialitását, de táncosai -
egyenrangú partnerként – biztosították a mondanivaló kifejezé-
sét. Az a tökéletes összhang, amit élvezhettünk - akár két, akár
huszonkét táncos volt a színen – lenyűgöző erővel hatott. A
második rész elején látott nyolc fős, karikás férfi tánc - zene
nélkül, csak a lábak üteme és a karika pattogása mellett  - nem
véletlenül váltott ki dörgő tapsvihart.
Köszönjük a művészeknek ezt a csodálatos estét!
Megerősítettek sokakat abban, hogy büszkék lehetünk nemzeti
kultúránkra, mert kevés nemzet tudna ilyen színvonalon, ilyen
változatos táncművészeti skálán ennyire maradandót alkotni.

Kitüntetés

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar
Kultúra Napja alkalmából KÖSZÖNŐ OKLEVÉL kitüntetést
adományozott Kókai
István részére, aki a
10. évadját megkezdett
Kisspista Színház ala-
pítója és művésze.
Számos előadásban
nyújtott már kiemelke-
dő alakítást. 

szalontai                                             Fotók: Kolonics Csaba
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Cégek, vállalkozók figyelem!
Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 

tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.
- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét.

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

Fodor Biztonságtechnika Kft. 
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901  

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

uV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

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

VÍz-, gÁz-, FŰtéSSzErElVéNy SzaKÜzlEt
CSŐSzEr ÁruHÁz
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
gÁztErVEzéS, ÁtaDÁS
ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek aKCIóS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
tErVEzéS –KIVItElEzéS
Vecsés, Magyar u. 31. – t./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DugulÁS ElHÁrÍtÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

TÉLI AKCIÓ!!!

HA ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLJA MEG AUTÓJA
AKKUMULÁTORÁT, AKKOR A HASZNÁLTÉRT 1000 FT-OS

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT KAP!!

KAISER AUTÓSBOLT
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175.

06-29-350-255, 06-20-9-674-314  
kaiserautosbolt@gmail.com

Szintfelmérés és jelentkezés már ONLINE is.
nyelvvizsgahely

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok folyamatosan:
normál, intenzív, vizsgafelkészítő, kommunikációs

www.studium-oktatas.com
Vecsés, Fő út 226.

tel.: 29/352-967; 20/5-852-852
tErMElŐI FrISS tEj           
automatából Vecsés 2 pontján 24 órában,
hozott flakonba házi tej kapható.                                    
3,8-4,2%-os zsírtartalommal.   190Ft/liter 
Az automaták megtalálhatóak:
toldi F.u.12/c (Toldi-Bethlen u. sarkán)
TEJTERMÉK automatából 8 ízben kistermelői joghurt,
tejföl, kőrözött kapható.
Fő út 161. 
(az Arditti pékségtől 
Üllő felé 30m-re)
Várja Önt a 
dobozba zárt boci.  

rendelési idő: 
Hétköznap: 1630-1830,

H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

rendelő:
2220 Vecsés, 
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129

06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633
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55 éve történt
1958. december 14-én szentelték fel az Andrássy-telepi templomot

Kevés olyan település van Magyarországon - ha van egyáltalán
-, ahol a kommunizmus legsötétebb éveiben két katolikus temp-
lomot, egy kápolnát, egy evangélikus templomot és egy baptis-
ta imaházat építettek Isten dicsőségére. Ezen templomok közül
az egyik Andrássy-telepen található. Felszentelésére 55 évvel
ezelőtt került sor. Az egyházi iratokat tanulmányozva megálla-
pítható, hogy az egyházközség minden évben megemlékezett az
évfordulóról. Így volt ez most is. A jeles napra elkészült a temp-
lomépítés történetét bemutató díszes kivitelezésű A/3-as méretű
album, és előkészületben van az albummal megegyező kisebb
méretű könyv, valamint a templomépítő plébánosok tiszteletére
készített emléktábla, melyet Dudinszky László ajándékozott az
egyházközségnek, és a templom bejárata melletti falon került
elhelyezésre. Az ünnepi megemlékezés kezdetén Varga Péter
plébános úr felidézte elődei munkáját és megáldotta az emlék-
táblát, majd a hívek énekelve bevonultak a templomba. A plé-
bános úr köszöntötte a megjelenteket, és kezdetét vette a temp-
lomépítés történetét feldolgozó könyv bemutatása. Jelen sorok
írója, a könyv szerzője a kezdetektől napjainkig, vagyis alfától
az omegáig ismertette a templomépítés történetét, melynek
végén átnyújtotta a már említett albumot Varga Péter plébános-
nak. Ezután kezdetét vette az erre a célra összeállított irodalmi
műsor. A műsorban többek versei kerültek tolmácsolásra,
melyeket Tóth Gáborné sz. Gál Gizella (a jobboldali képen) és
jelen sorok írója közvetített a hívek felé. 

Amikor 1958-ban felszentelték a templomot, még nem volt
mennyezet, a fűtést egy nagy vaskályha biztosította, s a mada-
rak berepültek. De felépült, és a hívek birtokukba vehették azt
az épületet, melyet Isten dicsőségére építettek a sas-hegyi
romokból, bebizonyítván, hogy a romokból is lehet újat előállí-
tani, ha van akarat, hit, összefogás, áldozatvállalás.1959-ben,
pünkösdkor itt járt Pilinszky János költő, aki az Új Ember című
újságban a következőket írta:
„Az új vecsési templomot a hit és a szeretet emelte, s ennek a
hitnek és szeretetnek a jelenléte a templomlátogató legszebb és
legmaradandóbb élménye.” (Pilinszky János: Pünkösd egy új
templom falai között, Új Ember, 1959.) 
Fentebb azt írtam, hogy a templomépítés az alfától az omegáig,
azaz a kezdettől a végéig került feldolgozásra, de valójában
soha nincs vége, mert mindig kell valamit javítani, mindig szük-
ség van áldozatok hozatalára. Most egy olyan feladatot kell
megoldani, amely nem tűr halasztást. Ez nem más, mint a tető
teljes felújítása. A tető több helyen beázik, és félő, hogy előbb-
utóbb helyrehozhatatlanul károsodik a templom. Szükség van a
teljes cserére. Ez bizony rendkívül sok pénzbe kerül.
Kimondani is sok, összegyűjteni pedig kérdéses. Ha visszate-

kintek a templomépítés történetére, sokszor elgondolkodom,
hogyan tudták előteremteni azt a temérdek pénzt, ami az építke-
zéshez kellett! Voltak adakozók, akik pénzbeli segítséget nyúj-
tottak. Volt, aki verejtékezve dolgozott, volt, aki a vérét adta.
Mondhatni véres verejtékkel épült a templom, de felépült. Volt
olyan idős asszony, aki a 148 Ft-os nyugdíjából gyűjtögetett
össze pénzt és adományozta arra a célra, hogy a templomlépcső
mellé korlát készülhessen, hogy az időseknek legyen mibe
kapaszkodni. Mások a szószékre adományozták összekuporga-
tott forintjaikat. (Most a Szent Hedvig mellékoltár áll a helyén.)
Megint más vért adott, és az érte kapott pénzt a templomi padok
vásárlására ajánlotta fel. Amikor a tetőszerkezetet készítették -
hideg januári napokon - a hívek elszállásolták a munkásokat, mi
több, meleg ételt is biztosítottak számukra. Van tehát példa,
mert az akkori idők embere hittel a szívében építette a templo-
mot Isten dicsőségére. Most 17,5 milliót kellene előteremteni a
tetőcseréhez. Megoldhatatlannak látszó feladat. De gondoljunk
eleinkre! Az élet akkor sem volt könnyű, mint ahogy most sem
az. De adakozással, pályázatokkal, netán önkormányzati és egy-
házmegyei támogatással sikerülni fog. Ehhez azonban a hívek
áldozatvállalása is szükséges, és akkor megerősítést nyer
Pilinszky János 1959-ben tett nyilatkozata azzal, hogy az 55
éves templomot a hit és a szeretet emelte, és az tartja fenn nap-
jainkban is. Így legyen!

Gál István                                           Fotók: Koncsik Sándor

„Jót tenni jó!”
Kedves Vecsésiek!

Örömmel számolhatunk be a november 22-23-ai Tescoban tar-
tott élelmiszergyűjtés eredményéről!
A CIB Bank és a vecsési katolikus Karitász 29 fő önkéntese
2098 kg vegyes élelmiszer adományt gyűjtött a Tesco jószívű
vásárlóitól. Az adományokból a Karitász 216 vecsési rászoruló
család 731 fő családtagja részére élelmiszer csomagot készített
és szállított ki lakásukra karácsonyi ajándékként december
hónapban.
Köszönjük a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, a vecsési
CIB Bank önkénteseinek és a Tesco szupermarket dolgozóinak
segítségüket!
Köszönjük a jót tevő és jó kedvű emberek segítő adományait!

Gáspár Csabáné Karitászvezető
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Honlap, brossura, szórólap és boltok 
reklámanyagának elkészítését vállalom.

Honffy Gábor - Tel.:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com



Gondolatok.... 
Karácsony utáni ünnepek (2013-2014)

Január 1. Szűz Mária, Isten Anyja (Újév). Karácsony nyolca-
da (oktávája). 
Jézus bemutatása és körülmetélése a Jeruzsálemi templomban.
Szűz Mária Isten-anyaságát ünnepeljük.
Jézus Krisztus, a Második isteni Személy Máriától kapta embe-
ri természetét, testét így imádkozzuk a Hiszekegyben a Niceai
Hitvallás szavaival: „et incarnatus est, de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine, et homo factus eset”. („megtestesült a Szentlélek
erejéből Szűz Máriától és emberré lett.”) Ezért tiszteljük - nem
imádjuk - különleges tisztelettel Máriát, Isten Anyját.
De január 1-jén van a Béke világnapja is. Ferenc pápa - és elő-
dei is - külön üzenetben szólította fel a világot a béke fontossá-
gára és szükségességére, valamint arra, hogy az igazi békét csak
Jézus Krisztustól várhatjuk. Istent nem zárhatjuk ki életünkből.

Január 6. Jézus megjelenése (Vízkereszt). A görögkeleti egy-
házak ezen a napon ünneplik Jézus születését. A római egyház-
ban Jézus születésének ünnepét áthelyezték december 25-ére,
március 25-éhez kilenc hónapra, a római fény ünnepének, (Sol
victus) kiszorítására. A római egyház ekkor ünnepli a Napkeleti
bölcsek látogatását. A három Napkeleti bölcs azért kereste fel a
Csillag vezetésével Betlehemben a gyermek Jézust, hogy imád-
ják és hódoljanak előtte. Tehát Jézus istenségének megjelenése
ez az ünnep. Ugyancsak Jézus istenségét állítja elénk egyhá-
zunk Jézus első nyilvános csodájának ünneplésével a Kánai
menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatta, hogy segítsen a
bajba jutott vendéglátókon. Ez évtől ismét parancsolt ünnep lett
január 6-a.

December 27. Szent János apostol és evangélista. 
Jakab apostol öccse. Ő az a tanítvány, akiről az evangélium
külön említi, hogy „szerette őt Jézus”. Az Utolsó vacsorán Jézus
mellére hajtotta a fejét és jelen volt Jézus Krisztus keresztre
feszítésekor, akkor bízta Jánosra édesanyját, Máriát: „íme, a te
Anyád”.
János Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Méregpohárral
akartak véget vetni életének, de János megáldotta a mérgezett
itallal telt kelyhet, mire a kehely darabokra tört, és így nem árt-
hattak neki. Ezért tartanak ezen a napon a szőlőtermő vidékeken
boráldást. Régebben némelyik borospincében a következő fel-
irat volt látható: „Szent János áldása maradjon e hajlékon és az
elmenőkön is!”
Vecsésen a Vecsési Borbarátok Egyesülete hét éve kezdemé-
nyezte a boráldás felelevenítését a Szent Kereszt templomban.
Azóta - sok hívő jelenlétében - a plébános szentmise keretében
megáldja az oltár elé készített új borokat. Utána pedig kedves,
hangulatos vendégséggel, finom borokkal kedveskednek a
résztvevőknek a borászok.
Ismeretes - annak ellenére, hogy nagy, értékes szőlőterületek
már nincsenek Vecsés határában -, kiváló borászok élnek váro-
sunkban, akik országos borversenyeken kimagasló eredménye-
ket érnek el, igen rangos díjakat hoznak el kitűnő boraikkal. A
világharmónia jelképe ősidők óta a búza és a bor. Egy búzaci-
póhoz és egy pohár borhoz a ,,mindenség” kell. Isten - ember -
természet összefogása.
Némely vidékeken - nem Vecsésen - találó nevet adnak egy-egy
gazda borának. „Guggolós bora” annak a gazdának van, akinek
az ablaka alatt guggolva mennek el az ismerősök, nehogy
behívják őket egy pohár borra. „Háromemberes bora” pedig
annak van, akinek olyan rossz a bora, hogy három ember szük-

séges ahhoz, hogy valakivel megkóstoltatják: két ember, aki
lefogja a szerencsétlen, tiltakozó embert, a harmadik pedig önti
bele.
No, Vecsésen ilyen borok nincsenek! Inkább azt mondhatják el
a vecsési borászok, hogy „van jó bor, van jobb bor és van az én
borom...”

Hadd idézzem a Vecsésen született, városunkban élő Bácskai
Géza versét: „Tisztelgés egy pohár bor előtt”, s ezzel kívánjak
minden kedves olvasómnak áldott, boldog, eredményes új esz-
tendőt.

Írás és fotó: Nagy István Elek

Bácskai Géza: 
Tisztelgés egy pohár bornak

Kezemben egy kis pohár bor, 
ízlelgetem, iszogatom. 
Színe vörös, égő rubin. 
Az illatát szagolgatom.

Ez a kevés vörös nedű 
mennyi sok mindent tartalmaz. 
Gondolatom kalandozik, 
s rájövök, hogy mind-mind igaz.

Tartalma, a sok lemondás, 
a nyitásnak fontossága. 
Izgalom és várakozás, 
a metszés gondos pontossága.

Tartalma, a nyári meleg, 
az ISTENI gondviselés. 
Sok-sok munka, aggodalom, 
fáradozás és napsütés.

Tartalma, a sok-sok illat,
amely mind-mind arra bíztat: 
Tevékeny légy és türelmes, 
így lesz borod egészséges.

Tartalma, a kezelt pince, 
a hordók gondos tisztítása.
Időbeni szüretelés, 
és a JÓISTEN áldása.

Elfogytak a gondolatok. 
Lemegy lassan már a Nap is. 
Tisztelgek e kis bor előtt, 
s kiürül a poharam is.

(2013)
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019

ú j !  M E g N y Í lt !  O lC S ó  g Á z O l a j !

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

D u g u l á s  e l h á r í t á s  f a l b o n t á s  n é l k ü l.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze r e l é s.

Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok 
cseréje megbízhatóan, garanciával.

tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

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

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

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

Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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Kirándulások az Erdélyi Körrel
Csíksomlyói Búcsú
Hét nap hat éjszaka június 5-11-e között.
Indulás: 2014. június 5-én, csütörtökön reggel 6 órakor
(Budapest, Hungária krt. Nemzetvédelmi Egyetemmel szemben
lévő MOL parkolóból)
Útvonal: Biharkeresztes – Nagyvárad (városnézés) –
Bánffyhunyad - Kalotaszentkirály (szállás) – autópálya –
Korond – Lővéte (szállás) – Csíksomlyói Búcsú - Lővéte (szál-
lás) – Gyimesbükk ezeréves határ és zarándokvonat fogadása -
Lővéte (szállás) - Korond (vásárlás) - vissza Székelyudvarhely
(városnézés) - Segesvár (városnézés) – Gyulafehérvár - Déva –
Csernakeresztúr (szállás) - Vajdahunyad várlátogatás – Brád
(arany múzeum) – Belényes - Kőröstárkány (szállás) – Kiskői –
medvebarlang – Nagyvárad – Vecsés 
Érdeklődni lehet:
hargita1956@yahoo.com email címen, a 0036-20-370-0292 és
0036-20-933-6294 telefonszámokon.

Erdélyi kiskörút
A 6 nap 5 éjszakás félpanziós, június végi kirándulásról a 
0620 466 5950-es telefonszámon lehet érdeklődni.
1. Vecsés – Nagyszalonta (városnézés) – Bihari-hegység –
Torockó (szállás) - Tordai hasadék és a tordai sóbánya megte-
kintése, fürdés a sósvizű strandon – Torockó (szállás) -
Kolozsvár (városnézés és Házsongárdi temető) – Magyarvista -
Torockó (szállás) – Nagyenyed (városnézés) – Gyulafehérvár
(városnézés) – Brád (aranymúzeum) - Déva – Csernakeresztúr
(szállás) - Vajdahunyad (várlátogatás) – Zsíl-völgye -
Csernakeresztúr (szállás) - Karánsebes - Lugos – Temesvár
(városnézés) – Kiszombor (körtemplom) – M5 - Vecsés

Dicséretes kezdeményezés volt!
Új színfoltként üdvözölhettük, hogy a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat december 21-én, szombaton ebédet osztott a
Piac téren a vecsési rászorultak számára. Szép gesztus volt,
köszönet érte!

VT info
Fotó: Kolonics Csaba

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

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

www.peszika.hu
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CSÁNGÓFÖLDRE UTAZTAM
Három évvel ezelőtt kapcsolódtam be a határon túli gyermekek oktatási
támogatásába, azaz „keresztszülőséget” vállaltam. Azóta olvastam egyre
többet életükről, azaz a történelmi magyar határon túli területen élő
magyarokról, a csángókról. Levelezéssel pedig megismertem beszédjüket,
és egyre kíváncsibb lettem, ezért egy utazási iroda segítségével elutaztam
a gyimesi és moldvai csángókhoz.
Valójában kik is a csángók?
A Keleti Kárpátokon túl élő magyarok, mind római katolikus vallásúak. Ők
azt vallják, mindig is ott éltek, azaz Etelköznek tekintik a Prut és a Szeret
folyó környékét. A Honfoglaláskor ott maradtak. Később, a Madéfalvi
veszedelem után számuk szaporodott az oda „átcsángált „ székelyekkel.
250 éve, 1764. jan. 7-én hajnalban az osztrák katonák megöltek egy falu
teljes lakosságát, mert megtagadták besorozásukat Mária Terézia hadsere-
gébe. Szabad székelyek voltak, akiknek a feladata a keleti határ védelme,
ezért maradni akartak. Zöld Péter nevű katolikus papjuk is erre biztatta
őket, ezért 4 év börtönre ítélték. Onnan sikerült megszöknie, és a maradék
székelyeket a többi falvakból és a hegyekben megmenekült pásztorokból
átvezette a Kárpátokon túlra. Ezek együtt adják most a moldvai csángókat.
Jelenleg 240 000 - én élnek, de már csak 45-50 ezren beszélik a magyar nyel-
vet. Mivel ott elzártan voltak, a régi - nyelvújítás előtti - ős magyar nyelvet
használják. A székelyek megmaradt déli területén élnek a gyimesi csángók
három faluban, kb. 15000-en. /Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok,
Gyimesbükk/, de a patakok mentén is élnek elszórtan. Ezen települések tiszta
magyar nyelvűek, vannak iskoláik, sőt középiskolájuk is. Gyimesbükköt - saj-
nos – Bákó (Bacau) megyéhez csatolták, itt már kötelező lett a román nyelv
az iskolákban.
A csángók harmadik csoportja Brassótól délkeletre található: ők a hétfalu-
si csángók. Valóban hét faluban élnek, róluk keveset tudunk, érdemes
volna őket is meglátogatni. (Élnek még másutt is, éppen Madéfalva tragédi-
ája miatt. Csernakresztúr lakossága is csángó a „román tengerben” Déva és
Vajdahunyad között – Szajan)
Első napon Csíkrákosig utaztunk. Csíkszereda előtt van. Különleges - még
megfejtésre váró- falfestményei vannak templomtornyán (ló, fekvő ember,
hold, csillag, aranyszarvas stb./. Erőd templom, temetőjében található Zöld
Péter síremléke. Következő falu: Madéfalva. Itt elhelyeztük emlékezésünk
koszorúját a turulmadaras szép emlékműnél. Ezután különleges élmény-
ben lehetett részünk. Szekerek haladtak el mellettünk: magyar és székely
zászlókkal, népviseleti ruhába öltözött fiúkkal és lányokkal. Minden falu kül-
döttsége egy irányba haladt: Csíkszereda főterére, az Ezer Székely Lány napi
ünnepségre. Mentek lóháton, hintón, de még póni lovon is /5 év körüli kis-
lány/. A Főtéren 2-3 ezer ember lehetett. Mindenki népviseletben! Az üdvöz-
lések után a fiatalok táncra perdültek, majd énekelve a szekerekre vagy a
lovakra ültek, és Csíksomlyóra indultak.
A sok külföldi és a város lakossága tapssal köszöntötte őket. Megható volt
ennyi magyart látni népviseletben. Csíksomlyón - a híres nyeregben - tánc
és ének vetélkedő volt a falvak között. Késő délután értünk Gyimesbükkre.
Itt találkozhattunk azzal a tanító nénivel, Antal Máriával, aki 1951-ben
taníthatott utoljára magyarul. Most kis magán múzeumot üzemeltet.
Láttuk azt a híres őrházat, mely az ezeréves határon áll, most vasúti múze-
um. Szemben a domboldalon van a Kontumáci kápolna. és a mellette lévő
romos épületek, amelyek karanténok voltak. (A kápolna az 1770-es évek-
től szolgálta a 3 falu híveit, hiszen mindenki katolikus vallású volt, ez is oka
volt Gyimesbükk „deportálására” Bákó megyébe. A romos épületek most
szabadtéri emlékhelyek az elhunyt magyar hősök emlékére – Szajan).
A karantén négy házában tartották két héten át az országunkba betérőket,

így védve meg a lakosságot a járványoktól. Itt van ugyanis a Gyimesi-szo-
ros, a hadak útja, átjáró Moldvába.
Mi ezen jutottunk át a 70 km-re fekvő Pusztinába , ahol 2200 magyar él.
/román nincs/ 1764-ben, a légvonalban 40 km-es úton menekültek át.
Pusztát találtak, ezért Pusztinának nevezték el falujukat.
Már 1780-ban fatemplomot építettek. 1830-ban egy újat, de az leégett
1848-ban. Ezt már 1849-ben szintén újjáépítették, melyet 1957-ig hasz-
náltak. Adakozásból - 1937-től - egy hatalmasat terveztek, melyet 1957-
ben vehettek birtokukba. Most nagyon szépen felújított állapotban láthat-
tuk. Hatalmas oltárképe: Szent István király felajánlja a magyar koronát
Szűz Máriának. Ez az utolsó oltárkép keletre, mely magyar történelmet
idéz. Ennek a falunak a magyar nyelvű misézéséért küzd megszállottan dr.
Nyisztor Tinka, aki Magyarországon végezte az egyetemet, majd Svájcba
ment, de hazatért Pusztinába. Most a szülői házban faluházat üzemeltet.
Minket is itt látott vendégül egy ebédre. A szomszédjai énekeltek, majd
még jósoltak is. Élnek még a régi szokások. Még a pápához is elment,
hiába, a román püspök nem engedi a magyar szót.

A szép templomban - a mise után - mégis felcsendült a magyar ének!
Tiszteletünkre Nyisztor Ilona - énekesnő, óvónő, aki Magyar Örökség- és
Európa-díjat kapott – egyházi és sirató énekeket énekelt részünkre, mely
igen megható volt. Este a Magyar Házban - melyet 2007-ben adtak át - kap-
tunk vacsorát, majd egy másfél órás műsort Nyisztor Ilona vezetésével.
Lányok, fiúk, asszonyok énekeltek és táncoltak három fiú zenéjére.
Természetesen mind a 12 fő csángó népviseleti ruhában volt. (fotónkon)
A faluházban 5 szép kétágyas szoba is van, konyha is működik. Bárki ellá-
togathat hozzájuk, szeretettel várják a vendégeket.
Az iskolában már tanítják a magyar nyelvet. A gyermekek akár reggel 7
órára is mennek első órára. Nagyon sok gyermeknek igen szép hangja van,
és állítólag remekül számolnak. Csak földútjaik vannak. Este alig van köz-
világítás. Kis imádkozó hely minden úton több is van. Nem szegények, de
megküzdenek a megélhetésért. Állatokat tartanak, nagy kertekben kuko-
ricát, krumplit ültetnek. Népviseletüket ünnepeken veszik fel, de egy falu-
ban, Külsőrekecsinben még hétköznap is viselik. Fehér blúzuk csíkos min-
tás, szoknyájuk nincs összevarrva, csak körbetekerik és széles, színes övvel
megkötik. Kendőt a lányok hátra kötik, az asszonyok előre. A férfiak szé-
kely, fehér nadrágot viselnek, ingük díszített. A babona és a vallás egymás
mellett él. Jósolnak, és ebben hisznek is.
Összegezve: a csángók főleg a Kárpátokon túl élnek, magyar nyelvjárást
beszélnek, mind katolikusak. Moldva északi részén, például Szabófalván,
már alig beszélik a nyelvet, a legtávolabbi faluban keletre pedig színmagyar
település van: Magyarfalu a neve. /Budapesttől ez már 1000 km-re van./
Közel 60 kis magyar falu van Moldvában, de magyar oktatás még csak 30-
40 helyen van. Aki szereti a szép népművészetet, a régi magyar nyelvet hal-
lani, látogasson el hozzájuk, megéri. Nagy élményben lesz része!
Dr. Fodor Etelka
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Az alábbi íráshoz csak annyit tennénk hozzá, hogy évekkel
ezelőtt éppen a kanális áldatlan állapota hozta létre a Kispatak
egyesületet, akik fáradságos munkával, többször nekiveselked-
ve kitakarították a patakot a rengeteg szennytől, amit az itt
(vagy másutt) lakók beleszórtak. Még az is idekívánkozik, hogy
a közel százéves patak teljes hosszát – mind a 27 km-t - éppen
tavaly takarították ki egészen a Dunáig. Félő, hogy az a gazdag
növény és halvilág már soha nem jön vissza, mint ami 50-60
évvel ezelőtt volt, de azért mindenkinek illene tiszteletben tarta-
ni a természet rendjét.

Kispatak parti séta…

Az enyhe tél kicsalogatja az embert a levegőre, mivel semmit
nem lehet kinn csinálni, hát sétálgatunk… A városban szomorú
látvány tárul elénk sokfelé, ami minden utcára, térre jellemző,
az a szemét. 
A Kispatak lakóparkban szoktunk gyakran sétálni, mert csend
vesz körül, nem járnak sem gyalogosan, sem gépjárművekkel,
lehet levegőzni, nézelődni.
A napokban annyira elszomorodtam a látványtól, hogy nem
hagyott nyugodni, hát megírom.
Sétánk mindig a kis közön át vezet kifelé, amerre a szem ellá-
tott petárdák, csillagszórók, egyéb szilveszterkor szokásos vil-
logó-durrogó eszközök maradványai voltak szétszórva, persze
rengeteg üres sörös dobozzal, üres cigis dobozzal, elhasznált
papírzsebkendővel fűszerezve…

Kiérve a patak partjára – amit talán egy évvel ezelőtt tettek
rendbe – borzalmas látvány tárult elénk. A patak medrét és
meredek oldalát benőtte a gaz, hínár, stb. Az emberek oda hord-
ják ki a szemeteiket, pl. autógumitól kezdve petárdás dobozo-
kig, döglött macskáig minden található ott, gusztustalan, elha-
nyagolt, rendetlen a táj.
Milyen igénytelenek az emberek? – a kérdésem költői marad,
de további kérdések adódnak. 
Ki vagy kik hordják oda a szemetüket? Miért nem érzik magu-
kénak a környezetet? 
Miért nem szólnak a másikra, ha szemetelni látják? Talán azért
nem, amiért nem is köszönnek egymásnak?
Mert már a köszönés is ritkaság, fehér holló számba megy.
Hová vezet ez a kulturálatlan, nemtörődöm viselkedés…?
Hogyan érezhetik így jól magukat egyes emberek?

Írás és fotó: Benke Mária

Ehhez kapcsolódik egy másik írás is. Fekete József fotói és
rövid írásai minden alkalommal azt a békebeli hangulatot igye-
keznek elénk tárni, amit szellemei és tárgyi emlékeink, napjaink
szépségei jelentenek. Ő és Benke Mária is írtak már a Vashíd
Andrássy-telep felőli kis parkjáról, ahol autóparkolók mellett
fák és virágok teszik hangulatossá a környezetet.

Újraültették a kitört facsemetéket

Nemrégiben e hasábokon számoltunk be a köztéri rongálás
városunkat is érintő rákfenéjéről. Akkor az egyedien megépített
buszmegállóink és ott lévő padjaik elleni „támadásokról” tudó-
síthattunk. Sajnos, nem telnek el hónapok, hetek, hogy valahol
újabb - sokunkat joggal fel-
háborító - esemény ne tör-
ténjen.
A Vashíd melletti Rudolf-
köz szépen kiépített, mindig
is gondosan ápolt közpark-
jában néhány héttel ezelőtt
valaki tizenöt, immár meg-
erősödött facsemetéből
hatot, „betyáros virtussal” és
nem kis erőfeszítés árán, a
képünkön látható módon,
derékba tört. Az azóta újra-
ültetett facsemeték remé-
nyeink szerint mindannyi-
unk örömére szép, árnyat
adó fává tudnak majd fej-
lődni. Elég, ha békén hagy-
juk őket...

Kép és szöveg: Fekete József

Egy kedves, régi hagyomány újraéledéséről tudósított Krauszné
Somlai Rózika olvasónk. 

Családunknál jártak a betlehemesek
Advent idejében Molnár Orsolya tanítónő érdeklődött a csalá-
doknál, hogy örülnénk-e, ha eljönne a betlehemes csapat.
Természetesen szeretettel vártuk őket. Az Ófaluban gyalogosan
jártak házról-házra régi szokás szerint, de mi egy kicsit messze
lakunk a falutól- hozzánk gépkocsival érkeztek. két szülő és a
tanító néni segítségével. Gondoskodtam nézőközönségről is, 
2-3 kisgyerekes családot meghívtam, mert a pici gyerekek
rácsodálkoznak a nagyobbak játékára. Német nyelven adták
elő, ügyesek voltak, dicséret illeti a felkészítőket és a gyermek-
eket is. Olyan ételekkel kedveskedtünk, amit fiatal szülők idő-
hiány miatt nem gyakran készítenek. Volt választék: palacsinta,
fánk, krumplis flekni – svábul: krumbin flekn – tejfölös-sajtos
mártással, és természetesen üdítőital. Nagy siker volt. Jövőre
ismét várjuk őket szeretettel.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretet
férjem, Tóth Károly temetésére eljöttek, együttérzésükkel
enyhítették fájdalmunkat, és virágot helyeztek sírhalmára.
Köszönjük a SZIGÜ-INRI Temetkezési Kft. kegyelettel vég-
zett tevékenységét.
Felesége és a gyászoló család
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Egy életen át elkötelezve az Úrnak…

Minden kedves szép korú vecsési embernek nagyon boldog,
egészségben gazdag új esztendőt kívánok, s MARSCHALKÓ
GYULA EVANGÉLIKUS LELKÉSZ ÚR áldását hozom
mindnyájuknak…

Az a megtiszteltetés ért, hogy otthonában fogadott Marschalkó
Gyula nyugalmazott evangélikus lelkész úr és kedves felesége,
Ani néni, akik Isten kegyelméből 65 éve házasok. Szeretetben,
békességben, egészségben élnek Rákoshegyen kertes, kis ottho-
nukban. Az életükről, munkásságukról és arról a „szolgálatról”
beszélgettünk, amely az egész életüket betöltötte, amire hűsége-
sen elkötelezték magukat. 
Gyula bácsi 1921. december 26-án látta meg a napvilágot az
akkori Rákoskeresztúron, ami később a Rákoshegy nevet kapta.
Ezek akkor még nem voltak Budapesthez csatolva, önálló tele-
pülésekként léteztek. Édesapja tanító, Édesanyja háztartásbeli
volt. Egyedüli gyermekként szüleivel a Csorvási tanyavilágba
került. Apját odahelyezték tanítónak, majd elvégezte az első
elemi osztályt. De nem csak Ő volt elsős, hanem Édesapja is,
mert a falu első tanítójaként került oda. Édesapját onnan kb. egy
év után áthelyezték Békéscsabára. Gyula bácsi befejezte a négy
elemit, és az evangélikus gimnáziumba ment továbbtanulni.
Kijárta a hat osztályt Békéscsabán, mikor Édesapját visszahe-
lyezték Rákoshegyre tanítani. Az utolsó két gimnáziumot már a
fasori evangélikus gimnáziumban fejezte be, ott is érettségizett.
Mivel nem volt kialakult elképzelése a pályaválasztását illető-
en, ezért beiratkozott felsőfokú vegyészképző iskolába, s mel-
lette énekelni tanult, mert azt nagyon szeretett. Már három éve
tanulta a mesterséget, de úgy érezte, hogy nincs a helyén: sem a
vegyészet, sem az éneklés nem lehet élethivatása. Rendszeresen
olvasta a Bibliát, erős hittel elköteleződött Isten iránt. Úgy érez-
te, Istennek más terve van vele. Az Úr szavának engedelmes-
kedve hagyta ott a vegyészetet, és iratkozott be teológiai egye-
temre. Ekkor már dúlt a háború, állandó bombázások között
csak a jó Istenben bízhattak, imádkoztak. Az imádságuk meg-
hallgatásra talált, mert közülük senki sem veszett oda. Gyuszi
bácsi 1945-ben végzett, akkor szentelték fel lelkésznek. Úgy
tűnt, vágya teljesülhet: Isten gyermekeként akart szolgálni egy
életen át. Felszentelését Raffai Sándor evangélikus püspök úr
végezte. Friss diplomával Szegedre helyezték segédlelkésznek,
a szolgálatot teljesítő beteg lelkipásztor mellé. Ott ismerkedett
meg feleségével, akivel 1948-ban kötöttek házasságot. Azóta is
jóban - rosszban segítik egymást. Közben Kelenföldre, majd
Mezőhegyesre helyezték át segéd-, illetve helyettes lelkésznek.
Letette a lelkészi vizsgát, a háromévi szolgálat után ott maradt
1955-ig. Nagyon nehéz évek voltak: 1948, a fordulat éve. Nem
volt szabad a vallásgyakorlás, mégis templomépítésbe kezdtek
a hívek segítségével, sok-sok nehézség árán. Addig, amíg a

templom elkészült, egy imateremben tartották az istentisztelete-
ket. Nehéz küzdelmek következtek, de erős hittel, sok munká-
val, összefogással felépítették és 1949. okt. 23-án felszentelték.
Anyagilag nem álltak jól, állami támogatást nem kaptak, a gyü-
lekezet is szegény volt, feleségének is pénzkereső foglalkozás
után kellett néznie. 
1955-ben helyezték Vecsésre. A háború vége felé, 1944 decem-
berében Vecsésen a nácik felrobbantották az evangélikus temp-
lomot. A romok helyére egy Svájcból kapott fatemplom került
1946-ban, és abban tartották az istentiszteleteket. Lelkészi fel-
adatai ellátásához tartozott még Vecsésen kívül Pestlőrincen a
Ganz-telep, Üllő, Gyál, Pestszentimre evangélikus gyülekezete.
Előbb a lelkészi lakást építette, majd templomépítési tervek
foglalkoztatták. Ismét nehéz időket éltek, de a nehézségek meg-
edzették, s a hit erőt adott. Nem hiába köszönnek így az evan-
gélikusok: „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” Ők is átélték
ennek a hitvallásnak az igazságát, Isten mindig erős váruk
maradt. Nagy anyagi nehézségek árán, de elkészült 1970-ben a
templom. Megtartották az első ünnepi istentiszteletet.
Bibliaórákat, énekkart szervezett, szép hitélet, szerető jó közös-
ség kovácsolódott össze. Itt sem volt könnyű a házaspár élete.
Amit a kertben megtermeltek, egy részét felhasználták, a többit
eladták. Remekül kiegészítik egymást. A mindenhol való hely-
tálláshoz beszereztek egy kis Trabant gépkocsit, amire Ani néni
tette le a jogosítványt, és szállította a lelkész urat, hogy teljesít-
hesse a szolgálatot. A sok munka, kerékpározás, s minden egyéb
korábbi nehézség, tevékenység megterhelő volt számára,
kikezdte az egészségét, szívinfarktust kapott. Felgyógyulását
követően 1990-ben kérte a nyugdíjazását, mert úgy érezte, hogy
már nem tud eleget tenni az Istennek megígért kötelességének,
nem tudja tökéletesen ellátni a vecsési szolgálatot. Az utolsó
istentiszteletet Vecsésen ünnepélyes keretek között tartotta meg,
elköszönt a gyülekezettől. Meghatódva mesél erről, nagyon jól
érezte „köztünk” magát… Visszavonulásakor Rezessy lelkész úr
vette át a szolgálatot. Így Gyula bácsi végleg búcsút mondott a
gyülekezetnek. Lelkészi szolgálatát továbbra is folytatta, helyet-
tesített, ahol kellett. Most már 90 év feletti korban visszavonul-
tan él, szabad idejében olvasgat, imádkozik, énekelget, és a jeles
évfordulókra verseket ír. Felesége, aki mindvégig hűséges társa
volt a szolgálatban, az öreg napokban is csodálatos ember.
Együtt, egymást támogatva énekelnek, élik mindennapi életüket. 
Érdeklődöm, mint minden szép korú embertől, hogy mi a hosz-
szú boldog élet titka. Gyuszi bácsi mosolyogva csak annyit
mond, hogy a belső béke, az elkötelezett Isten szolgálat és a hit. 
Az interjúra elkísért Heinemann Ildikó jelenlegi evangélikus lel-
kész asszony és Károly Katalin kántor. Mielőtt elköszöntünk
volna, megható élményben volt részem. Öten egymás kezét fogva
áldásban részesültünk, énekeltünk együtt, ezzel megalapozva a
közelgő karácsony, a szeretet ünnepének szeretetteljes hangulatát.
Köszönöm Istennek, hogy megismerhettem Ani nénit és Gyuszi
bácsit, és kérem, hogy az Ő áldása kísérje őket életük végéig. 
A lelkész úr 2013. december 26-án karácsonykor töltötte be a
92. életévét. Mindnyájunk nevében kívánok nekik boldog éve-
ket, és jó egészséget a jövőben is.

Írás és fotó: Benke Mária

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Gyurcsán Sándor temetésére eljöttek, gyászunkban osztoztak és
együttérzésükkel enyhítették a család fájdalmát. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a SZIGÜ-INRI Temetkezési Kft. segítségét.
A gyászoló család



Vecsési Tájékoztató 2014 január                                                                                                  Közérdekű  27

Hóvirág kis „üvegházban”
Tél közepén járunk. Hiányoznak a virágok. Üde színfoltot vihe-
tünk a lakásba ezzel a kedves hóvirággal. Egy kis „üvegházat”
készítünk neki, hogy biztosan és jól tudjon növekedni. Rajta
hát, szedjük össze az alapanyagokat és kezdjünk munkához!

Szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatóak a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
üzletében)
szárazvirág fej, zöld dekorgumi,
vastag drót, alumínium drót,
moha, zuzmó, toboz, ágak és
különféle termések, befőttes
üveg, csipkeszalag, fehér akril-
festék, oázis

Segédanyagok: kés, olló, ragasztó
Elkészítés menete: Két virágfejet szúrjuk rá a drótokra és fes-
sük le fehér akrilfestékkel.

Egy kés segítségével vágjuk a megfelelő méretűre az oázist,
hogy később az üveg nyakán beférjen. Ragasszunk rá mohát.
Szúrjuk bele a két virágfejet. Ezután zöld dekorgumiból vág-
junk ki kis levélkéket és ragasszuk a virágok tövéhez.
Az apró terméseket ragasszuk fel a moha alapra.
A kész kompozíciót ragasztóval rögzítsük az üveg belsejébe.
Alumínium drótból készítsünk akasztót az üveg nyakára, majd
csipkeszalaggal vegyük körbe, így igazán csinos lesz. Már csak
egy apró masni hiányzik középre, és készen is van az üveghá-
zunk a fejlődő hóvirágoknak. Keressünk egy megfelelő helyet,
ahol jól érzik magukat.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-17:00  Sz.:9:00-13:00  V:ZÁRVA
Tel.: 06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

Biztosabb ellátás, korszerûbb technológia
Az elmúlt hetekben adták át Vecsés külterületén, a Széchenyi
utcában azt a mintegy 3 milliárd forintos beruházással megépült
elosztó hálózati állomást, mely többek között városunk bizton-
ságosabb és jobb minőségű áramellátását teszi lehetővé. Az
ELMŰ Hálózati Kft. legújabb 120/20/10 kV-os transzformátorál-
lomásának megépítését a környék ipari fejlesztései, és a környe-
ző települések többletenergia-igényeinek kielégítése indokolta. A
legkorszerűbb technikai megoldásokat képviselő új transzformá-
torállomás 20 kV-os kapcsolóberendezése látja el villamos ener-
giával Vecsés és térségének elektromos közhálózatát.

Külön említésre méltó, hogy az építők elfogadták Vecsés önkor-
mányzatának ide vonatkozó szempontjait, és a mintegy 6 kilo-
méter hosszú vezetékes nyomvonalból kevesebb, mint 2 kilo-
méter lett felszín feletti szabadvezetékes, a kábelek fennmaradó
része a föld alatt halad.
Kép és szöveg: Fekete József
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Vecsés SE Úszó és Vízilabda Szakosztály

2013-as idényre egyszerre történt jó pár változás, s maradt min-
den ugyanaz.
Változás: Egyre inkább kezd beindulni a vízilabda, mint csa-
patsport a vecsési úszó és vízilabda szakosztálynál, hiszen 1 év
alatt sikerült elérni azt a szintet, mely a 17 csapatos Budapest
bajnokságban már a 9. helyre volt elég. Így idén már két csapat-
tal – 2001 és 2002 - korosztályban is indulnak a fiúk és lányok,
vegyes csapatokban.
Továbbá egy szinkronúszó szakosztály is csatlakozott a VSE
edzéseihez, s bár nincsenek a vecsési szakosztály égisze alatt,
de együtt edzenek, s mindenben segítik egymást. A szinkronú-
szó lányok megismerkednek a vízilabdázás rejtelmeivel, s
becsatlakoztak a Budapest bajnokságban induló csapatokba,
illetve az országos gyermek leány bajnokságban is induló
Vecsés SE csapatában játszanak a mérkőzéseken.
Ezen felül a Vecsés SE-hez csatlakozott egy felnőtt vízilabda
csapat is, a „Vidám Vízilovak”, akik nem mellesleg egy bajno-
ki cím tulajdonosai lettek a 45 év felettiek EB-jén. 
Ami maradt, hogy továbbra is a családias környezet, az ösztön-
zés, a sport és egymás tisztelete a fontos.
Idén is sok úszóversenyen vettek részt a kicsikkel és nagyokkal
egyaránt, amelyeken nem lehet kiemelni különösebben eredmé-
nyeket, hiszen az ilyen megmérettetések nem arról szólnak,
hogy csak az első számít, esetleg még a második, harmadik
helyezett. Az ilyen kupák az ösztönzésről szólnak, arról, hogy
megszeretessék a gyerekekkel a sportot. 
Elérhetőségek: 
Honlap: www.vse-vizisport.hu/

Kisbalázsné Janicsek Mercédesz elnök: 06/70-313-19-93

Karate
– áttekintés az elmúlt évi versenyekről

2013. március végén a Cseh Karate Szövetség meghívására a
vecsési karatékák szemináriummal egybekötött edzőtáboron
vettek részt Masaru Miura 9 danos mester vezetésével és irányí-
tásával. A találkozón a technikák értelmezése és csiszolása volt
a fő irányvonal.
2013. április 6-7-én került megrendezésre Egerben az SKDUN
Karate Európa Bajnokság. 27 ország versenyzői mérettették
meg magukat. A vecsésiek 3 fős csapattal vettek részt az esemé-
nyen Fridrich György, Gebri György és Szakács József szemé-
lyében. Szakács József második és harmadik, Fridrich György
ötödik helyezést ért el.
2013. április 13-án Ercsiben rendezték meg az S.K.I.H.
Országos Bajnokságot, ahol fiatalok - Kovács Dénes, Kovács
Gergő, Sarkadi István - versenyeztek. Kumitében Kovács
Gergő ezüstérmet, Sarkadi István ötödik helyezést szerzett.
2013. október 19-20-án ünnepelte a magyar S.K.I.-H. szerveze-
te a megalakulásának 25. évfordulóját. Huszonöt évvel ezelőtt
Fridrich György és öt társa rakta le - és alakította meg Kancho
Hirokazu Kanazawa engedélyével - a magyarországi szövetség
alapjait.
Százhalombatta rendezte meg a kétnapos edzőtábort és ver-
senyt. Japánból M. Murakami 7. danos mester, az S.K.I.F.
főinstruktora irányításával, melyen négy ország karatékái vettek
részt. A megmérettetésre október 19-én délután került sor.
A vecsési csapat 8 fővel képviseltette magát az edzőtáboron, és
4 fővel a versenyen. A csapat - Fridrich György, Gebri György,

Szakács József és Kovács Dénes - 3 bronz-, 2 ezüst- és 1 arany-
érmet szerzett.
2013. november 9-10-én a Cseh Karate Szövetség meghívására
a vecsési karatésok öt fős csapata vett részt Fridrich mester
vezetésével a nemzetközi edzőtáborban Prágában. Négy ország
karatékái Masaru Miura 9 danos mester irányításával elméleti
és gyakorlati technikákat tanulhattak. Jó élményekkel és hasz-
nos tudással gyarapodott a csapat.
A következő fő cél részt venni a 2014 májusában, Drezdában
megrendezésre kerülő Európa bajnokságon.

Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk, kortól függetlenül.
Halmi téri iskola:
Kedd, csütörtök:17,00-18,15  gyerekek (fiúk, lányok)

18,30-20,00  felnőttek (kezdők, haladók)

VT info

Váratlan és páratlan

Nem, ez nem valami matematikai talány, és nem is az e heti
iskolai rejtvény. Valójában ezek a Petőfi Sándor Római
Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
udvarának új kialakításával kapcsolatos legvalószínűbb reakci-
ók szavai.
Tudjuk, az üvegházhatású gázok egyre nagyobb koncentráció-
ban vannak jelen légkörünkben, de ez erre akkor sem magyará-
zat. Hogy október végén verőfényes napsütés és izzasztó meleg
legyen, az még magyarázható, de hogy az iskola udvarán csak
úgy pompázik a pázsit?! Bizony, aki nem hallotta, hogy a Petőfi
suli udvarán mostantól – az ez idő tájt, nem véletlenül, legfel-
kapottabb borítások egyikéé – a műfűé lesz a főszerep, azt
bizony zavarba ejthette az ott elé táruló látvány. S a különleges
eljárással, homokkal feltöltött műanyag gyepszőnyeg funkcio-
nalitását mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy, azóta birkózó
összecsapások, hempergő párbajok és kúszó bajnokságok szá-
zai szerveződnek rajta. Emellett iskolánk névadójának mell-
szobra, a csúnyának eddig sem nevezhető kert felújításával,
végképp méltó környezetet kapott.

S hogy valakinek még ez sem elég? Van ilyen is, hiszen intéz-
ményünk megannyi kis focistáját nem ez tölti el elégedettség-
gel, hanem hogy az eddigi porfelhő, vagy éppen sártenger miat-
ti, lyukat rúgó versenyek helyett immár csak a valódi labdarú-
gás kap helyet a pont e célból újonnan kialakított multifunkcio-
nális gumiburkolatú sportpályán.
Őszinte köszönet illeti mindezért a fenntartót, a Váci
Püspökséget, az önkormányzatot, amelyek az anyagi forrást
biztosították a megvalósuláshoz, valamint az iskola vezetését,
amely megálmodta és megszervezte a kivitelezést.

Juhász Jakab alsós nevelő                        Fotó: Pécsi Marcell
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Darts Szakosztály
2013-as eredményeink:

- Júniusban zárult a 2013-14-s versenyévad, mely igen eredmé-
nyesnek mondható, mivel többek között, a női versenyzőink
jóvoltából sikerült egy magyar bajnoki címet nyerni:
Játékosok: Virág Zsuzsanna, Varga Valéria, Törő Zsuzsanna,
Szatmári Zsuzsanna, Puskás Erzsébet, Németné Bősze Viktória.
- Horvátországban a Soproni Szalon DC-vel közösen a
Klubcsapatok Európa Kupáján első helyet szerzett a női gárda.
Játékosok: Puskás Erzsébet, Németné Bősze Viktória, Törő
Zsuzsanna, Török Tamara.
- Szeptemberben Lengyelországban FECs Európa Kupa IV.
hely. Játékosok: Puskás Erzsébet, Németné Bősze Viktória,
Törő Zsuzsanna, Török Tamara.
- Férfi I. csapatunk szintén a klub helyzetéhez képest erőn felül
teljesített. Softon sikerült bent maradnunk az első osztályban,
ugyanakkor steelen sikerült felküzdeni magunkat az ország kie-
melt nyolc csapata közé. A két eredmény értékét az növeli, hogy
a konkurens klubok jobb helyzetükből adódóan nemcsak az
ország kiemelkedő játékosai, hanem a környező országok válo-
gatott játékosai közül is igazolnak a csapatversenyekre.
- A Magyar Darts Liga versenysorozaton sikeresen szerepel-
tünk, amin egyébként a rendezésben is tevékenyen részt vet-
tünk: 16 esetben biztosítottuk a helyszínt a fordulókhoz.
Eredmények: Juhász Béla 2., Massza Sándor 4., Góczi Attila 6.
és Juhász István 9. hely.
- Ebben az évadban a Budapest Bajnokságban kissé visszafo-
gottan vettünk részt. Ennek ellenére is sikerült eredményeket
elérnünk. Virág Zsuzsanna steelen egyéniben bravúrosnak
mondható teljesítménnyel megszerezte a második helyet.
Puskás Erzsébet és Törő Zsuzsanna párosban szintén második
lett. Juhász Béla steelen, Massza Sándor steelen és softon is fel-
jutott az első osztályba. Vincze Márk és Massza Sándor steel
párosban az értékes negyedik helyen végzett.

Néhány további eredmény:
- Puskás Erzsébet – Törő Zsuzsanna Budapest Bajnokság páros
II. hely
- Virág Zsuzsanna Budapest Bajnokság steel női egyéni II. hely
- 2013. febr. 13. Ausztria N.D.S.O. Törő Zsuzsanna - Németné
Bősze Viktória páros I. hely
- 2013. márc. 16. Ausztria N.D.S.O. Törő Zsuzsanna - Németné
Bősze V. páros III. hely
- 2013. júl. 13. Ausztria Margaret op. Törő Zsuzsanna -
Németné Bősze V. páros III. hely
- 2013. júl. 13. Ausztria Margaret op. Törő Zsuzsanna egyéni II.
hely
- 2013. ápr. 20. Ausztria N.D.S.O. Törő Zsuzsanna – Gémesi
Attila mixed III. hely

- 2013. okt. 19. Ausztria N.D.S.O. Törő Zsuzsanna - Németné
Bősze Viktória páros I. hely
- 2013. okt. 19. Ausztria N.D.S.O. Törő Zsuzsanna egyéni II.
hely
- 2013. okt. 20. Ö.D.S.O, Bécs GRAND PRIX első forduló
Puskás Erzsébet egyéni II. hely

A szeptember elején kezdődött 2013-14-s évad eddigi eredmé-
nyei röviden:
- A hölgyek a sikeres befejezéshez méltóan, eredményesen
kezdték a soft csapatbajnokságot. Az első fordulón három győ-
zelemmel, egy döntetlennel az első helyen végeztek. Játékosok:
Virág Zsuzsanna, Varga Valéria, Törő Zsuzsanna, Szatmári
Zsuzsanna, Puskás Erzsébet, Morva Kornélia
- Férfi első csapatunk az első fordulókon mind a két szakágban
a bennmaradáshoz szükséges „kötelező” győzelmeket megsze-
rezve várja a folytatást. Játékosok: Juhász Béla, Török László,
Vincze Márk, Kozselka István, Góczi Attila, Dávid Krisztián
- A II. csapatunk eddigi négy mérkőzését fölényesen nyerve
remélhetőleg megnyeri a csoportjában a bajnokságot, és ezzel
jogot szerez a feljutáshoz. Játékosok: Huszti Sándor, Nagy
Mihály, Juhász István, Vígh Tamás, Massza Sándor
- Harmadik csapatunk még csak most kezdi el a versenyeit. Itt
is sikeres szereplésre számítunk. Játékosok: Virág Zsuzsanna,
Törő Zsuzsanna, Puskás Erzsébet, Forgács László, Farkas Tibor

Az idei évben úgy döntöttünk, hogy az egyéb versenyekre való
felkészülés részeként, fokozottabban veszünk részt a Budapest
Bajnokságban. A bajnokság állása három forduló után:
Juhász Béla: steel I. oszt. 8. hely, soft I. oszt. 4. hely
steel II.oszt.: Nagy Mihály 1. hely, Vincze Márk 2. hely, Dávid
Krisztián 3. hely
steel páros: 
Vincze Márk – Massza Sándor 2. hely
Nagy Mihály – Dávid Krisztián 6. hely
soft II.osztály: Nagy Mihály 1. hely, Huszti Sándor 5. hely
Soft páros: Juhász Béla – Huszti Sándor 3. hely

Írás és fotó: Massza Sándor szakosztályvezető
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Az alaposan megerősödött megyei I. osztály őszi idényében a
VFC felemásan kezdte a szezont. Három forduló után Urbán
Flórián vezetőedző vette át a csapat irányítását. Az együttes
egyre harciasabb külsőt öltött, egyre inkább követte edzője meg-
alkuvást nem tűrő mentalitását, amivel az idény végére a gárda
felverekedte magát a dobogó 3. helyére. A március elején kez-
dődő tavasz rangadókkal indul. A nyitányon az éllovas Vác,
majd a 3. fordulóban a 2. helyezett Érd jön vendégségbe, és ha
udvariatlanok leszünk, akkor két győzelemmel teljesen nyitottá
válhat a bajnokság érdemi része. Most a felkészülés kezdetén
tehát nagy a tét. Czibolya Zoltántól, a VFC elnökétől a jelenle-
gi helyzetről és az elvárásokról érdeklődtünk. 

Czibolya Zoltán:
- Az őszi bajnokság befejezése után nyilat-
koztam arról, hogy a csapat teljesítményé-
vel elégedett vagyok. Különösen örültem,
hogy egyre nagyobb akarással küzdöttek a
fiúk, egyre elszántabbak voltak, amihez az
eredmények is társultak. Sokszor a játék is
tetszetős volt, és a lelátóról nézve egy egy-
séges „csapatott” lehetet látni a pályán.
Végre beszélhetünk teljesítményről.

Ez nem változhat, amikor január elején elkezdtük a felkészülést
Urbán Flóri ennek hangot is adott. Elmondta azokat az elvárá-
sokat, amelyekből nem enged, ami minden játékos számára
kötelező lesz. Az egyesület néhány fiúnak megköszönte az
eddigi játékot, és megváltunk tőlük. Amikor Flóri vázolta köve-
telmény-rendszerét, akkor volt, aki önként bedobta a törülközőt.
Ebben a pillanatban nagy a mozgás, mert a távozók mellett sok
az érkező, a próbajátékra jelentkező – vagyis forrásban van
minden. Korai volna a játékoskeretről nyilatkozni, mert napon-
ta más a helyzet. Másik fontos feladatomnak tartottam, hogy a
vecsési utánpótlásból a tehetségükhöz mérten lehető legtöbb
játékos a nagy csapatnál kezdje a felkészülést. Egyeztetve az
utánpótlás vezetőivel, ez is teljesülni látszik. Az U17 és az U19
keretéből 3-4 játékos a felnőttekkel dolgozik, és mindenkinek
adott a lehetőség, hogy bizonyítson. Az elmúlt időben, ez is
nagy hiányosság volt a VFC életében.
A szakmai szempontokat a vezetőedzőnk dönti el, a csapatot Ő
építi. Igazolásokkal és a fiatalokkal február elejére szeretnénk
kialakítani a végleges keretet, hogy legyen négy hete az edző-
nek, amit csapatépítésre használhat fel, hiszen sorsdöntő ranga-
dókkal kezdünk. Abban bízunk, hogy egy jó szereplés, minél
több vecsési játékos visszacsalogatja a lelátókra a focikedvelő
sporttársakat, ami minden szempontból fontos lenne.
A helyezéssel kapcsolatos elvárásban nincs változás. Azt mond-
tuk, és ez most is érvényben van, hogy a cél a lehető legjobb
szereplés. Flóri szavaival élve, mindig a következő meccsre kell
koncentrálni, és azt kell megnyerni. A tudomány mai állása sze-
rint, ha egy csapat minden mérkőzését megnyeri, akkor nincs
olyan bajnokság ahol nem ő az első.
A VFC fő támogatója az önkormányzat, de az ő lehetőségük is
véges. Messze nem konkurálhatunk Vác, Érd, Biatorbágy anyagi
lehetőségeivel. Vállalkozói támogatás van, ezek nagyon fontosak
számunkra, köszönjük, hiszen minden forint számít. Nagy támo-
gatói ígéretek sajnálatos módon csak „ígéretek” maradtak.
Az idén először pályáztunk társasági adóra, amin keresztül hozzá-
jutottunk nagyon értékes pénzekhez, így rövidesen elkészül az
előírásoknak megfelelő két új kispad. A TAO-ból sikerül „felöl-
töztetni” a csapatot, és jutott még más fontos dologra is, pl kondi
gépekre, amelyeket minden sportszakosztály használhat, defibril-

látor berendezésre, technikai eszközökre stb. Itt szeretném megkö-
szönni azoknak, akik a társasági adójukkal segítették a csapatot.
A Sport Bizottság elnökeként örömmel számolók be arról, hogy
MLSZ pályázatán sikerült nyernünk műfüves pálya építését,
amit ebben az évben megvalósíthatunk. Emellett folyamatos
tárgyalásban vagyunk tervezőkkel, kivitelezőkkel azért, hogy az
iskoláknál lévő aszfaltos kézilabdapályákat hogyan tudnánk
„sportbarát” borítással ellátni, főként lefedni, hogy egész évben
használhatóak legyenek. Az ilyen irányú tervezést, gondolko-
dást, pályázati lehetőségek felkutatását nagyon fontos feladat-
nak tartom. Az ilyen beruházás nagyban segítené a mindenna-
pos testnevelés bevezetésével járó problémák megoldását, de a
sportszakosztályok felkészülési, edzési lehetőségeit is javítaná. 
A sportcentrum megépítéséről sem mondtunk le, de azt csak
jelentős pályázati segítséggel valósíthatnánk meg, de szerintem
az előbb vázolt lehetőségek megvalósítására is szükség van, a
növekvő igények miatt.

szalontai

OLD BOYS BLSZ I. osztály
Volt jobb – lesz jobb? 

Vecsés FC – Gödöllő 1-6 (0-3)
Méltatlan, súlyos, érthetetlen vereség.
Ikarusz – Vecsés FC 5-2 (2-0)
A hazaiak tíz emberrel csere nélkül is simán nyertek…
Vecsés FC – RTK 4-1 (1-0)
Az új szerzemény, Urbán Flóri sokat lendített a csapaton.
KELEN SC - VECSÉS FC 2-0 (1-0)
Az ellenfelünk kétszer lőtt kapura, amiből két gól született. 
Az őszi idény az ismerkedésről, a csapatépítésről (öt új igazolás)
szólt. A kilencedik helyen zártuk a szezont. Tavasszal már
tapasztalattal és magabiztossággal folytatjuk a bajnokságot, ahol
elérhető célunk a harmadik-ötödik helyezés valamelyike lesz.

hamberger info

Kitüntetés
December 18-án, a Megyeházán Pest
Megye Labdarúgásáért Érdemérem kitün-
tetést kapott Földvári Tibor, a VFC koráb-
bi elnöke, jelenlegi elnökségi tagja. Az elis-
merést a megye labdarúgó sportjában huza-
mosabb időn át kimagasló tevékenységet
folytató sportemberek kaphatják meg. 

Gratulálunk!
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Indul a tavaszi szezon!
A férfiaknak február 8-án, a nőknek február 16-án startol a
2013/2014-es évad második fele. Mind a két szakág – az őszi
szezonnal ellentétben – hazai körülmények között játszhatja
első mérkőzését, ezzel megkapva minden esélyt a jó kezdésre.

Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - férfiak

A tavaly őszi teljesítmény felemásra sikerült az NB1/B-be
újoncként belépő Vecsés SE együttesének, hisz az idény elején
Molnár József vezető edző a 9. helyet tűzte ki célul csapatának,
amely elvárás teljesítésére meg volt a sansza a csapatnak, de
döntő mérkőzések, döntő szituációiban többször maradtak alul,
mint ahányszor az ellenfél fölé lehetett volna kerekedni.
Jelenleg – a 14 csapatos bajnokságban – a 12. helyen állnak,
amely helyezést az idény második felében tapasztaltak alapján
fel lehet tornázni a 9. helyre, főleg, hogy a fiúk az ősz végére
már kezdték kiismerni a magasabb osztály játékát. A csapat
morálja és a körülmények megvannak ahhoz, hogy előkelőbb
pozícióban végezzen május végére a Vecsés SE, s elérje az edző
által megfogalmazott célkitűzést, de eddig az egyéni, és főként,
a meghatározó játékosok teljesítménye hiányzott a gárdából.
A keretből továbbra is hiányzik Kovacsevics Attila, aki kéztö-
rést szenvedett, a hiányzókhoz csatlakozik még Antal Dániel,
aki leadta a szerelését, így ő tavasztól nem szerepel az együttes
keretében.

Molnár József vezető edző: 
Vér, verejték árán lehet előre lépni, én nagyon jól tudom, hogy
mindenki azt várná, hogy sikert sikerre halmozzunk, de minden
egyes csapatban, amely feljebb lép egy osztályt és nem változik
igazán a kerete, az addigi játékosoknak kell megtanulnia az
adott osztály színvonalát. Igenis el kell fogadni, hogy sokkal
több plusz feladatot kell végrehajtani, többet kell edzeni ahhoz,
hogy jobbak legyenek, mint mások. Nem jellemezte idáig sem
a csapatot a személyeskedés, de az őszi szezon teljesítménye
alapján sokaknak át kell értékelnie a hozzáállását a javulás érde-
kében. Nagyon hosszú volt az őszi forduló, amely elég sikerte-
lenül telt, rész sikereket értünk csak el, nem így gondolta senki,
és azt gondolom, nem is így várták tőlünk, de azt tudom, hogy
a játékosaim döntő többsége próbálta felvenni azt az ütemet,
amivel a jó eredményeket elérjük. Jelenleg úgy látszik, hogy ez
kevés volt, ehhez több kell. Azon dolgozunk, hogy a tavaszi for-
dulóban jobban tudjunk szerepelni. 
Ez a játékos keret, amely a kezem alatt van, nagyon szerethető
fiatalemberekből áll, azt lehet mondani, hogy egyéniségekből,
illetve nagyon komoly, értelmes személyiségekből, s pályán
kívül soha, semmilyen problémánk nem is volt. A pályán annyi
a különbség a játékosaim és közöttem, hogy az én elvárási szin-

tem, amelyet feléjük közölnék, az nagy részében nem talált
befogadásra, és ebből adódott az, hogy a teljesítmény kicsit
másképp alakult, de ismétlem újult erővel és még több munká-
val próbálunk javítani a játékunkon.

A férfi együttes az első mérkőzését „itthon”, az Üllő Városi
Sportcsarnokban játssza, minden kézilabdát szerető, vecsési
csapatnak szurkoló nézőt szeretettel várnak. A mérkőzések idő-
pontja megtekinthető a www.vecseshandball.com oldalon.

Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - nôk

A Vecsés Kombi Express – a férfi csapathoz hasonlóan – hul-
lámzó teljesítményt nyújtott a 2013-as őszi szezon során, bár az
ő játékuk az NBII Dél alapszakaszában elég volt a biztos 3.
helyhez. 
Az év elején az új vezető edző – Győrffy Sándor – és az új szak-
osztály vezető – Antal Zoltán – a bajnokság megnyerését tűzte
ki célul a vecsési női csapatnak, amely a 2012/2013-as bajnok-
ság alapján reális elvárásnak tűnt. Az őszi szezon végeztével
körvonalazódott, hogy két nagy riválisa van a vecsési gárdának:
a Tököl KSK (első helyezett) és az Abonett KC (második helye-
zett), amely csapatoktól nem tudott pontot rabolni együttesünk.
Az is kirajzolódott, hogy a csapat szíve, lelke továbbra is
Lukács Réka, s az ő formája sokszor meghatározza az ered-
ményt, ez egyben jó is, hiszen van egy Lukács Réka szintű játé-
kosunk, és rossz is, mert, ha ő nem tudja hozni szokásos játékát,
nincs, aki átvegye a szerepét. 
Győrffy Sándornak sok gondja volt a kerettel, akárhogy variált,
nem találta meg azt a fix hatost, amely nemcsak jól, de eredmé-
nyesen is játszik. Az év végére Erdős Éva is kiesett a csapatból
egy lábsérülés miatt, amely újabb érvágás volt, hiszen az ő
tapasztalata, tudása sokszor átsegítette a mélyponton a csapatot.
Öröm az ürömben, hogy a sok hiányzónak köszönhetően, az
addig egy kicsit sem együttműködő junior és felnőtt együttes,
tavaszra elkezdte a közös munkát, hiszen kellenek a játékosok a
nagy csapatba.
A keretben kisebb változások történtek, Massza Regina az utol-
só mérkőzést követően leadta szerelését. Jött viszont Szerecsen
Cintia, aki tovább erősíti a csapatot.

A női együttes az első négy mérkőzését itthon, a Grassalkovich
Antal Általános Iskola torna csarnokában játssza, minden kézi-
labdát szerető, vecsési csapatnak szurkoló nézőt szeretettel vár-
nak. A mérkőzések időpontja megtekinthető a www.vecseshand-
ball.com oldalon.

Írás és fotó: Molnár Péter
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

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

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

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Szent Ferenc – jan. 20-ával, 
Halmy – jan. 27-ével 
Hanga – febr. 3-ával, 
Borókás – febr. 10-ével,
Fekete Gyopár – febr. 17-ével,
Szent Ferenc – febr. 24-ével kezdődő héten ügyeletes. 
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.

VT infó

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

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
FENYŐFA BEGYűJTÉS 2014
Vízkereszt napjával, január 6-án hivatalosan is véget ér a kará-
csonyi ünnep, és elkezdődik a karácsonyfabontási időszak. 
Eddigi éveknek megfelelően a kidobott fenyőket nem
csak a lakossági hulladékkal együtt, hanem a szelektíven,
külön erre a célra indított kukásautóval szállítjuk el. 
Az 1 méternél kisebb fenyőfákat a kommunális hulladékgyűj-
tő járat gyűjti be, így azokat a kuka mellé kell kihelyezni az
ürítési napon.

Kérjük a Lakosságot, hogy az utcákban az 1 méternél maga-
sabb fenyőfákat ne a lakóingatlanok elé helyezzék ki egyesé-
vel. Hanem lehetőség szerint, valamelyik sarokra, az árokba
gyűjtsék kupacokba, így jelentősen megkönnyítik munkánkat.

Begyűjtési időszak:
Február közepéig minden csütörtökön

Vecsési Városgondnok Kft.

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

3 szolgáltató (upC, Digi és t-Home) 35 településén látható adásunk
Plusz29 magazin: minden nap 11:00 és 19:00, vasárnap 15:00
Vecsési Magazin: péntek 18:00, vasárnap 17:00, szerda 20:30

Pódium: csütörtök 21:00, szombat 18:00
Nézőpont (ÉLŐ interaktív adás): hétfő 21:00

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


