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2014. Március 15. – ÜnnEpEljÜnk EgyÜtt!
Vecsés Város Önkormányzata közös ünneplésre hívja a város polgárait.
Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepség hagyományosan a
petőfi téren lesz megtartva 2014. március 15-én délelőtt 10 órakor.
szeretettel várunk mindenkit!

Fotó: Balogh Miklós

Vecsésen nyílt meg Pest megye első kormányablaka! Írásunk a 3. oldalon
X. Vecsés Városi Borverseny
A Vecsési Borbarátok Egyesülete
szeretettel meghív minden kedves bortermelőt és érdeklődőt
2014. március 8-án 15.00 órai kezdettel megrendezendő
X. Vecsés Városi Borversenyre!
www.vecsesitajekoztato.hu
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Testületi hírek

Vecsés Város képviselő-testülete február 4-én tartotta a 2014-es
év első, rendes tanácskozását.

Közgyógyellátás – polgármesteri hatáskör

2014. január 1. napjától a jegyző hatásköréből újra visszakerült
a képviselő-testület hatáskörébe a méltányossági jogcímű közgyógyellátási kérelmek elbírálása. A rendeletmódosítás alapján
a hatáskört a Szociális Bizottság kapta, ami azt jelentené, hogy
a Szociális Bizottságnak a szakhatósági állásfoglalás megérkezését követő 8 napon belül ülésezni, illetve döntenie kellene.
Évente kb. 200-230 darab ilyen típusú ügy érkezik a Hivatalba,
ezért valószínű, hogy a korábban megszokott bizottsági ülések
gyakorisága (2 hetente) nem lenne elegendő a döntési határidő
betartásához. A döntés szerint ezt a hatáskört a képviselő-testület átruházta a polgármesterre.

Pályázat hulladékszállító gépjárműre

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
biztosító települési önkormányzatok, illetve települési önkormányzatok társulása számára.
A felhívásra az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlásra, azon belül is 1
darab felépítménnyel rendelkező hulladékszállító gépjármű beszerzésére nyújtotta be pályázatát. A pályázat keretében igényelhető
támogatás mértéke 100% volt, így nem kellett önrészt biztosítani.
A beszerzés tervezett összköltsége bruttó 41 729 660,- Ft. A pályázat elkészítésére és benyújtására álló idő rövidsége miatt a
pályázatot 2014. január 20-án benyújtotta a hivatal, amit a testület jóváhagyott.

Támogatás átcsoportosítás

A Képviselő-testület egy tavaly októberi határozatában a
Vecsési Családokért Alapítvány részére átutalt 600.000,- Ft
összegű támogatást egy pályázat önrészének finanszírozására.
A pályázat nem volt sikeres, de az alapítvány egy másik akciója olyan sikeres volt, hogy elfogyott a pénzügyi kerete. Most a
testület úgy döntött, hogy az összeget nem kell visszafizetniük,
hanem a „Kiskert” és „Csirke” projekt megvalósítására fordíthatják. Az összeg felhasználásáról 2014. május 31-éig kell
elszámolniuk. (Felhívás ezen az oldalon.)
VT info

Pályázati felhívások

Az idei évben két, az Önkormányzat fenntartásában működő
intézmény vezetőjének megbízása jár le. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindkét intézmény vezetésére pályázatot írt ki.
A meghirdetett munkahelyek:
- Bálint Ágnes Óvoda (2220 Vecsés, Toldy F. u.31.)
- Tündérkert Óvoda (2220 Vecsés, Halmy József tér 1.)

A pályázati előírások a következők:
A meghirdetett beosztás: Óvodavezető
Képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú főiskolai végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat
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- büntetlen előélet
- pedagógus-szakvizsga
A pályázathoz csatolni kell:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló
dokumentumok másolatát,
- vezetési programot
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Illetmény: A Knt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje: 2014. augusztus 01.- 2019. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap
Vecsési Polgármesteri Hivatal
Szlahó Csaba polgármester
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán történő megjelenéstől számított 90 nap

Látogassa és olvassa a honlapunkat!

www.vecsesitajekoztato.hu
Elhunyt Dabasi János képviselő

Életének 72. évében
hosszan tartó, súlyos
betegség következtében
elhunyt Dabasi János
(1942-2014) képviselő.
2002 óta tagja a városi
képviselő-testületnek. A
mezőgazdaság és a környezetvédelem volt a
szakterülete. Azok közé
tartozott, aki nem szeretet szerepelni, de a rá
bízott feladatot igyekezett maradéktalanul ellátni. Megbízható és korrekt partner volt, akire mindig lehetett
számítani. Ha szólásra emelkedett, akkor figyelni illett rá,
mert volt mondandója, amit érdemes volt megszívlelni.
Az ő javaslatára kezdődött el évekkel ezelőtt a fásítási akció.
Ennek nyomán díszfák százai kerültek a város utcáira, közterületeire. A legillendőbb módon úgy emlékezhetünk meg
munkásságáról, ha valahol egy fasort létesítünk és azt Dabasi
János fasornak nevezzük el.
A város saját halottjának tekinti, temetése február 17-én volt,
és a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Családjának békességet és megnyugvást kívánunk a megváltoztathatatlan elfogadásához.
Tisztelt és szeretett barátunk, nyugodjál békében!
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Megnyílt a Vecsési Kormányablak!
Pest megye első új kormányablakát adta át Vecsésen Rétvári
Bence államtitkár Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottal, Szűcs Lajossal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével és
Szlahó Csaba polgármesterrel közösen.
Ünnepélyes keretek között került sor a Vecsési Kormányablak
átadójára február 7-én. „Korábban elképzelhetetlen lett volna,
hogy a bevásárló listára a kenyér és a tej mellé az útlevelet is
felírjuk, hiszen eddig hosszas utánjárásba és időbe telt a személyi okmányok elkészítése. A kormányablakok nyitásával azonban ma ez a helyzet már életszerű” – világította meg köszöntőjében Tarnai Richárd kormánymegbízott, hogy mi a célja az
egyablakos ügyintézésnek, és annak járásokba való kihelyezésének. A kormánymegbízott hangsúlyozta, az ügyintézés egyszerűsödése mellett ugyanennyire fontos az is, hogy a kormányablakokban felkészült és udvarias munkatársak várják az állampolgárokat.
„A Jó Állam azt is jelenti, hogy az embereknek nem kell nagy
távokat utazni ahhoz, hogy ügyeiket elintézhessék, mostantól
elegendő lesz a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablakba
elmenni, és ott minden állammal kapcsolatos ügyet el tudnak
majd intézni” – mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári
Bence beszédében hozzátette, az országban jelenleg 54 kormányablak-helyszín megvalósítása zajlik, 2014 év végéig pedig
további 50 kormányablak nyitását tervezik. „Célunk, hogy kifelé a legegyszerűbb, befelé pedig a leghatékonyabb ügyintézési
formát valósítsuk meg az egyablakos rendszer segítségével” –
emelte ki az államtitkár.
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A nyilvántartásba vett jelölő szervezetek (pártok) 2014. február
17-étől március 3-áig gyűjthetnek ajánlásokat. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell írni az ajánlást adó választópolgár
nevét
személyi azonosítóját (személyi szám)
magyarországi lakcímét
anyja nevét.
Ezeket az adatokat az ajánlást gyűjtő személy is rávezetheti az
ajánlóívre.
Az ajánlóívet a választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia!
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak
egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.
Nem gyűjthető ajánlás: az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettsége teljesítése közben a Magyar Honvédségnél és a
központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévő
személytől a szolgálat helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben tömegközlekedési eszközön állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében felsőoktatási és köznevelési intézményben egészségügyi szolgáltató
helyiségében. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár
részére előnyt adni vagy ígérni tilos.
Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt,
illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.
Ajánlás 2014. március 3-áig gyűjthető.
Mohainé Jakab Anikó - OEVI vezető

VálAsztás
VEcsési fóruMok és ElérhEtőségEk
joBBik Magyarországért Mozgalom
Vendég: Volner János alelnök
és Sas Zoltán képviselőjelölt
Helyszín: József Attila Művelődési Ház – Károly u. 2.
Időpont: 2014. március 1. szombat 13 óra
Kampánnyal kapcsolatos érdeklődés:
Szabó Attila: 0670 771-5085
Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke arról beszélt,
hogy az önkormányzatok az állammal közösen az emberek jobb
kiszolgálását vállalták magukra. Vecsés polgármestere, Szlahó
Csaba polgármester az együttműködés gyakorlati részére tért ki
azzal, hogy elmondta, a Vecsési Önkormányzat anyagilag támogatta a kormányablak megvalósítását. Vetési Iván, a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának vezetője a kormányablakok technikai hátterét
mutatta be, hangsúlyozva, hogy az itt kiépülő rendszer legfőbb sajátossága az egész közigazgatás rendszerébe való
integrálódás.
pmkh infó
Fotó: Balogh Miklós

TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLÁSRÓL
Tisztelt Választópolgárok!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 59.§-a
alapján az országgyűlési képviselők választásán jelöltet állítani
ajánlóíven lehet. (Nincs kopogtatócédula)

fiDEsz-kDnp
Vendég: Bayer Zsolt újságíró,
Dr. Szűcs Lajos képviselőjelölt
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Időpont: 2014. március 12. 18 óra
Kampánnyal kapcsolatos érdeklődés:
Skribekné Komár Ágnes: 0630 698-3976
Vecsésen, a Fő út 84. szám alatt az összefogás pártjai
kampányirodát működtetnek.
Február 24-e és április 6-a között minden
szerdán és pénteken 17 órától 20 óráig várjuk
az érdeklődőket, szimpatizánsainkat.
Irodavezető: Tóth Judit Együtt - PM EVK elnök:
+36302522797
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Megemlékezések az elhurcolásról és a
kitelepítésrôl

Az idei január a magyarországi németek részére megemlékezések sorozatát jelentette. 2012 decemberében az országgyűlés
határozatban nyilvánította január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává. Az emléknap definíciója tartalmazott némi pontatlanságot: a szövegben következetesen
csak az elhurcolás szó szerepelt. Az elhurcolás a magyar szóhasználatban az oroszországi kényszermunkára való elhurcolást
jelenti, és ez megtörtént 1944-45 fordulóján. 1946. január 19én, Budaörsön a németek elűzése kezdődött meg. Ezt sokan észrevételezték, köztük a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata is. 2013 decemberében az országgyűlés egy
újabb határozatban pontosította az emléknap tartalmát.

Január 12-én a Dunakanyarban, Kismaroson került sor az egykori elhurcoltakért mondott szentmisére. Dr. Beer Miklós
megyéspüspök celebrálta a szentmisét. Jelen volt a Dunakanyar
képviselője, Harrach Péter, képviseltette magát az államfő is. A
mise után koszorúzásra került sor az elhurcoltak emléktáblájánál. Ezt követően fogadáson vehettünk részt.
Január 19-én, Budaörsre szólt a meghívó. Itt felolvasták Orbán
Viktor miniszterelnök levelét.

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke beszédében arra emlékeztetett, hogy az
Országgyűlés decemberben „kérésünkre megváltoztatva korábbi határozatát, egyértelmű fogalmakat használ, és nem kísérli
meg a felelősséget teljes egészében a győztes nagyhatalmakra
hárítani azért, ami a magyarországi németséggel történt”.
Hozzáfűzte: „az őszinte szembenézés a múlttal, az őszinte
szembenézés a felelősség kérdésével lehet hozzájárulni ahhoz,
hogy mi és a minket követő generációk valóban európai életet
tudjanak élni közös hazánkban.”
Január 26-án Dunaharaszti megemlékezésen vettünk részt.
Dunaharasztit kevésbé érintette az elhurcolás és elűzés. 23 főt
vittek kényszermunkára és 11 család házát kobozták el.
Természetesen a soroksári, taksonyi rokonságon keresztül
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számtalan érintett család volt Harasztiban is. A szép tájháznál
került sor a koszorúzásra. A nagyszerűen felújított Laffert kastélyban előadásokkal folytatódott a megemlékezés. Bemutatták
azokat a filmeket, amelyeken helyi érintettek emlékeztek vissza
a szomorú eseményekre. A kastély egyik termében kiállítással
hozták közelebb az érdeklődőkhöz a történteket.
Írás és fotók: Frühwirth Mihály - Kulturverein

Tisztelt német nemzetiségi Honfitársaink!

2014-ben első alkalommal lesz lehetőségünk német nemzetiségi képviselőt juttatni a parlamentbe. A választási törvény a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára
teszi lehetővé a német nemzetiségi lista állítását, képviselőnket
pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai
választhatjuk meg. Ehhez - a választást megelőző 16. napig
(2014. március 21-ig) - kérnünk kell a német nemzetiségi
névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát
már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi
választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie a felvételét a
névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben
marad, amíg törlését nem kéri abból.
A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolható, illetve az
internetről is letölthető, a választási szervek 2014. január 1-jétől
minden háztartásba eljuttatták egy példányban. Kérelem nyomtatvány igényelhető a Német Nemzetiségi Önkormányzattól,
valamint a nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények vezetőitől.
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi
választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a jegyző,
vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az
ügyfélkapun - www.magyarorszag.hu - keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi intézménybe járó gyermekek szüleinek
lehetősége van az óvodában/iskolában leadni a kitöltött nyomtatványt, melyet az óvoda/iskola vezetése a Német Nemzetiségi
Önkormányzat közreműködésével eljuttat a helyi választási
irodába. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap. Fontos, hogy a névjegyzékbe vétel iránti kérelemről a visszaigazolás a választópolgár
által megadott módon megérkezzen, mert ez biztosítja a nemzetiségi választáson való részvételt.
Amennyiben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően kérjük a német névjegyzékbe való felvételt, listás szavazatunkat a német nemzetiségi listára adhatjuk le. Ebben az esetben
pártlistára nem áll módunkban voksot leadni, de természetesen,
szavazhatunk valamely párt egyéni választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy
képviselői mandátumot szerez.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel, amelyre a rendszerváltás óta
először áll módunkban! A nemzetiségi önkormányzatok és
nemzetiségi civil szervezetek működési feltételei, valamint a
nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények sorsa, gyermekeik
jövője is sok tekintetben múlhat az Önök szavazatán.
Kérdéseikkel bátran forduljanak a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaihoz. Elérhetőségeink telefonon a
06-30-649-45-40, 06-30-649-4539 számokon,
vagy az elnok@wetschesch.hu e-mail címen.
Köszönjük együttműködésüket - Tisztelettel:
Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch
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Vecsési Svábbál - harminchetedszer
Mint 37 éve minden február első szombatján, idén is részt
vehettünk a vecsési svábbálon. A rendezvény több szempontból
is tartogatott újdonságot 215 vendégünk számára.
Első ízben adott elegáns és hangulatos helyszínt a bálnak a
Bálint Ágnes Kulturális Központ. A szervezők nevében szeretném megköszönni az itt dolgozók segítségét, melyet a bál szervezéséhez nyújtottak. A helyszín egyértelműen elnyerte a
közönség tetszését!
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Annamária, Fischer-Ker Kft., Frézia Virágüzlet/E-Dekoráció,
Früh-Ker Kft., Frühwirth Mihály, Gyöngy Virágüzletek, Halász
Ádám, Hangulat Ajándékkuckó, Házi Savanyúság Kft.,
Herbária üzlet - Tesco üzletsor, Kaiser Autósbolt, Kulturverein
Wetschesch, Mariann kozmetika, Marosi Print Kft., Moci Shop,
Mákvirág Bio és Reform élelmiszerbolt, NAKVI,
Nagymarosi Familie, Német Nemzetiségi Önkormányzat,
németmosóporok.hu, Odenwald Nándor, Orchidea Sun
Szolárium, Petz Anikó manikűrös, Petz Márton, Praktiker Áruház – Vecsés, Rézner Bt., Rózsa 2000 Bt., Sárdi Edina Gyöngyszem kozmetika, Sauer von Stark Kft., SF Targo Bt.,
Silvána Virágüzlet, Somogyi család, Stáció Hotel, Stiller család
– UNIQA, Strom Kft., Stromi Kft., Szabó Lajosné tésztakészítő, Szabó Mihály, Szépségműhely - Zrínyi u., Sziluett Fitt, Szné
Vera pedikűrös, Tasnádi Zsuzsi műkörmös, Tófalvi Mónika,
Toldi Fitness Club, Trünkel Osztrák Élelmiszer Szaküzlet, Új
Tündérkert Vendéglő, Válóczy Gumiszerviz, Varju Zoltán-fényképész, Vecsés Város Önkormányzat Oktatási Bizottsága,
Vecsési Fallabda Klub, VESAV Kft., Villamossági SzaküzletFő út, Virágház- Buzás Anikó
Frühwirthné Halász Melinda
Lumpen Klumpen tánccsoport

A vacsorát a Kulturális Központban működő Club Café étterem
biztosította számunkra, mint mindig, vendégeink idén is két
fogásból választhatták ki vacsorájukat. Talán volt, aki első
ízben kóstolt bele az étterem ízeibe!
A vecsési polgárőrség nagylelkű felajánlása volt, hogy hajnalban hazaviszi azokat a vendégeket, akik ezt igénylik.
Köszönjük segítségüket!
A jó hangulatról a nagy múltú Brunner Zenekar gondoskodott,
volt tombolasorsolás és a nemzetiségi viseletben érkezők között
is nyereményeket sorsoltunk ki. Tánccsoportunk két új tánc
bemutatásával kedveskedett a jelenlévőknek.
A szervező Lumpen Klumpen tánccsoport évek óta fontosnak
tartja, hogy a bál bevételéből jótékony célra ajánljon fel. Idén
egy beteg 7 éves vecsési kislány gyógykezelését támogattuk,
100 000 Ft-tal.

Köszönjük minden vendégünknek, hogy részvételükkel tovább
éltették ezt a szép hagyományt!
Végezetül szeretném megköszönni támogatóink önzetlen segítségét, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez! Támogatóink voltak:
2 sz. AMCOMP Kft., Abonyi Betti-kozmetikus, Abonyi
Erzsébet-mesterfodrász, Afrodité Kozmetika, Arzenál Élelmiszer (Telepi út), Arisona Bowling Club, Ars Una Stúdió Kft.,
Bálint Ágnes Kulturális Központ, Barkácsbolt - Oroszi Ferenc,
Béki-Tex Kft., Brunner & Brunner Bt., CIB Bank, Cream Café,
Erdős Niki fodrász, Fajt Élelmiszer Üzletház, Fazekas

Fánksütés

Szeretettel vár mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
egy jó hangulatú közös fánksütésre március 15-én 15 órától a
Grassalkovich iskolában. A résztvevők megtanulhatják a fánk
készítésének minden fortélyát. Csak kötényt kell hozni!
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Író- Olvasó találkozó a Könyvtárban…

Magyar Kultúra Hetében történt
Legfiatalabb ünnepünk alkalmából a Kulturális Központ a
Magyar Kultúra Hete címmel szervezett egy programsorozatot.
Januári számunkban a nyitókiállítást és a városközponti ünnepségének műsorát idéztük fel. Mostani kiadásunkban a kulturális
hét további eseményeit mutatjuk be. Örvendetes volt, hogy a
főszerep a vecsési művészeti csoportoknak jutott. Az összeállítást és a fotókat Benke Mária készítette.

Január 20-án a Róder Imre Könyvtár vendége volt Nyáry
Krisztián irodalomtörténész, az „ÍGY SZERETTEK
ŐK…”című könyv írója. A könyvben szereplő, általunk ismert
és tisztelt írókról-költőkről folytathattunk kötetlen beszélgetést
az íróval, és a rendkívül szimpatikus, szerény író által sok új
ismerettel gazdagodva jöttünk haza.
Fotó: Kolonics Csaba

irodalmi Kávéház…

A Bálint Ágnes Kulturális Központ szervezésében, a Club
Caféban minden hónapban lesznek az irodalomkedvelő közönség részére kávéházi irodalmi esték.
Január15-én, az első alkalommal a Nyugatról, a nyugatosokról
tartott vetítéssel egybekötött előadást Szabó István író-festőművész és leánya, Szabó Zsejke színművésznő.
Az irodalmi áttekintés Kosztolányitól Tóth Árpádon át,
Babitson keresztül Adyig tartott. A kor hangulatát felidézve
filmvetítéssel kötötték egybe, néhány szép vers is elhangzott. A
vetítést kötetlen beszélgetés követte irodalomról. A színművésznő egy tanmesét is felolvasott, majd felkérésre Szénási
Sándor István költő mondta el két versét.
Örülnénk, ha nálunk is meghonosodna annak hagyománya, ami
sok helyen működik nagy sikerrel: Zila Kávéházban vagy
Kéhly Vendéglőben, ahol a Krúdy Irodalmi Kör már évtizedek
óta rendezi színvonalas előadásait. Az esteken helyet kaphatnának mai kortárs írók-költők művei, megzenésített versei, amelyet fotó és festmény kiállítások színesíthetnek.

Kiállítás…

Már 15 éve alkot városunkban egy képzőművész csapat - a
Periferi Art Művészcsoport - Görög Béla vezetésével. A Magyar
Kultúra jegyében január 17-én immár tizedszer nyitották meg
az évet kiállításukkal.
A kiállítás megnyitóján két zeneiskolai növendék játszott szép
dallamokat, majd megnyitó beszédet a Kulturális Központ
vezetője mondott, és megtekinthettük a kiállított műveket.
A művészek a festményeken a zenét, a zenélés hangulatát ábrázolták, „A zene színei” címszó alatt. Minden hangszeren és
hangnemben játszottak, lenyűgözően sokszínű, érdekes és felemelő volt látni a művészek egyéni látásmódjában a zenét.
Gratulálunk a kiállító művészeknek: Barcsainé P. Gyöngyinek,
Blázy Zsuzsannának, Czinke Máriának, Dobos Rózsának,
Fekete Szilviának, Gáll Sándornak, Görög Bélának, Honffy
Gábornak, Hübel Máriának, Kaiser Ilonának, Nagy
Györgyinek, Móczár Zsuzsannának, Somogyi Ágnesnek és
Zselinóczki Máriának a felejthetetlen élményt…

JÓTÉKONySÁgi BÁL

2014. március 1-jén 19 órai kezdettel megrendezésre kerül a hagyományos FiDESZ-KDNP

bál.

A helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ,

Zenél a Bananas együttes.

A jegy 4000,- Ft-ba kerül, ami tartalmazza a vacsorát is.
Idén a bál bevételét a szervezők az Andrássy-telepi
templom tetőszerkezetének felújítására ajánlják fel.
Jegyek rendelhetők még Skribekné Komár Ágnesnál:

06/30/698-3976

Vecsési Rock

A Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében január 22én, a Magyar Kultúra Napján ismét bemutatásra került a Kortye
Vilmos ötletéből született „Fal nem épül…” rockopera rövidített
változata. A két évvel ezelőtt fergeteges sikerrel bemutatott darab
semmit sem veszített a fényéből. A kitűnő rendezés, a szereplőgárda bizonyította, hogy az acélnál, a vasbetonnál is erősebb az
EMBER, aki képes minden nehézséget leküzdve talpra állni, és
építeni a „Vecsés házat”, az otthonunkat. Gál István tanár úr egy
szép kivitelű könyvben örökítette meg az egész rockoperát,
melyet megvásárolhatnak az érdeklődők a Könyvtárban…

A rockoperát követően a Have-Rock „rockbanda” mutatta be a
Vecsés - Kertekalja című lemezüket, amelyben kivétel nélkül
helyi történetek, emberek portréját rajzolták meg saját szerzeményeikkel. Adamek „Kicsi” István óriási lendülettel énekelt, a
zenekar fergetegesen játszott, igazán jó szórakozást nyújtottak a
közönségnek…
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Magyar Kultúra Hetében történt
Aranyvirág, Ezüstvirág…

Egy remekbe szabott gyermek előadás fejezte be a Magyar
Kultúra Napi rendezvénysorozatot a Bálint Ágnes Kulturális
Központ Színháztermében, ami nemcsak, hogy teltházas volt,
de még három sor pótszéket is be kellett rakni, olyan sokan voltak kíváncsiak a mesejátékra.
A közönség soraiban városunk vezetői, képviselők, tanárok,
iskolaigazgatók is jelen voltak.
Az előadás előtt az Andrássy Gyula Általános Iskola énekkara
gitár kísérettel és a közönséggel énekelte el a Himnuszt, majd
Szilágyi István iskolaigazgató úr mondott rövid beszédet.

A KINCSkereső KisSZINPAD szereplő gárdája a tőle megszokott magas színvonalon játszott, fegyelmezetten adta át a mesejáték mondanivalóját. A meghatóan tanulságos mesejátékban a
szegény legény kitartása és jósága elnyerte a méltó jutalmát,
mint általában a mesékben, ahol a segítőkészség, a jóság, a tisztesség elnyeri jutalmát…
A színpadkép, a fény-, a füst- és hangeffektek, a zenék, a madárcsicsergés, a jelmezek kitűnőek voltak. Jó érzékkel, gördülékenyen ment át az egyik szín a másikba, ügyes rendezéssel, látványosan.
Nagy élményt kaptunk az előadáson, amit minden szereplőnek,
közreműködőnek, de különösen S. Baranyák Ági tanárnőnek, a
rendezőnek köszönhetünk. Ő csodákat művel a gyerekekkel az
előadásokon.
Azzal az érzéssel jöhettünk ki a színházteremből, hogy ha ilyen
a jövő generációja, akkor jó kezekben van a jövőnk, a tiszteletadással az idősebbek felé nem lesz gond…
Írás és fotó: Benke Mária

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

2014. március 14-én 17 órára
a vecsési vasútállomásra.

Bobich János ezredesre, az 1849. évi nagysallói
győztes csata vecsési hősére és a szabadságharc
dicső tetteire emlékezünk.

Teremtsünk hagyományt, emlékezzünk együtt a vecsési
szabadsághősre!
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Eredményes évet zártunk, és sok a tervünk az idei évre is!

Énekkarunk, a Balla Péter Népdalkör 2014. január 25-én 15
órától tartotta a Bálint Ágnes Kulturális Központban hagyományos évzáró-évnyitó rendezvényét. A körrel családtagok, barátok, támogatók ünnepeltek együtt ezen a téli napon.
Megtisztelte rendezvényünket Szlahó Csaba polgármester úr,
Pável Béla alpolgármester úr és felesége, Kis-Tóth János igazgató úr és felesége, Gál István tanár úr, Katona Vilma, Balla
Péter leánya, valamint Görög Béla művészeti vezető és Varsa
Mátyás színész-rendező.
Hegedűs Andrea alelnök műsorvezetésével először közösen elénekeltük az Isten áldja meg a magyart - kezdetű székely fohászt,
majd Kis-Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Szeghalmi Ágnes,
művészeti vezetőnk számolt be a 2013-as év fontosabb eseményeiről, fellépéseiről és a 2014-es évre vonatkozó terveinkről, elképzeléseinkről. Kiemelte, hogy a csoport 2013-ban 5. alkalommal
szerezte meg a KÓTA Aranypáva Díját, és mostanra igazi közösséggé kovácsolódott. Nagyon emlékezetes volt még az új kultúrház ünnepélyes megnyitója, amelynek műsorát Román Sándor
állította össze. Megtiszteltetés volt számunkra a koreográfus-táncos művész úr által koreografált produkció részesei lenni!

Szlahó Csaba polgármester úr is üdvözölte a résztvevőket és gratulált vezetőnknek a 11 éve folyamatosan tartó értékes munkájáért. Megköszönte a csoportnak, hogy öregbítjük Vecsés jó hírét!
A továbbiakban egy magyarsági dalt és egy Balla Péter gyűjtéséből összeállított népdalcsokrot mutattunk be, majd a népdalkör tagjaiból és gyermekeiből alakult citerazenekar vidám
dunántúli összeállításával aratott nagy sikert. Katona Vilma,
Balla Péter leánya elmondta, hogy büszke a népdalkörre és
vezetőnkre, mert színvonalas fellépéseinkkel, produkcióinkkal
méltó módon visszük tovább édesapja örökségét.
A rendkívül jó hangulatú estét finom vacsora és szívélyes,
barátságos vendéglátás koronázta meg. Közös énekléssel,
beszélgetéssel végződött ez a szép délután. Tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel, reméljük, hogy minél többet meg
tudunk valósítani a 2014-es évben.
Mivel egyesületünk bejegyzése több, mint 2 éves, ezért igénybe vehetjük az SZJA 1 %-os felajánlásokat! Ezért, ha Ön is fontosnak érzi népdalkincsünk megőrzését, vagy kedveli csoportunkat, kérjük, támogassa amatőr művészeti tevékenységünket
személyi jövedelemadója 1 %-ával!
Nevünk: „Balla Péter Népdalkör” Hagyományőrző Egyesület
Számlaszámunk: 10402094-50526590-84571001
Elérhetőségeink:
T.: 06 30 6687036, e-mail: balla.nepdalkor@gmail.com,
www.facebook.com/BallaNepdalkorVecses
Támogatásukat köszönjük!
Hegedűs Andrea, Katonáné Gergely TündeFotó: Katona Tünde
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És eljön a nap mirôl álmodtunk,
mikor szeretetet kapunk és adunk…

Az adventi időszak a felkészülést jelenti, egy utat, melynek
végén a szenteste van, és minden igyekezetünk akkor válik
eredményessé, ha karácsony estéjén nyugodt szívvel és lélekkel
tudunk ünnepelni szeretetükre, szeretteinkre figyelve.
Az adventi felkészülés minden évben nagyon fontos és várt időszak a Halmi Telepi Általános Iskolában. Közösen készítettük el
az adventi koszorúkat, kézműves délutánon együtt alkottunk a
karácsonyi vásárra, ahol szebbnél szebb portékákból lehetett
válogatni, és az idén először megjelenő antikvárium is segített
az ajándékok kiválasztásában.
A negyedikes osztályok mézeskalácsot sütöttek. Elfoglalták a
konyhát, benépesítették az ebédlőt a diákok és szüleik és a megannyi gyúrótábla. A mézeskalács fűszeres illata is az advent része.
Már hetekkel karácsony előtt énekelték a gyerekek a „Fehér
karácsony” kezdetű dalt, az énekkari próbák pedig igazi karácsonyi meghittséget adtak a decemberi délutánoknak.
Az idei karácsonyi műsor betlehemes játékának szereplői
főként az ötödik osztályos tanulók voltak, és a színpadon ők
elevenítették fel a szép háttérképekkel illusztrált örökérvényű
pásztorjátékot, Jézus születésének történetét.
A karácsonyi műsort megelőzte a hagyományos karácsonyi
koncert, ahol iskolánk zeneiskolás tanulói léptek fel, és ők nyitották meg a karácsonyi előadást is, kürtszóval és furulyaszóval.
Az előadás végén a gyerekek az iskolai karácsonyfa köré gyűltek,
és mécsesekkel a kezükben énekelték az énekkarral közösen,
zongora és szaxofon kíséret mellett az ünnepi dalt, melybe a vendégek és az alsós, valamint a felsős gyerekek is bekapcsolódtak:
„Mikor leesik az első hó újra jégvirág nő az ablakon /
Száncsengő hangja szól, / És eljön a nap miről álmodunk, / mikor
szeretetet kapunk és adhatunk. / Szép ünnep, vigyázz ránk.”
A hagyományosan családias hangulatú karácsonyi ünnep idén is
mindenkinek szeretetteljes útravalóul szolgált a téli szünetre.

Horváthné

Hogyan lesz a Kán-kánból Teknősbéka?

Fotó: iskola

Nyilván azt gondolják, hogy valami varázslatról lehet szó.
Igazuk van. A Vecsési Zeneiskola varázsolt el minket újra 2014.
január 28-án egy csodálatos koncerttel. De várjanak csak!
Négy csodás hangversenyről van szó. A Bálint Ágnes Kulturális
Központ színházterme délelőtt kétszer az óvódásokkal és kísérőikkel, majd az iskolásokkal és kísérőikkel, az esti előadás
pedig a Zeneiskola növendékeivel és vendégeivel telt meg.
Saint-Saëns Állatok farsangja című művét hallhattuk a
Zeneiskola tanárainak előadásában. A darab Karinthy Frigyes:
Így írtok ti című könyvét juttatta eszembe. Ahogy Karinthy
nagy magyar írók, költők írói sajátosságait mutatja be, úgy
Saint- Saëns nagy klasszikus zeneszerzők művein keresztül
idézi meg az állatvilág élőlényeit. Zseniális, ahogy csupán

ugyanannak a dallamnak lassításából, gyorsításából, más hangszerre komponálásából madarak, tyúkok, kakasok, elefántok,
ősállatok (kövületek), oroszlánok (és még sorolhatnám) hangjai, tulajdonságai elevenednek meg előttünk. A zenészeket sem
kíméli a szerző, hiszen az Állatok farsangja egyik részlete a
zongorásokról szól.

Ahogy a zeneszerző ebben a művében megújít, átalakít klasszikus műveket, úgy a Zeneiskola tanárai is átalakították a klasszikus hangversenyek megszokott ritmusát. Nemcsak előadták a
művet, de színesítették, egyrészt bemutatóval, ahol hangszerekről, magáról a zeneműről kaphattunk információkat, másrészt a
hangverseny alatt a háttérben megelevenedtek számunkra
képekben is a hallottak. Szemnek, fülnek és léleknek is csodás
élményben volt része, melyért nem lehetünk elég hálásak a
zeneiskola pedagógusainak.
Horváthné Gyurcsán Erika

Fotó: zeneiskola

Betlehemes, szép hagyomány a grassalkovichban

Adott egy német nyelvű hagyomány és egy gyerekcsoport.
A kettő találkozásán nem kellett órákat gondolkodunk, mert a
gyerekek nagy örömmel bólintottak rá arra az ötletre, hogy
megtanulják a hagyományos vecsési Betlehemes játékot.
A betanulás minden percét élvezték, főleg, mikor már a jelmezek is előkerültek a tavaly óta lezárt bőröndből. Ezt a szokást
eddig Massza Magdolna tanárnő és mindenkori osztálya elevenítette fel. Az adventi időszakban jártak házról házra és előadták szép játékukat. Az idei évben a gyerekek, harmadik osztályosok lévén ugyan kisebbek voltak elődjeiknél, de ez korántsem jelentette azt, hogy kevésbé tudták volna hitelesen megjeleníteni a betlehemes alakokat.
Az adventi időszak kezdetével megkezdődött számukra is a
legizgalmasabb, várva várt rész, mikor kucsmába és bekecsbe
öltözve, házról házra járva előadhatták a műsorukat. Egy este
alatt négy- öt családhoz is eljutottunk, elvittük hozzájuk az
Advent fontos üzenetét. Az esték során házanként cserélődtek a
Máriák és Józsefek, mert minden gyermek ismerte mindenki
szerepét és várta, hogy pásztorként vagy angyalként is megmutathassa magát. A családok süteményekkel, kedvességgel és
meleg szóval vártak bennünket. A finomságok mellett kaptak a
gyerekek osztálypénzre valót is.
A kapott összeg egy részét jótékony célra használtuk fel, és adománycsomagot vásároltunk a Noé Állatotthon számára. Szülői
segítséggel sikerült ezt a csomagot személyesen is átadnunk az otthon dolgozóinak, akik nagy szeretettel fogadtak bennünket és körbevezettek az állatotthonban. A szabadon kószáló szarvasok, disznók és lámák simogatása felejthetetlen élményt nyújtott nekünk.
A ruhák és kellékek most ismét a bőröndbe kerültek, és várjuk,
hogy jövőre újra felvehessük őket.
Molnár Orsolya a 3.b osztályfőnöke
(ehhez kapcsolódó írás és fotó a 28. oldalon)
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Comenius-projekt a Petôfiben

A Magyar Színházban jártunk

Nagy fába vágtuk a fejszénket idén a Petőfiben: az Európai Unió
által támogatott Comenius nemzetközi diák-együttműködési
programba. Egy német, egy francia és egy olasz középiskolával
együtt alkotunk egy munkacsoportot, amelynek a környezettudatos életmód és az energiatakarékosság az alaptémái. Az együttműködés két éve alatt a diákok mind a négy országban részt vesznek egy-egy találkozón, ezen kívül a tanárok is rendszeresen
találkoznak és az interneten is tartják egymással a kapcsolatot. A
projekt fő célja, hogy a diákok megismerkedjenek más országok
szokásaival, kultúrájával, gyakorolják a német nyelvet, tapasztalatot cseréljenek, egy közös cél érdekében: munkacsoportokat
alakítanak, felméréseket végeznek, olyan programokon vesznek
részt, amelyek hozzájárulnak a tudásuk elmélyítéséhez az energiatakarékos és környezettudatos életmód terén.

Alig vártam, hogy menjünk a színházba. Végre eljött a várva
várt nap! Tanító néni sorakoztatta a 2. c osztályt és így szólt: Gyertek gyerekek, öltözés, indulunk! Az idő hamar elszaladt az
úton, és megérkeztünk a színházhoz. Izgatottan vártuk, hogy
elkezdődjön az „Égig érő fű” című előadás. Nekem legjobban
az a rész tetszett, amikor Poldi bácsit meglepte az egész ház a
szép, zöld fűvel. Minket, gyerekeket is bevontak az előadásba:
az erkélyről dobálhattuk a gyeptéglákat a színpadra. Közben
arra gondoltam, milyen jó lenne nekem is a színpadon lenni. Az
a rész is érdekes volt, amikor a szenesember az órából lépett
elő, mivel túl sok bútort halmozott fel az anyukája. Hazafelé az
úton az járt az eszemben, szívesen megnézném ezt az előadást
még egyszer.
Ari Zsófia 2.c

A projekt első lépése még szeptemberben egy tanári találkozó
volt Párizsban. Ezen mind a négy országból két-két szervező
tanár – tőlünk Osikoviczné Csendesi Mária és Madarász
Krisztina – vett részt: megismerkedtek egymással iskolai és
városnéző programok keretében és megbeszélték az egész projekt menetrendjét. Ezek után 2013 decemberében már a diákokkal együtt keltünk útra. Németországba utaztunk, ahol a moersi Europaschule vendégei voltunk. A projekthez kapcsolódó
programokon kívül (pl. egy előadás az energiatakarékosság hétköznapi fortélyairól, vagy egy látogatás egy szemétégetőben)
városnézéseken, múzeumlátogatáson is részt vettünk. Advent
lévén külön élményt jelentett a hangulatos karácsonyi vásárokon nézelődni, vasárnap pedig részt vettünk a düsseldorfi St.
Lambertus bazilikában a szentmisén. Diákjaink többségének
újdonságot jelentett az utazás, mind a repülőút, mind az ottani
tömegközlekedés. Az első találkozón mindannyian szembesültünk azzal, hogy nem egyszerű négy ország különböző nyelvi
szinten lévő diákjaival kommunikálni és együtt dolgozni.
A következő lépés a szervező tanárok számára egy olaszországi
találkozó lesz, a teljes csapat pedig májusban jön össze ismét,
amikor mi, Petőfisek látjuk vendégül német, olasz és francia
barátainkat. A találkozók közötti időben sem tétlenkedünk: a
diákokkal egyebek között részt veszünk az Energia Közösségek
program energiavadász-versenyén, készítünk egy, az energiatakarékosságot felmérő és azt ösztönző kérdőívet, és a feladatok
közé tartozik majd még egy oktatófilm és egy internetes ismeretterjesztő kiadvány megszerkesztése is.
Reméljük, hogy az utazások és a nemzetközi közegben végzett
közös munka élményei mellett tanulóink az alap célkitűzéseknek megfelelően környezetvédelmi ismereteikben is gyarapodnak majd, és a projekt végére mind ők, mind családjaik és az
iskola többi tanulója sok hasznos információt kapnak az energiával való takarékoskodás fontosságáról és ennek módjairól.

Bekkerné Fenyő Ágnes nyelvtanár

Fotó: iskola

Az előadást az egész 2. évfolyam megnézte. A darab
Janikovszky Éva: Málnaszörp és szalmaszál c. gyermekregénye
alapján készült. Nemcsak a gyerekeknek, nekünk felnőtteknek
is élmény volt megnézni gyermekkorunk egyik kedvenc olvasmányának színpadi változatát.
Az előadás után két héttel meglátogatott bennünket a színház két
fiatal, lelkes drámapedagógusa, akik mindhárom osztálynak
külön foglalkozást tartottak. A gyerekek belebújhattak a szereplők bőrébe, újra átélhették a legizgalmasabb jeleneteket.
Hihetetlen, milyen apró részletekre tudtak visszaemlékezni! Nem
igaz, hogy a mai gyerekeket csak szörnyekkel, robotokkal, zaj és
fényeffektusokkal lehet lekötni. Nagyon is nyitottak a meleg
emberi kapcsolatokra, segítőkészséget feltáró alkotásokra is.
Feketéné Kovács Viktória tanító

Makaróni mesterrel az Operaházban

Az Operaház a színfalak mögött is varázslatos hely. Ebbe a rejtelmes világba kukkanthattunk bele a gyerekekkel. Makaróni
karmester elveszett pálcáját keresve az arcképekkel kifestett pincétől a zsinórpadlásig, a kakasülőtől Sissy páholyáig, a jelmeztártól a festőműteremig, öltözőktől és próbaszobáktól a hátsó
színpadig, a büféken keresztül, szűk folyósokon át, lépcsőn le,
lépcsőn fel sok meglepetés várt minket. S mire a pálca (persze
ami a zenekari árokban volt) megkerült, a sok kis titokra is fény
derült. A szervezés fantasztikus volt, a „szereplők” mindig a legváratlanabb pillanatokban kerültek az utunkba. Makaróni karmester úr az esetlenségével, bohóságával nem csak a gyerekeket
varázsolta el, hanem minket felnőtteket is. Élményeinket megkoronázva jutalmul egy opera részletet nézhettünk, és végül Ybl
Miklóstól átvehettünk az Operaház alaprajzáról egy tekercset.
Egy élménydús, tartalmas szombat délutánt tölthettünk együtt.
Andrássy Gyula Ált Isk. 2. a, 2. b osztálya
Kissné Czedik Gyöngyi és Zumpf Anikó tanítók

Fotó: iskola
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Erdélyi bál

„Jó mulatság, férfimunka volt!”

A bál 15. volt az Erdélyi Kör történetében, mégis ezúttal az
újdonság erejével hatott, hogy az új Kulturális Központban rendezték meg. Talán a környezet tette, de szinte telt ház lett belőle.
A bál hagyományos jellege megmaradt, és az asztalok reggelig
tele voltak minden finomsággal, étellel és itallal. Jó hangulat és
vidámság jellemezte a farsangi mulatságot. A talpalávalóról a
Sicullus együttes gondoskodott.

Ezúton szeretnék mindenkit értesíteni arról, hogy a
Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány hamarosan új felállásban, a Labdarózsa Népdalkör
Pavella Krisztina vezetésével tovább folytatja működését.
Kívánok nekik hosszú éveket és sikeres éneklést. Az új kuratóriumi tagok bírósági bejegyzéséig a régi kuratórium megszakítás nélkül - a működés zökkenőmentes biztosítása érdekében folytatja érdemi munkáját.
2013. évi Közhasznúsági jelentésünk:
Bevételeink:
Vecsés város Önkormányzata:
Cégek és magánszemélyek támogatása:
NAV Szja 1%
Mindösszesen:

A bál díszvendége Patrubány Miklós, a Magyarok
Világszövetsége elnöke és Szlahó Csaba polgármester volt.
A fellépők között a Labdarózsák Népdalkör énekeseit (külön
dicséret illeti Zelei Bencét önálló produkciójáért), a monori
Strázsák Néptáncegyüttes táncospárját és az Operaházi
Borlovagokat köszönthettük. Laczó András, az Operaház
magánénekese és Sztankovics Béla, az Operaház gitárművésze
régi barátai a körnek, és ezúttal is színvonalas műsorral szórakoztatták a bál közönségét.

A kör köszöni a támogatók közreműködését, ami nagyban elősegítette a bál sikerét:
Bácskai Jánosné Papírbolt – Erzsébet tér, Bálint Ágnes
Kulturális Központ, Borvár Borkereskedés – Eötvös u., CBA
Nagyáruház, Emőke Fodrászat - Károly u., Fallabda Kft – Fő
u., Fodrászkellék és Illatszer Üzlet - Telepi út, Gábor Béla
Villamossági Szaküzlet, Grand Party Esküvő- és Rendezvény
Kft., Gyöngy Virágbolt - Ecseri út, Hanga Patika - János u.,
Hangulat Ajándék Kuckó - Kreisz Ágnes, Hargita Panzió,
Herbária Szaküzlet – Tesco üzletsor, Jolly Fix Festékszaküzlet,
Kápiker Kft., Karamell Cukrászda, Labdarózsa Népdalkör,
Logikó-P Játékbolt - Kossuth L. u., Mákvirág Bio-, és
Reformélelmiszer Üzlet - Telepi út, Nuver-Berger Kft., Pintérné
Reubl Teréz Róder Imre Cserkészcsapat, Róder Imre Városi
Könyvtár, Schun-Bt. - Telepi út, Stáció Hotel, Vadászi Étterem,
Vecsés Város Önkormányzata,
VT info
Fotók: Kolonics Csaba

50.000,- Ft
2.205.735,- Ft
290.580,- Ft
2.546.315,- Ft

Ráfordítások:
Anyagjellegű (működésre):
1.919.000, - Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény:
627.000, - Ft
A vezető tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végzik feladatukat.

Szeretném még mindenki szíves tudomására hozni, hogy a
2014. évre a NEA-hoz benyújtott működési pályázatunkon
sikerrel nyertünk 810 ezer forintot, ily módon „feltöltött” pénztárral bocsájtom útjukra az utánam következőket.
Értesíteni szeretnék mindenkit, hogy a mesekönyv eladásból
eddig 243.900,- Ft bevétel keletkezett az alapítványunk pénztárában, a folyószámlán a támogatásokból pedig 83.545,- Ft
maradvány van. Mindösszesen 327.445,- Ft gyűlt össze az antológiára. Az elmúlt esztendőben támogatási kérelmet nyújtottam
be az Önkormányzathoz, melyről még nem érkezett döntés.
Egy helyi nagyszerű költő kölcsönvett gondolataival búcsúzom
el végleg Vecséstől, a Labdarózsa Népdalkörtől, minden kedves
kis- és nagy barátomtól, ismerősömtől, azoktól, akik kedveltek,
netán szerettek egy kicsit, és azoktól is, akik most megnyugodva fellélegezhetnek távozásom okán:
„Miért is maradnék, / hisz nem leltem a szót, / a megálmodott
álmot – / a szelíden ringatót…
A csillagokig szállok, / hol sem közel sem távol, / nem érint már
semmi / a földi hazugságból…” (S. Baranyák Ágnes: Utolsó
ima - részlet)
Szabolcsi Hubertné, Lujza néni

Felhívás - Szoborpark a Megmaradás
Emlékmûnél
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egy tízalakos, nemzeti nagyjainknak emléket állító szoborparkot akar állítani a Megmaradás
Emlékműnél. Évente egy szobor fölállítását tervezik minden
év június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Az első Attila
nagykirályunknak állít emléket.
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.
VT info
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: hangszer vagyok

kelemen Bata Mária: ég a tűz

gombos Adrien: A bűvész

Hegedű vagyok kezedben,
játszol húrjain.
Zengek a lelkedben,
kíséred útjaim.

Tüzet raktam a kályhába,
meleg terjeng a szobába’.
Ropog, pattog a faszilánk,
öltögeti nyelvét a láng.

Dob vagyok neked,
zengd hát ütemed.
A dobverő lesújt,
lelkem beleremeg.

Szikrázik a forró parázs,
bíborszínre hevült varázs.
Szénnel fedem a tetejét,
fitogtatja az erejét!

A kopott bűvészkalapból
nem bújnak elő galambok s nyulak.
Elvásott a varázslat az elmúlt hét év alatt.
A színpadon csak egy reflektor ég,
s hiába hajlong már a bűvész.
Közönség sincs már,
a taps hangja a csendbe’ csak úgy elvész.

Gitár vagyok nálad,
dallam csendül rajtam.
Ha lényem fárad,
halkul a dallam.

Tüzes lelkét kitáncolja,
alábbhagy, a heves lángja.
Pislákolva pihen kicsit.
Fahasábtól újra izzít.

Zongora billentyűimen
lágyan suhan kezed.
Az is én vagyok,
suttogom vágyaim neked…

Füst gomolyog a kéményből,
nem tartok a kemény téltől!
Ha kályhában a tűz zenél,
hullhat a hó, fújhat a szél!

Cserépkályha, kandalló,
radiátor, hősugárzó,
fontos kellékei a télnek,
tőlük meleget remélnek.

Hangszer vagyok a szélben,
mely süvít, kavarog,
didergek hideg télben,
zenél a szél, Veled maradok.

kelemen Bata Mária: Összetartozunk

Fűtve lesz így a lakás.
Nem is kell már semmi más?
A meleg bizony, sokat jelent.
Más nem hiányzik idebent?

Minden hangszer én vagyok,
melyen Te játszol,
eggyé válunk az úton,
zenész és hangszer, mámor…

Bő negyven éve közös az utunk.
Fogjuk a kezünk, összetartozunk.
Néha akadt köztünk félreértés,
de minket összetartott az érzés.

sallai gyula: kettős fényben

Szerettünk, tiszta szívből, igazán.
Ez repített át az élet viharán!
Mikor közös csillagunk porba hull,
a Mi napunk akkor bealkonyul.

Beavatás, megvilágosodás,
ez a hívő ember két nagy vágya.
Megtapasztalni úgy,
hogy nem szálltál be Charon ladikjába.

Többé nem beszélünk, csak hallgatunk.
Fodros felhőkön szépet álmodunk.
A Földön túl is együtt maradunk,
mert Mi örökre összetartozunk!

A bűvész mosolyog még egyet,
s tapsra emeli a karját.
Aztán lehajtja fejét,
s szögre akasztja végleg kalapját.
Varjasi Béla: lobogó tüzek

Szeretet, megértés nélkül,
a melegben is rideg marad.
Jó, ha e vágyunk teljesül,
bár ez nem fűti a falat.
Elengedhetetlen a béke,
csak viszályt szül a vita heve.
A szeretet az egység köteléke.
Így lesz teljes az otthon melege.

kiss sándor András: Városba érkezve
sallai gyula: olyan, mint a lélek
Íme, a lélek: rózsaszín, gömbölyű és kerek.
Megbújnak benne férfi és női fejek,
és az idő a sors varázsa,
mely pókhálót von az ember orcájára.

sallai gyula: A megfestett élet
Egy nyírfaliget, mely tobzódó esőben áll.
Magas házak, hol megtorpan az álomvilág.
De te mennél tovább, új élményért epedve,
míg reád nem omlik a szoknyás szerelme.
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
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Nagy politika - kis (helyi) politika

Február 25, a Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Magyarországot 1944. március 19-én szállta meg a náci
Németország hadserege. Innentől korlátozottan független lett
hazánk. Október 15-én, amikor a nácik Horthy fiát elrabolták, a
kormányzóval aláírattatták a nyilasok hatalomátvételét és
fogolyként elvitték, akkor függetlenségünk teljesen elveszett.
Október 15-én a szovjet hadsereg már hazánk területén volt, és
javában zajlott a debreceni tankcsata (okt. 12-19). November
első napjaiban már Vecsésen, Kertekalja környékén dúltak
heves harcok! A vecsési temetőben, ahol a szovjet sírok vannak,
azokkal szemben a szélén, ott van két magyar hős sírja is, akik
november 4-én estek el. A helyi MDF 1989-ben koszorúzta meg
először sírhantjukat!
Vecsés egésze csak december 29-én került szovjet kézre, addig
ádáz csaták színtere volt. Ha figyelembe vesszük, hogy
Budapest február 13-án esett el, akkor Vecsés környéke három
és fél hónapon át véráztatta föld volt. Ennyi idő alatt másutt
országokat foglaltak el vagy vissza. Április 13-án megszűnt
Magyarországon a háború (és nem április 4-én – ez sem volt
igaz…),
A különbség azonban annyiban volt más, mondjuk, a kontinens
nyugati feléhez képest, hogy amíg ott az önfeledt öröm és újjáépítés kezdődött el, addig nálunk más.
Felszabadulás vagy megszállás?
Szüleinktől-nagyszüleinktől tudjuk, hogy az oroszok a románokat tolták maguk előtt, golyófogónak – így köszönve meg nekik
az augusztusi átállást. Édesapámtól tudom, hogy a halottak
elszállításánál láttak (ekkor nyitották meg újra a Budai Nagy
Antal utcai temetőt) elölről-hátulról szitává lőtt románt, bár volt
ilyen orosz is, mert az NKDV nem tűrte a hátrálást, de itt látott
olyat, amilyent életében nem felejtett el. Több orosz hulla alatt
találtak egy két kezén és két lábán facsonkhoz kötözött meztelen, már halott nőt, félreérthetetlen körülmények között.
Vecsésen többekről tudtuk, hogy áldozata lett a szovjet hadsereg
erőszakosságának. Ma is él olyan, aki ilyen aktusból fogant.
Gyermekként tudtam olyanról, akit férje előtt erőszakoltak meg többen, és így élték le életüket. Aztán felnőtt fejjel tudtam meg, hogy
nagyanyámat és nagynénémet is sokakkal együtt megerőszakolták.
A napokban látható volt egy dokumentumfilm, ami ezt a témát járta
körül. A becslések szerint 250-400 ezer magyar nőt becstelenítettek
meg, sokakat családjuk előtt, sokakat egyszerűen lelőttek utána, a
többségnek nemi betegség és életre szóló trauma lett a sorsa.
De nézzük a férfiak sorsát. Férfiakról van szó, nemcsak katonákról.
A február 11-ei budai kitörésnél nyolcezer – magyar és német
katonát - fogtak el a szovjetek a Kamaraerdőnél. A nőket itt is
halálra erőszakolták, majd élőholtan tömegsírba lökték őket. A
menekülni próbálókat lelőtték, és magyar szanitécekkel hordatták össze a hullákat. Egy bombatámadás teremtette meg a lehetőséget, és négy szanitéc meg tudott szökni. Balszerencséjükre
a fővárosban elkapták őket malenkij robotra, és a gödöllői
táborban mesélték el ezt a rémséget.
A szovjetek Magyarországról nyolc-kilencszázezer hazánkfiát
hurcolták el a Gulag valamelyik táborába. Persze sokan el sem
jutottak odáig, már Gödöllőn, a királyi kastélyban berendezett
gyűjtőben meghaltak, vagy menetközben-szökés közben lőtték le
őket (Péterinél, az útmenti csárdánál ötöt terítettek ki az árokpartra, mert „így jár minden fasiszta”). A hiányzók pótlását útközben
oldották meg: aki szembejött, azt berángatták a sorba, és vitték a
szovjet paradicsomba. Temesvár és Focsani nagy táborai tudnának még mesélni az ott látott szenvedésekről, a tífuszban, vérhasban vagy végelgyengülésben elhunyt honfitársainkról.
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A magyarországi németek begyűjtése azonnal elkezdődött az
elfoglalt területeken. Vecsésen is sok olyan történt, hogy elvitték a férjet vagy a feleséget (mert ilyen is volt! Sőt, állapotost is
elvittek és kint szülte meg a csemetéjét…). Közben a család
másik tagját is elhurcolták malenkij robotra, és ha valamelyik
közben hazajöhetett, már nem találta a párját itthon, vagy a család más tagját, mert közben a kitelepítéssel is elűzték őket a szülőföldről.
Az elszakított területeken élő magyarságot nem védte meg
senki és semmi. Az ottani kommunisták barbársága nacionalista dühvel elegyedve tízezrével gyilkolta a magyart. Kimondva
kimondatlanul, a lopott föld megtartása miatt, a magyarok teljes
elpusztítása volt a terv – saját szülőföldjükön.
Felszabadulás vagy megszállás? A szovjet történetírás megszállásról beszél. Amikor Sztálinnak fölvetették, hogy hadserege
milyen barbár módon, a katonai tisztesség legkisebb jele nélkül
járt el a meghódított területeken, akár katonáról, akár polgári
személyről volt szó, akkor ő azt válaszolta, hogy katonái látták,
ahogyan a szovjetföldre betörő ellenség fölgyújtja a házát,
elfoglalja a földjét, akkor természetes, hogy most minden dühét
kiadja, és ez rendjén van. Ez a kegyetlen, bolsevik erkölcs szerint tényleg rendben van. Pártjukon belül, hazájukon belül is így
rendezték el az ügyeket.
A gond másutt van! Ott, hogy nálunk mindenkinek felszabadítóként kellett ünnepelni őket! Nagyszüleinknek, szüleinknek
életük és családjuk megnyomorítóit kellett hősként ünnepelni és
beszélni – még gondolni - sem lehetett a család tragédiájáról,
életük megrablásáról.
Érdemes egy gondolat erejéig arról is beszélni, hogy mi lett a
dicső Vörös Hadsereg hőseivel, akik Moszkvától Berlinig
végigharcolták a háborút. Azok, akik május 9-e után nem
maradtak a reguláris hadseregben, azokat a visszatérés után
lefegyverezték, mindenüket elvették a kitüntetéseik kivételével, és kettesével-hármasával a Szovjetunió különböző területeire irányították. A magyarázat nagyon egyszerű: ezek a
frontharcosok láttak pár dolgot a leigázott területeken, amikor harci szünetben zabráltak a polgári lakosság házaiban
vagy áruházakban, számukra elképesztő és hihetetlen gazdagságot láttak ruhában, élelemben, kulturáltságban. A legegyszerűbb katona is elgondolkodhatott, hogy miként lehet az,
hogy amíg építik a kommunizmust, addig éhen döglenek, de
ott, ahol a politikai tisztjeik szerint éhen döglenek, ott minden
van. Nos, azt kellett meggátolni, hogy ezek a frontharcosok
nagy tömegben együtt lehessenek, és elmondhassák, amit láttak a települések lakóinak.
Amikor Kovács Bélát elhurcolták az oroszok, és kezdetét vette
a nyílt Rákosista-erőszak, akkor mindent szovjet mintára csináltak. A gyilkolást, a pusztítást, a padláslesöprést. Nem más, mint
a kommunista Berecz János írta le, hogy 1953-ig meghaladta az
egy milliót a különböző fokú és súlyú rendőrségi és bírósági
eljárás magyar állampolgárok ellen! Ez közel az ország felét
jelentette családjukkal együtt! A felgyülemlő keserűség okozta
1956-ot, de az azt követő véres megtorlásra is ugyanaz a vörös
erkölcs jellemző. Akit idegen hadsereg tankjai emelnek vezetővé, az nem a hazáját szolgálja, az idegenek helytartója.
És ez így volt a rendszerváltozásig, csak a módszerek finomultak.
Hazánk 1989. október 23-án jogilag visszanyerte a függetlenségét, majd az utolsó szovjet katona is kiment az országból. A jogi
kereteken persze könnyebb változtatni, mint azon, hogy az
emberekben az évtizedek alatt lerakodó félelem feloldódjon.
Ne engedjük, semmilyen izmusnak sem, hogy bárki újra áldozattá válhasson!
Szalontai János
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Újabb európai uniós konferencia a
Bálint Ágnes Kulturális Központban

Az „airLED” repülőtér környezetének gazdasági fejlődéséről
szóló idén januárban szervezett európai uniós konferenciát
követően, 2014. február 4-én a RE-SEEties - hulladékgazdálkodás, energiahatékonyság és megújuló energia felhasználása
témában - szakmai találkozóra került sor a XVIII. kerület szervezésében, Hunyadi István városigazgató vezetésével, a Bálint
Ágnes Kulturális Központban.
A budapesti XVIII. kerületi önkormányzat és Vecsés Város több
uniós projektben dolgozik együtt, így az airLED-ben való részvételünk is eredetileg a XVIII. kerületi önkormányzat meghívására történt. Ugyanakkor Vecsés Város is lehetőséget ad a
XVIII. kerület vecsési megjelenésére, mint ahogy azt legutóbb
a Petőfi Sándor Gimnázium „Energianap” szervezésében tette,
ahol 250 vecsési diák és a XVIII. kerület TV kamerái előtt a
Bókai János Általános Ökoiskola igazgatónője - Vörösné Csilla
- tartott szakmai előadást az iskola ökológiai feladatairól.
A RE-SEEties negyedik találkozójának keretében három előadó
vett részt. Elsőként a XVIII. kerület részéről Nagy Pál
Sebestyén energetika szakértő ismertette a RE-SEEties projekt
kezdetétől elvégzett feladatok tapasztalatainak összegzését,
valamint beszámolt az eddig szervezett nemzetközi szakszemináriumokról, melyeket Nyitra (Szlovákia), Ivanic Grad
(Horvátország), Ptuj (Szlovénia) Csíkszereda (Románia) városokban szerveztek meg.
Nagy Pál Sebestyén bemutatta a különféle adatkezelési eszközöket (ICLEI, SEAP, European Energy Award, stb), melyek egy
adott önkormányzat - ebben az esetben a XVIII. kerületi önkormányzat - számára biztosít lehetőséget egy részletes hulladékgazdálkodási, energiahatékonysági és megújuló energia stratégiai terv felépítéséhez.
A RE-SEEties találkozón mintegy negyven szakember vett
részt, akik elsősorban a XVIII. kerületet képviselték, de Vecsés
Város színeiben is többen jelentek meg, sőt rendezőként a konferenciát Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta meg.
Rendkívül színes előadást tartott a Liszt Ferenc repülőtér megújuló energia felhasználásáról Kis Ferenc környezetvédelmi
vezető, aki a Budapest Airport energiahatékonysági fejlesztéseit mutatta be. Ismertette többek között a reptéri távhőrendszer
optimalizációját, az épületek felújításának korszerűsítését, a
pályafények felújítását, a napkollektoros rendszer telepítését.
„Jó példák a hazai és külföldi hulladékgazdálkodás” címmel,
Práczki Péter RE-SEEties XVIII. kerületi tematikus vezetője
ismertette többek között a fenntartható „önkorlátozó gazdaság”
modelljét, melynek lényege az, hogy a gazdaság fejlődésének az
ütemét nem a profit maximalizációja, hanem - az ökológiai kapacitás meghaladása nélkül - a szociális jólét elérése határozza meg.
Végül, de nem utolsó sorban Tánczos Sándor kommunikációs
szakértő által vezetett szakmai beszélgetés zárta a találkozót,
melynek keretében a résztvevők a RE-SEEties hulladékgazdálkodási és energiahatékonysági kérdőívét töltötték ki és az ezzel
kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg.
Már folynak a tárgyalások, hogy idén áprilisban a XVIII. kerületi önkormányzat az uniós GeoSEE geotermikus találkozóját szintén a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központban rendezze meg.
Némedi Marianna
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A Vecsési Ipartestület híreibôl

Ismeretes, hogy 2013. szeptember 1-jétől megváltozott az OKJ-s
rendszer, ami a képzések óraszámának, így költségének az
emelkedését is maga után vonta. A Vecsési Ipartestület márciusban több tanfolyamot indít még a régi feltételekkel, tavalyi árakon, de az új törvényeknek megfelelő bizonyítvánnyal!
Képzéseink, amire várjuk jelentkezését:

- Targoncavezetői tanfolyam. Mindhárom gépcsoportra OKj-s
végzettséget + jogosítványt kínálunk.
Jelentkezéshez feltétel: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai végzettség,
Egészségügyi alkalmasság
- Bolti eladó és kereskedő - boltvezetői tanfolyam
Jelentkezéshez feltétel: 8. évfolyam elvégzésével tanúsított
alapfokú iskolai végzettség,
Egészségügyi alkalmasság.
- Angol nyelvtanfolyam. Alap-és középfokú intenzív vagy szuperintenzív tanfolyamok + nyelvvizsga
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Érdeklődni a Vecsési Ipartestületben, Telepi út 43 sz. alatt lehet.
Ügyfélfogadási idő: h-p.: 9-16 Tel/fax: 06/29/350-163, email:
vecses@tisztesipar.hu
VT info

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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Vecsési történések

Az önkormányzat beruházásában készült el az ősz során a Göci
melletti útszakasz. Fotó: Fekete József

A vasút másik oldalán sem kell már sárban járni a vonatra igyekezőknek. Fotó: Fekete József

Reméljük hagyomány lesz! Január 4-én színvonalas újévi koncert volt az Operaház művészeitől. Fotók: Kolonics Csaba

Az Ismerős Arcok együttes székely estje óriási siker volt. A koncert látható a www.vecsesitajekoztato.hu-n. Fotó: Kolonics Csaba

Tatár Dóra és Ónodi Béla iparművészek kiállításán az ólomüveg varázslatos szépségeit láthattuk. Alkotásaik díszítik a
Kulturális Központot is. Fotó: Katona Csaba

Kiss Sándor festőművész tárlatát Nagy Gyula művészettörténész nyitotta meg. Közreműködött a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör. Fotó: Katona Csaba

Amíg tavaly márciusi télről és hatalmas hóról adtunk tudósítást, addig
most a februári tavaszról adhatunk
hírt. Sok helyütt virágoznak a fák, és
nyílnak a tavaszi virágok.
Igaz, még előttünk van a március…

Fotók: Fekete József
VT összeállítás
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Iskolatörténet névváltoztatás kapcsán
Részletek egy korabeli dokumentumból:
„Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola tanulóinak, az iskola
fennállásának 75. évfordulója tiszteletére, valamint az évenként
megrendezésre kerülő iskola- és településtörténeti versenyekhez
kapcsolódó pályázatai. (2003., 2005., 2006., 2007. év)
Tartalmazza még a Bocskai szabadságharccal összefüggő
pályázatot.

Visszatekintés
Sok-sok víz folyt le a Dunán azóta, hogy a jelenleg (Gróf)
Andrássy Gyula nevét viselő iskolában 1928. február1-jén
elkezdődött a tanítás. (…) Az eltelt 80 év azonban nem volt zökkenőmentes. Az eredetileg egyházi iskolát 1948-ban államosították, az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrendet feloszlatták,
és helyüket világi tanítók foglalták el. 1950-ben bevezetésre
került a 8 évfolyamos oktatás. Óriási volt a zsúfoltság, mivel a
Halmi-telep tanulói is az Andrássy-telepre jártak.
Az államosítás után volt olyan időszak, amikor három helyen
folyt az oktatás. Hiába épült iskola a Halmi-telepen, az intézmény bővítése egyre sürgetőbbé vált. Jelenlegi arculatát 1992ben nyerte el.

Röviden iskolánk nevéről
Iskolánk neve az eltelt 80 év (ma már 85) alatt számtalanszor
változott. Az első név utalt az egyházra, 1945-ig Vecsés
Andrássy-telepi Római Katolikus Elemi Népiskola nevet viselte, de volt a jellegtelen, számot viselő 2. sz. Ált. Iskola is.
Később Martinovics nevét viselte. 2002 májusában az iskolavezetés és a SzMK részéről vetődött fel a névváltoztatás ötlete. A
tantestület a névváltoztatás mellett döntött. (Titkos szavazással)
Vecsés Város Önkormányzata megvizsgálta a kérelmet és úgy
döntött, hogy kikéri a lakosság véleményét.
A változtatás mellett 155-en szavaztak, ellene 33-an. A változtatás melletti szavazók a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola
névre 75-en, Andrássy Gyula névre 48-an, Andrássy-telepi
névre 32-en szavaztak. Az iskolanév megváltoztatásával egy
időben szavazhattak a tér nevéről is. 154 fő szavazott a változtatás mellett, 32-en ellene. A tér visszakapta eredeti nevét:
Erzsébet tér. A vélemény ismeretében a Képviselő-testület
2002. november 1-jétől engedélyezte az iskola és a közterület új
nevének használatát. Ez volt az első eset, amikor ilyen ügyben
kikérték a településrész lakóinak véleményét.
Iskolánk hivatalos neve ettől kezdve:
GRÓF ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Címe: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

Az iskola minden évet a Magyar Kultúra Napja megünneplésével kezdi. Ennek már több mint 20 éves hagyománya van.
Hagyományteremtő céllal kerülnek megrendezésre minden év
májusában az Andrássy napok, tisztelegve iskolánk névadója
előtt. Mivel iskolánk névadójának születésnapja és halálának
napja hideg hónapokra esik (február, március) ezért májusban,
az iskola alapkőletételének napja körül (május 15.) tartjuk meg
az ünnepséget.
Az év rendezvényei közül említést érdemel a Nemzeti
Gyásznapi (október 6.) városi szintű megemlékezés. Erre az
iskola előtti parkban felállított kopjafánál kerül sor. Az
Andrássy napokon sok ügyességi és egyéb versenyek kerülnek
lebonyolításra és a tanulók ilyenkor adnak számot arról, hogy
mennyire ismerik településünket és iskolánk névadóját.”
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(Az anyagot az iskola fennállásának 80. évfordulója tiszteletére
összegyűjtötte és rendezte Gál István, az iskola nyugalmazott
tanára, és az évfordulón átadta Lakai Istvánné igazgatónak
2007. január 25-én.)
Eddig az idézet abból az anyagból, melyet azon céllal írtam,
hogy a későbbiekben megkönnyítsem azok dolgát, akik iskolatörténettel foglalkoznak. Belátom, munkám felesleges volt.
Miért?
Kezdem a névvel. Kinek fájt, hogy a grófi cím szerepelt az iskola nevében? Tudom, akkor is voltak olyanok, akik viszolyogtak
a grófi címtől, (GAGYI-NAK nevezte az iskolát) lelkük rajta.
Akiről az iskolát elnevezte a megkérdezett lakosság, az azt szavazta meg, hogy Gróf Andrássy Gyula legyen az iskola neve.
Amit annak idején a balliberálisok nem tudtak megakadályozni,
azt egy eszement rendelettel, netán törvénnyel szentesítették.
Máig sem tudom megfejteni, miért? Azt sem tudom, melyik
Andrássy Gyuláról van elnevezve az iskola. Úgy gondolom,
hogy egy ilyen rendeletet körültekintőbben kellett volna meghozni. Sérti a népfelség elvét, semmibe veszi a nép döntését.
Volt régen egy fiatal kollégám, aki leostobázott egy törvényt,
mire egy vezetőbeosztásban lévő kikérte, hogy egy törvény,
rendelet nem lehet ostoba. Hát lehet! Mint ez is. Azt meg végképp nem értem, hogy lehet az, hogy az egyik iskola megtarthatta nevét, a Gróf Andrássy nem. Miért? Mit vétett
Magyarország egyik legkiemelkedőbb államférfiúja, hogy megfosztották grófi címétől. Azt az embert, aki fegyverrel harcolt
hazájáért, akit távollétében felakasztottak, aki mindig hazája
érdekeit tartotta szeme előtt. Ezt válaszolják meg azok, akik
ilyen elhamarkodott döntést hoztak! Állítom, ha elkezdenék
aláírást gyűjteni, a grófi cím visszakerülne a névbe. Feltéve, ha
nem hoznának még egy olyan rendeletet, hogy csak azért sem.
Ezzel az erővel eltüntethetnék az iskola bejáratánál elhelyezett
emléktáblát, melyet testvértelepülésünk egykori polgármestere
adományozott Vecsésnek, Andrássy-telepnek, az iskolának
A minap hallgattam a TV egyik műsorát, amelyben arról beszéltek, hogy a tanulóknak példaképek kellenek. Kérdem én, hogy
válasszanak példaképet a tanulók, ha felsőbb szervek nem
körültekintőek. Eltűntek az Aradi Vértanúk arcképei a falról,
minek vagy kinek állt útjában? Deák István az adományozó
forog a sírjában. Eltűnt a névből a grófi cím. Kinek állt érdekében? Ha azt szeretnénk elérni, hogy az ifjúság hazafias érzelmű
legyen, akkor eléjük olyan embereket kell állítani, akik tetteikkel, munkájukkal valóban példaként állhatnak tanulóink előtt.
Ilyenek voltak az Aradi vértanúk, akik életüket áldozták szabadságunkért, ilyen ember volt gróf Andrássy Gyula Magyarország
egykori miniszterelnöke. Papolhatunk hazafias nevelésről, ha
nem teszünk érte. Ha ezek az emberek nem érdemlik meg, hogy
arcképük jól látható helyen legyen elhelyezve, ha történelmi
személyiségeinket megfosztjuk címüktől, taníthatunk magas
fokon matematikát, tömhetjük gyermekeink fejét ilyen – olyan
külföldi szerzők műveivel, valamit nagyon elhibáztunk.
Gyermekeinknek olyan történelmi ismeretekkel kell rendelkezniük, hogy eligazodjanak a különféle történelmi események
útvesztőjében, és büszkék legyenek arra, hogy annak a nemzetnek a gyermekei, akik olyan hősökkel rendelkeznek, mint az
aradi vértanúk vagy gróf Andrássy Gyula, akiknek nagyszüleik
verték be az első szeget a kommunizmus koporsójába 1956ban, az utolsót pedig szüleik 1989-90-ben. Ehhez azonban
olyan emberek kellenek, akik szívügyüknek tekintik az ifjúság
nevelését, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezen
személyiségek emlékét, tiszteletét beleneveljék gyermekeinkbe.
Ébresztő, amíg nem késő!
Gál István
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VÍz-, gáz-, fŰtésszErElVény szAkÜzlEt
csőszEr áruház

uV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

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

gáztErVEzés, átADás

2220 Vecsés, fő út 32. tel.:0629-351-319

tErVEzés –kiVitElEzés

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

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

Foggal-Örömmel Di. Bt.
Dr. Mérth gizella fogszakorvos

Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek Akciós áron!
napkollektor értékesítés, szerelés
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

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
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É L E L M i S Z E RTA RT Ó S Í T Ó

ADALÉKANyAgOK, ESZKÖZÖK FORgALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.
Tel./Fax: 06-29-352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Fodor Biztonságtechnika Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06 20 961 6901

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
Harcsa géza

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási 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
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AKCiÓ!!!
K É S Z Í T S E F E L A U T Ó J Á T T AVA S S Z A L
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE!
A L K AT R É S Z E K R A K T Á R R Ó L
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

KAiSER AUTÓSBOLT
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314
kaiserautosbolt@gmail.com

rendelő:
2220 Vecsés,
kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129
06-20/4148-610
tel.: 06-29/354-633

rendelési idő:
Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11
Fk.ny.sz.13-0484-05

gÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek,
bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók,
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén
a helyszínen elvégezzük.
Várjuk megrendelését hétfőtől péntekig reggel 8 és este
20 óra között, fűtési idényben szombaton és
vasárnap is 8-16 óra között.

Vass istván gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306
Mobil: 06-20-9252-635

TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
2 2 2 0 Ve c s é s K á r o l y u t c a 2
0629/353-070
Ügyelet: 0630/975-2550
ke g y t á r g y a k

Studium Nyelviskola
és Oktatási Központ

ü angol és német nyelvtanfolyamok
ü nyelvvizsga felkészítés vizsgalehetőséggel

Angol nyelvi
MAGÁNÓVODA

ü beiratkozás a következő tanévre!

w w w.studium- oktatas.com
Vecsés, fő út 226.
Ügyfélszolgálat: h-p:10-18 óráig
t: 29 352 967, 06 20 5 852 852
ovi: 06 20 9 157 158
tErMElői friss tEj
Automatából Vecsés 2 pontján 24 órában,
hozott flakonba házi tej kapható.
3,8-4,2%-os zsírtartalommal. 199 ft/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.
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Gondolatok... Február hónapra (2014)

Még január hónapban volt, de meg kell emlékeznünk az Ökumenikus imahét-ről is. Január közepén az egész világon egy
héten keresztül imádkoztak az egységért. Ebben az évben az
imahét mottója: „Talán részekre oszlott Krisztus? /I.Kor.1,13/
Vecsésen január 19-e és 26-a között minden este más gyülekezetben, templomban jöttek össze a hívek, hogy közösen imádkozzanak az egyház egységéért. Mert Jézus Krisztus is imádkozott szenvedése előtt a Főpapi imájában követőiért, „hogy egy
legyenek.,.” /Jn. 17,11/

Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták közösen
vettek részt esténként a szertartásokon. Az egyházak lelkészei,
papjai „vendégként” imádkoztak és beszéltek az egység fontosságáról egymás templomaiban.

Február 11. Lourdes-i Szent Bernadett ünnepe.
Eredeti nevén: Soubiorus Bernadett egy elszegényedett molnár
család hat gyermeke közül a legidősebb, 1844-ben született.
Bernadett 14 éves volt, amikor Lourdes melletti Massabelle sziklánál látomása volt. Egy fiatal, gyönyörű hölgy jelent meg neki,
majd hat hónap alatt 18 alkalommal volt jelenése. A hölgy megmondta, hogy ő Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás. A jelenések híre elterjedt a környéken, sokan voltak kíváncsiak rá, de csak
Bernadett látta a jelenést, és beszélhetett Máriával, a jelenlévők
csak Bernadett reagálásának lehettek tanúi. A Szűz arra utasította
Bernadettet, hogy igyon a közeli forrásból, és mutasson bűnbánatot. Bernadettet papok és állami hivatalnokok hónapokon keresztül faggatták a látomással kapcsolatban, csúfolták, ostobának tartották, de az emberek többségére nagy hatást tett.
Az állandó zaklatások, kihallgatások elöl menekülve 1866-ban
belépett Nevers-ben, a Notre Dame-i Nővérekhez. Utolsó évei
nagy szenvedésekkel teltek el 1879-ben bekövetkezett haláláig.
Nem sokat tudhatott arról, hogy a forrást, - amelyből a Szent
Szűz felszólítására innia kellett - hívek milliói keresték és keresik fel, hogy lelki és testi gyógyulást nyerjenek. A jelenés
helyén hatalmas, gyönyörű bazilika épült és Lourdes a keresztény
világ egyik nagy zarándokközpontjává vált. A gyógyulások rendszeresek lettek. Az Egyház a legszigorúbb vizsgálatok - nemzet-
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közi orvosi bizottság véleménye alapján - után jelenti csak ki egyegy gyógyulásról, hogy csoda történt a vizsgált esetben.
Bernadettet 1933-ban avatták szentté türelme, rendíthetetlensége, egyszerűsége és jámbor bizodalma elismeréseképpen.
Romolhatatlan teste ma is látható üvegkoporsóban a nevers-i
zárdában. (A testet akkor tekintik romolhatatlannak, ha semmilyen konzerváló eljárást - pl. balzsamozást - sem alkalmaztak,
és az oszlás jeleit nem mutató holttestnél nem ritka jelenség az
édes illat sem.)

Február 18-án van Boldog Fra Angelico szerzetes festő ünnepe is.
Eredeti neve: Guido Pietro. A Firenze közeli Vicchio-ban született 1387-ben. Fiatalon a Domonkosok rendjébe lépett és ott
kapta a „Fra Angelico”, azaz „Angyali testvér” nevet. A kolostorban iniciálék, kéziratok festésével bízták meg. Amikor a
szerzetesek a firenzei San Marco-kolostorba költöztek, a
Medici-család által kibővített épület falainak festésére kérték
fel. Majd 1445-ben Rómába hívják a Szent Péter Bazilika, valamint a pápa magánlakosztályának festését kérték tőle. Pár év
múlva már Orvietóban a Dóm San Brizio kápolnájának menynyezetét díszíti festményeivel. Innen a fiesolei kolostorba kell
mennie, mert az ottani közösség perjelévé választották.
Művei szemlélődés céljából készültek, „vizuális imádságnak”
tekintették őket. Egyik legismertebb képe az „Angyali üdvözlet”. Visszatért Rómába, és ott halt meg 1455-ben.
Hat évszázad múlva II. János Pál pápa avatta boldoggá. A pápa
ekkor mondta: „Miért lenne szükségünk a boldoggá avatási
eljáráshoz csodákra? Fra Angelico festményei az ő csodái!”
Február 9-étől tartották a Házasság hetét országszerte, sőt
egész Európában. Ugyanis a házasság válságban van.
/Tulajdonképpen nem a házasság van válságban, hanem az ember,
mert nem csak szótárából, hanem életéből is hiányoznak olyan
fogalmak, mint tolerancia, elfogadás, megbocsátás, türelem stb./
Ferenc pápa is kiemelten szólt a házasságról, a jó házasságokról. A házasulandóknak és fiatal házasoknak néhány gyakorlati
tanácsot is adott: „A szóváltás, kisebb veszekedés előfordulhat
a legjobb házasságokban is, még a tányérok is „repülhetnek”, de
az a fontos, hogy a nap soha ne nyugodjon le a haraguk felett.
Soha ne maradjon el a kibékülés, a megbocsátás.”
Pécsett és más városokban már évek óta látható, hogy a házaspárok gravírozott lakatokat helyeznek el egy mindenki által
elérhető helyen. A lakatok egymásba vannak kapcsolva, rajtuk a
pár monogramja és esetleg a házasságkötés évszáma. Szép szokás, gazdag tartalommal.
Örömmel látni, hogy már Vecsésen is szaporodnak a rézlakatok
a BÁKK előtti önkormányzati kerítésen. Jó lenne, ha bőséggel
gyarapodnának a „hűség-lakatok” Vecsésen.
Fotó és írás: Nagy István Elek

A gyászoló család köszönetét fejezi ki, hogy Fazekas Mátyást utolsó
útjára elkísérték, és sírján a kegyelet virágait elhelyezték.
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Adománygyûjtés az Erzsébet téri
templom tetôcseréjére
Mikor valaki arról számol be, hogy imádság közben fejére esett
az eső a templomban; vagy amikor azzal viccelődünk, hogy:
már nem lepődünk meg, ha mise alatt kinyitjuk az esernyőket,
akkor az első mosoly után mindenki érzi, hogy valójában
nagyon komoly dologról van szó. Sajnos templomunk nagy
teteje olyan mértékben beázik, hogy az egyik alkalommal 12
vödröt kellett kiraknunk, sőt orgonánk is megázott. Közelebbről
megvizsgálva a problémát, kiderült, hogy a tető héjazatának
anyaga akár már puszta kezünkben is szétmállik! Akkor vált
ilyenné a helyzet, amikor augusztusban egy heves esőzés és jégverés volt. Nem csoda, hogy tartunk már minden esőtől, hogy
ne legyen még nagyobb baj, mert már penészesedik az álmenynyezet, rongálódnak a padok, és a villanyhálózat és lámpa mellett csorog a víz. Az viszont felér egy csodával, hogy azóta egészen mostanáig (január végéig) semmilyen nagyobb csapadék
nem volt, de még hó sem. Minél hamarább orvosolni kell a bajt,
ezért indokolt kijelenteni: S.O.S segítségre van szüksége templomunknak!
Az anyagi gondokkal küzdő egyházközség számára ez megoldhatatlan feladatnak látszik. Gyakorlatilag nulláról kezdtük a
gyűjtést ahhoz, hogy a kivitelezők megpályáztatása után kiválasztott legalacsonyabb költségvetés szerint 17.5 milliós munkát ki lehessen fizetni. Mindenki segítsége számít, és hisszük,
hogy Isten mindenkinek meg is fizeti jóságát. Reméljük, hogy
az alább felsorolt támogatási módok közül Ön is talál lehetőséget a segítségnyújtásra.

A gyűjtés jelenlegi állapota
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Állami pályázaton nyert a plébánia 10 millió forintot, amelyet
természetesen akkor használhat fel, ha összejön a szükséges
összeg, megtörténik a szerződéskötés a kivitelezővel és elkezdődik a felújítás. A fennmaradó 7,5 millió forint „összekalapolásában” a püspökség, az önkormányzat és a hívők támogatására számít a plébánia.
Hogyan lehet még segíteni?

Anyagilag irodánkban, csekken vagy a számlaszámunkra történt befizetéssel (templomtető - megjelöléssel): 6510009111344964-00000000. Számlatulajdonos neve: Római Katolikus
Egyházközség (számlavezető bank: Pátria Takarékszövetkezet)
Fontos: vállalkozások, cégek adóigazolást kaphatnak adomány
utáni adókedvezmény igénybevételéhez!
Jótékonysági bál

2014. márc. 1-jén a helyi FIDESZ-KDNP és barátai bálja egyben templomunkért felajánlott jótékonysági bál is. A belépők
ára 4000 Ft (ebben a vacsora is benne van), és a szervezők a
tiszta bevételből (kiadások levonása után) a lehető legtöbbet
szeretnének nekünk átadni. Köszönjük a lehetőséget és a támogatást! Bátorítjuk a kedves híveket, hogy aki tud, jöjjön. Itt
lehetőségünk nyílik cserépjegyek árusítására is.
A bállal kapcsolatban lehetőség nyílik támogatói jegy vásárlására is, ami 2000,- Ft, de ez nem jogosít bálon való részvételre.
Inkább a szerény lehetőségű támogatók adományainak fogadására szolgál.

Gyűjtésünk aktuális egyenlegéről mindig tájékozódhat templomunk hirdetőtábláján és további információkat is talál internetoldalunkon. (honlapunk/templomfelujitas – vagyis
www.vecses.vaciegyhazmegye.hu/templomfelujitas)
TOVÁBBi ELÉRHETŐSÉgEiNK:
Vecsés, 2220. Erzsébet tér 2.; telefonszámunk: 06 21 3110723
vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu
Varga Péter plébános

Köszönetnyilvánítás

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

Vecsésen kiadó-eladó családi házat,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055

Honlap, brossura, szórólap és boltok
reklámanyagának elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel.:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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RUHATiSZTÍTÓ FELVEVŐHELy!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Dugulás elhárítás falbontás nélkül.
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés.

Mónika: 0630-3978019

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

olcsó gázolAj!

KÖNYVELÉS

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.

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés

JÓ
T

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

tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

dr. Csorba

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61
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szeretettel vár minden kisgyermeket a

rózsA magánóvoda
Magyar-Angol kéttannyelvű
A polgármesteri hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket
óvodánkban a 2014/2015-ös évre!
A gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mozgás fejlesztését
a jól felszerelt csoportszobák, tornaterem és nagy udvar biztosítja.
Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667. telefon: +36 1/290-3018 20/385-6664

www.rozsamaganovoda.hu
HAJNI KUTYAKOZMETIKA

Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása.
Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.
Köny ve lés- bérszám fej tés!

Tel jes körű ügy vi te li szol gál ta tá s o k ,
APEH ügyin té zés sel.
Tel.: 06 20 9928 885

w w w. p e s z i k a . h u
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Ne járja feleslegesen a várost Több mint
50 utazási iroda ajánlatai és aktuális last
minute akcióit megtalálja nálunk!
Tengerparti nyaralások, Egzotikus utak,
Körutazások, városlátogatások, utasbiztosítások.

utAzás kiállÍtási kEDVEzMényEk iroDánkBAn is
érVényEsÍthEtők!
Akár 50.000.-ft/fő előfoglalási kedvezmény!
ingyen gyermek akciók!
Irodánk Nőnap közeledtével szeretne MINDEN Vecsési hölgynek
kedveskedni az alábbi akciós kuponnal!

Az akció a kupon felmutatásával érvényesíthető!

2220 Vecsés telepi út 43. Bálint ágnes kultúrház
tel.: 06-29/354-855, 06-70/58-51-871 E-mail: vecses@mytrip.hu

2014.03.07-én este 19.00 órától ismét különleges
borélményben lehet részük az
Airport hotel Budapest **** superior-ban!
Magyarország egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező borászatát látjuk vendégül, a Vesztergombi családot.
A szőlőtermeléssel és borászkodással foglalkozó
Vesztergombi családról már az 1700-as évekből fellelhető
írásos emlék. Ebből az időből származik a családi címer is,
mely egyértelműen utal a szőlőtermelő, borászkodó múltra.
Szekszárd első hegybírájának Vesztergombi Györgyöt választották ami abban az időben igen magas szakmai és társadalmi elismertséget jelzett.
A következő generációk is nagy szakértelemmel folytatták a gazdálkodást, jelenleg
Ferenc és Csaba fia felelnek a minőségért.
Íme az ízelítő- várjuk szeretettel ÖnÖkEt!
rose 2013
turul 2011
Avokádós ráksaláta bodzaecetes almáBorókás szarvas gerinc tökmagos szalval és zöldcitromos dresszinggel
vetta gombóccal, vörösboros szedershiraz 2011
raguval és karamelizált gesztenyével
Szerecsendiós libamájpástétom
vörösboros köntösben kékszőlős
pinot noir 2011
gyümölcskenyérrel
Vörösboros csokoládé torony
kadarka 2011
Pinot Noir sörbettel
Vargányás kakaspörkölt juhtúrós rakott
csuszával

A borest ára 6900 huf / fő.
érdeklődéseiket várjuk a 06-1-688-2000 –es telefonszámon,
vagy személyesen a Vecsés, lőrinci u. 130/a címen.
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héDi mesterfodrász: 0670/943-93-01
rony fodrász: 0670/635-36-38
ErikA fodrász: 0670/501-72-77
zsuzsAnnA kavitációs zsírbontás: 0630/961-60-78
AnDrEA masszőr: 0630/279-24-43
éVA speed-fitness edző: 0630/214-72-14

Kirándulások az Erdélyi Körrel
Csíksomlyói Búcsú

TERMŐFÖLDET SZERETNE VÁSÁROLNI, HASZONBÉRELNI,
DE nincs mezőgazdasági végzettsége?
SZEREZZEN ArAnykAlászos gAzDA SZAKKÉPESÍTÉST
VECSÉSEN INDULÓ TANFOLYAMUNKON
A KÉPZÉS KÖLTSÉGE UTÓFINANSZÍROZÁSSAL
100 %-BAN VISSZAIGÉNYELHETŐ!!!
Bővebb felvilágosítás: Sütő Erzsébet irodavezető
Tel.: 06 30 377-8404
E-mail: info.heves@pcmernokiroda.hu
http:// www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
TOVÁBBI KÉPZÉSEK: MéhészEt, sAjtkészÍtő
Több, mint 25 éves képzési és vizsgáztatási tapasztalattal segítjük a
szakma sikeres megszerzését!

Hét nap hat éjszaka június 5-11-e között.
Indulás: 2014. június 5-én, 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 (szállás) – Gyimesbükk ezeréves határ és a zarándokvonat fogadása - Lővéte (szállás) - Korond (vásárlás) - Székelyudvarhely
(városnézés) - Segesvár (városnézés) – Gyulafehérvár (városnézés) - Csernakeresztúr (szállás) - Vajdahunyad (várlátogatás)
– Déva –Brád (arany múzeum) – Belényes - Kőröstárkány
(szállás) – Kiskői-medvebarlang – Nagyvárad – Vecsés
Érdeklődni lehet a 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.
Vecsés – Nagyszalonta (városnézés) – Bihari-hegység –
Torockó (szállás) - Tordai hasadék és a tordai sóbánya megtekintése, 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 –
Petrozsény – Kudzsiri-havasok – Szászsebes- Csernakeresztúr
(szállás) – Hátszeg - Karánsebes - Lugos – Temesvár (városnézés) – Kiszombor (körtemplom) – M5 - Vecsés
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Jókedvû és jó szándékú szép korú…
Újfaludi Andrásné, született: Marsi
Anna /Nusi néni/ 1923. december
19-én született Püspökladányban.
Öten voltak testvérek, Ő a harmadik
gyermek. Édesapja vasutas, Édesanyja háztartásbeli volt, de még a
földművelés, állattartás is a feladatai
közé tartozott. A sok jószág, a földek
megművelése épp elég munkát adott
a mamájának a gyerekek nevelése
mellett, de megbirkózott vele…

Kedves kiegyensúlyozott ember, hihetetlen derűvel, de kezdem
az elején…
Mesélte, hogy ősi gazdag család leszármazottja, érdekességként
elmondta, hogy Szemere Krisztina volt a dédnagymamája, a
család a mai Szemere-telep névadója, az ottani földbirtokaikról… Fáy András, az apja testvére, a nagybátyja volt, író, politikus, a magyar reformkor nagy alakja, akiről később iskolákat
neveztek el…
Nusi néni Püspökladányban elvégezte a hat elemit és a két
ismétlőt, majd egészségügyi iskolában a nővérképzőt… Édesanyja nem akarta, hogy dolgozzon. Jött a háború, és kitudódott,
hogy végzett nővér, elvitték sebesülteket ápolni, gyógyítani.
Huszonnégy éves korában férjhez ment, párja a Nyugatiban volt
mozdonyvezető, ezért felköltöztek Vecsésre, 1948-ban. Előbb
1955-ig albérletben laktak, majd az Apafi utcában vettek egy
házat, amihez hozzáépítettek, felújították. Házasságukból két
leánygyermekük született, sajnos az egyik hat éves korában
meghalt…Nusi néni a Lőrinci Fonóba járt tizenegy-néhány évig
három műszakba dolgozni. Majd a lányának megszületett a kisfia, és szerette volna, ha az édesanyja segít neki; ő visszament
dolgozni, Nusi néni pedig négy évig nem dolgozott, nevelte az
imádott kis unokáját…Nagyon szeret énekelni, és szép hangja
van, ezért az Idősek között Ő a „nótafa”, kedveli a magyar nótákat, rengeteg dalt tud, szívesen nótázik…
Telt múlt az idő, a leányáék elköltöztek az Iskola utcába, Nusi
néni elment a Vizép-hez szintén három műszakba dolgozni,
ahol a bitumenes szigetelő anyagok gyártásánál volt gépkezelő.
Nem zavarta a három műszak, közben szegény férje megbetegedett, és még hatvan éves sem volt, amikor meghalt.
Így egyedül maradt és dolgozott még vagy 18 évig a Vízép-nél
egészen a nyugdíjazásáig. Elég jól keresett, szépen alakulgattak
a dolgai, annak ellenére, hogy sok fájdalom, nehézség érte.
Édesanyja mindig arra tanította, hogy nem szabad semmin sem
keseregni, bánkódni, mert az nem old meg semmit. Átvészelte
a nehéz időket, de amikor nyugdíjba ment, utána nem szeretett
volna egyedül lakni. Eladta a házát, s a leányáékhoz, az Iskola
utcába költözött. Megoldható volt, hogy teljesen külön lakjon,
így egy telken belül, de mégis külön vannak. Nem szorul még hál’ Istennek - komolyabb segítségre. A szemefénye, az egy
szem fiú unokája, megnősült, s vettek egy házat a Báthory utcában, elköltöztek, ahol megszületett egy tündéri kislány dédunokája, akit imád, már 8 éves és második osztályos.
Tizenöt éve jár a Gondozási Központba, mert nagyon jól érzi ott
magát, azt mondja, van társasága, gondoskodnak róluk, orvosi
ellátástól kezdve mindene megvan, s jól elfoglalja magát.
Kedves, emberbarát természetű, jól kijön a társaival, igazi
közösségi ember...
Ámulattal hallgattam, hogy mindenkinek baráti szívességből
bármit megvarr a varrógépen, annyira szeret varrni. Az ámula-

tom tárgya elsősorban nem a jószívűsége, kedvessége volt,
hanem az, hogy 90 évesen még nem használ szemüveget, olyan
jól lát. Szinte hihetetlen ebben a korban.
Örül a családjának, s elégedett az életével.
Boldog, hogy a Polgármester úr felköszöntötte. Vidáman fogadta az ajándékokat, no, meg a miniszter úr díszoklevelét is büszkén mutatta, örül, hogy ezt a szép kort megérte.
Nusi néni, még nagyon sok születésnapot, boldog éveket kívánunk szeretett családja körében.
Írás és fotó: Benke Mária

Régi emlékeink
Egy település, egy város tisztelete ősei iránt leginkább az adott
közösség temetőjén, annak rendezettségén, gondozottságán
mérhető fel. Az ez évben épülő új ravatalozó is talán ezt a törődést tükrözi.
S, ha valami új születik, akkor sem szabad megfeledkeznünk a
már meglévőről, régi értékeinkről, emlékeinkről.
Egy ilyen régi, mondhatni „ősi” emlék az a közel száz izzó nyarat és száz fagyos telet megélt kopjafa, mely az 1916-ban
elhunyt Székely Lajosné porait őrzi kitartó hűséggel a temető
Vásártér utcai bejáratától nem messze.
Jól tudjuk, az idő vasfoga nem ismer kegyelmet, előbb vagy
utóbb Vecsés város tárgyi emlékeit őrző gyűjteményben lenne a
helye.
Kép és szöveg: Fekete József
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ZÖLD SAROK
Mi a környezettudatosság?
A Wikipédia szerint: az egyes személyek vagy a társadalom
valamely szegmensének a bioszféra állapotával és az emberi
populáció környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvállalását kifejező fogalom, amelyet
gyakran jelzői formában használnak. Lefordítva ez azt jelenti,
hogy tudatos döntést hozunk arról, hogy szelektíven gyűjtjük a
szemetet, hogy elhagyjuk a kemikáliákat a háztartásunkból,
hogy bio termékeket vásárolunk, előnyben részesítjük a helyben
termelt árucikkeket..
Ez mind jó, de hogy kezdjünk hozzá?
Kezdjük például a mosásnál.
A hagyományos mosószerek környezetkárosítóak, ráadásul testünkkel érintkezve allergiát is okozhatnak. Ezekre a problémákra ad megoldást a mosódió, a mosószóda, a mosószappan, szódabikarbóna, foltsó, mosóparfüm.
Mosószóda:
A mosószóda (nátrium karbonát, más néven sziksó) biológiailag
lebomló, általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer.
A mosószódát használhatjuk mosáshoz önállóan a hagyományos mosópor helyett vagy azzal kombinálva (1:1 arányban
kiváltható a megszokott mosószer egy része), esetleg mosódióval keverve, hogy tovább fokozza a folttisztító hatást. A mosószódával sokkal olcsóbbra jön ki a mosás!

Tavaszi óra fecskékkel és cseresznyefaággal

A tavasz egyik újabb hírnőkét varázsoljuk lakásunkba, színpompás virágmintával párosítva. Ez az óra egyik éke lehet szobánknak, hiszen egy teljesen új technikával készült, a repedőpasztával. A repedőpaszta alkalmazásával különleges, 3D hatású, rusztikus, repedezett felületeket alakíthatunk ki. Vállalkozó
kedvűeknek bátran ajánlom, és jó munkát kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok:
Megvásárolhatók a Hangulat
ajándékkuckó és Kreatív Hobby
üzletében: óralap, óraszerkezet,
óraszámok , repedőpaszta alapozó, repedőpaszta (fekete és fehér),
akrilfesték (fekete és rózsaszín),
struktúrpaszta (barna)
Segédanyagok:
olló, ragasztó, ecset, spatula
Elkészítés menete:
Első lépésként lefestjük fekete
akrilfestékkel az óralapot. A száradást kővetően egyenletes rétegben lekenjük a repedőpaszta alapozójával.
Miután átlátszóra száradt, felkenhetjük egy spatula segítségével a
fehér repedőpasztát. A száradás
folyamán fokozatosan berepedezik a felület.
Nyomtassunk ki fecskés árnyképeket, majd vágjuk ki őket, hogy
sablonként
használhassuk.
Helyezzük fel a sablonokat az
óralapra. A fekete repedőpasztával kenjük át őket, majd távolítsuk el a felületről. A fecskék is meg fognak repedni a száradás
folyamán.
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Szódabikarbóna:
Nagyanyáink jól bevált, sokoldalú háztartási csodaszere, a szódabikarbóna az egyik legjobb öko-takarítószer. Kitűnően használható súrolószerként, szagtalanításra, dugulás elhárításra és
fehérítésre. A szódabikarbóna meleg vízben jól oldódó, enyhén
lúgos anyag, egy maximálisan környezetbarát és ártalmatlan
szer. A ruhák áztatóvízébe szórva vagy fehér ruhák mosódióval
való mosásánál is használhatjuk természetes fehérítőként a
beszürkülés megakadályozására,illetve 2 evőkanálnyit a főmosáshoz téve. (Színes ruhákhoz ne használjuk!)
Mosószappan:
Már nagyszüleink is használták, igaz ők még maguk készítették.
Környezetbarát termék, az élő vízben teljesen elbomlik, így
nem borítja fel az ökológiai egyensúlyt. Nagyszerű vízlágyító,
mosószer és tisztítószer, puhábbá teszi a textíliákat. Általában
reszelt formában, 2 evőkanálnyi mennyiséget tegyünk a dobba,
vagy mosógélt is készíthetünk házilag– amikor is a lereszelt
szappant desztillált vízben felfőzzük –, illetve fehér ruhák esetében szappanból mosószóda hozzáadásával.
ZöldABC Bio Webáruház
…a környezetbarát háztartás forrása!
Csak egy kattintásra otthonától!
www.zoldabc.hu
www.facebook.com/zoldabc
0670/9300108

Barna struktúrpasztával készítsünk faágakat. Bármilyen eszközzel felvihetjük a felületre. A lényeg, hogy minél göcsörtösebb fa
hatását érjük el. Ha ezzel végeztünk, a rózsaszín akrilfestékkel
fessünk fel apró virágokat az ágak végére.
Az összes óraszámot ragasszuk fel a megfelelő helyre, majd
szereljük össze az óraszerkezetet az útmutató szerint.
Ezzel el is készültünk. Már csak a megfelelő falfelületet kell
megtalálnunk neki, hogy méltó helyét elfoglalhassa.
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
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Levelet hozott a postás… - vélemények

Jámbor Mátyásné két levelet is küldött az újság számára. Az egyik
köszönetet, a másik egyetértést tartalmaz. Idézet a levelekből:
„Február 3-án, a Városházán, az Okmányirodában akadt elintéznivalóm. A régi idők tapasztalatait figyelembe véve rossz
érzésekkel indultam el. „Már megint találkozom a hivatali
bürokráciával, ott töltöm a félnapot és semmit sem intézek” –
gondoltam magamban. Nagyon kellemesen csalódtam, mert
már a recepciónál Vígh József eloszlatta aggodalmaimat.
Intelligens, kellemes ember, aki iskolában oktathatná, hogyan
kell ügyfelekkel foglalkozni a hivatalban. Utána még máshová
is kellett mennem a Hivatalban, és ott is készséges személyzettel volt dolgom. Köszönöm.”

A másik levél Varsa Mátyás „Közösség” című cikkéhez fűz véleményt:
„Nem akarom ismételni, de nagyon kell egy közösség a fiataloknak, de a felnőtteknek is. Kell egy közösség, ahol összejöhetnek
és gondjaikat megbeszélhetik. Ha ehhez még társul valami, ha
összehozhatnak valami értékeset, sikerélményük lehet – az fantasztikus dolog! Egy közösség segíthet egyéni gondjaink megoldásában is, ezért teljes mértékben támogatom Varsa úr gondolatait. Egy sikeres kezdeményezés sokakat elérhet, sokan csatlakozhatnak hozzá, és örömteli pillanatokat okozhat mindenki számára. Később ezek lehetnek életünk szép élményei, amelyekre
mindig nagy örömmel emlékezünk. Kívánom, hogy az önkormányzattal közösen váljanak valóra Varsa úr elképzelései, amely
minden szereplőt elégedettséggel tölthet el, és maga a város is
profitálhat belőle – kiegyensúlyozott emberek révén.”

Krauszné Somlai Rozália is két levelet küldött. Egyikben
dicsérte a Magyar Kultúra Napi programot, és ezzel kapcsolatban felemlítette a polgármester beszédének azt a részletét,
amely arról szólt, hogy milyen csekély a gyermekek és a felnőttek hajlandósága, amikor a himnuszt kell énekelni. Példaként
leírta, hogy az ő gyermekkorában ez másként volt, és ma is,
főként az iskolák, milyen sokat tehetnének nemzeti imáink népszerűsítése terén, hogy mindenki áhítattal és örömmel énekelje
azokat. Másik levele a betlehemesekről szólt:

Fotó: falusi iskola

„Családunknál jártak a betlehemesek adventkor, december 18án. Molnár Orsolya tanítónő érdeklődött a családnál, hogy örülnénk-e, ha eljönne hozzánk a kis betlehemes csapat.
Természetesen szeretettel vártuk őket! Az Ófaluban gyalogosan
jártak házról-házra a régi szokás szerint, de mi egy kicsit meszsze lakunk a falutól- ezért hozzánk autóval érkeztek.
Gondoskodtam nézőközönségről is, 2-3 kisgyerekes családot
meghívtam, mert a pici gyermekek jobban rácsodálkoznak a
nagyobbak játékára. Német nyelven adták elő, ügyesek voltak,
dicséret illeti a felkészítő tanító nénit és a gyermekeket is.
Olyan étellel kedveskedtünk nekik, amit fiatal szülők időhiány
miatt nem gyakran készítenek. Volt választék: palacsinta, fánk,
krumplis flekni tejfölös-sajtos mártással és üdítőital. Nagy siker
volt! Jövőre ismét szeretettel várjuk a gyermekeket!”

Válaszok
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Többen érdeklődtek, hogy mikor lesz tüdőszűrés. A
Szakrendelő információja szerint várhatóan májusban lesz, de
ez még nem biztos. Pontos információval a májusi számunkban
szolgálhatunk. Egy másik kedves Olvasó azt hiányolta, hogy a
város területén kevés a postaláda, és az időseknek nehezére
esik elmenni a két postahivatalba. Információnk szerint – az
internet terjedésével – annyira visszaesett a hagyományos postai forgalom, hogy nem kívánják növelni a postaládák számát a
városban. Biztatják azonban az embereket arra, hogy bízzák a
küldeményeket – ha az extra szolgáltatást nélkülöz – a kézbesítőkre, akik szívesen teljesítik a polgárok kérését.

CSiPEgETŐ

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch a
leendő első osztályosok részére előkészítő foglalkozásokat tart
három különböző témakörben.
A foglalkozásokra február, március és április hónapokban kerül
sor. A leendő elsősöknek ajánlott 1 alkalommal minden témakör
valamelyik foglalkozásán részt venni.
Jelentkezni lehet a következő telefonszámon:
06-30-668-6979 (Zehetmayer Józsefné)

ADJON iSTEN! EgÉSZSÉgET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556

LEGYEN ÖN IS GAZDA(G)!
BAROMFITARTÁSI PROGRAM
ü Szeretné elindítani saját kisgazdaságát?
ü Szívesen tartana otthon igazi háztáji,
kapirgálós csirkét?

A programhoz csatlakozó családok tavasszal 50 db
előnevelt csirkét és a felnevelésükhöz szükséges
takarmányt kapnak. Nyár végén 35 db-ot levágnak, és bontva, pucolva átadják az „örökbefogadó” családoknak. 15 tyúk pedig
az övék marad, amivel maguk gazdálkodhatnak tovább.
5 ok, amiért neked is érdemes kipróbálnod!
1. Tökéletesebb tisztaság, mert jobban tisztít, szebben mos
2. Kényelmes megoldás, hiszen házhoz jön
3. Időt spórol Neked
4. Jobban
jársz,fogyasztana
mert kevesebb
fogy
belőle
biztos
helyről
származó,
ü Szívesen
5. Pazar
választék:
kedvenc
márkáid
egy helyen
egészséges élelmiszert?
ü Szeretne igazi háztáji, kapirgálós csirkét enni?
ü Szívesen segítne ezzel rászoruló családoknak
munkalehetőséghez jutni?

EGYEN ÖN IS EGÉSZSÉGES
HÁZTÁJI CSIRKÉT!

6000 Ft támogatással, melyet csibék és takarmány
vásárlására fordítunk, a nevelési időszak végén
(kb. 6 hónap) 4 db konyhakész csirkét kaphat.

CSATLAKOZZON KEZDEMÉNYEZÉSÜNKHÖZ!
SZERVEZŐ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
CÍM 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a
TELEFON KAPCSOLATTARTÓ 06-30-668-7029 Pataki Ágnes
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4 magyar bajnok és 14 magyar bajnoki érem.

EB, VB részvétel, valamint régióközponti kinevezés a 2013-as
évben!

Vegyes évet zárt az ökölvívó szakosztály. Egyrészt az eredményeink örömre adnának okot, azonban ezt beárnyékolta vezetőedzőnk Varga Viktor tragikus elvesztése. Így sajnos Ő már nem
tud együtt örülni velünk a közösen elért sikereinknek.
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A 2012-es évben az országos rangsorban a 4. helyen végeztünk,
az idei történések miatt a kitűzött cél a TOP10-ben maradás
volt. A tavalyi versenyévben 33 pontot sikerült gyűjtenünk, ez
az idei évben 38,5 pont, ami szinte biztos, hogy elegendő az
első 10-ben maradáshoz.
A végén még egy fontos eredmény:
A MÖSZ az uniós elvárásoknak megfelelően régiókra osztotta
fel az országot. A 7 uniós régió mellé még 8-ként csatlakozott
Budapest, mint önálló régió. A központi régió központja Vecsés
lett, ami azt jelenti, hogy a régiónkba tartozó 15-16 ökölvívó
klub szakmai munkáját mi felügyeljük. Feladatunk még régiós
versenyek rendezése is. Ez a feladat a megtiszteltetés mellett
minimális anyagi támogatással is jár, így a jövő év elején
tudunk kisebb felújításokat is végezni az edzőtermünkben az
önkormányzat és az EMMI segítségével.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a
2013-as évben a csapat mellett álltak, és anyagi, mentális segítséget vagy média támogatást biztosítottak nekünk!
Hajrá Vecsés!

Megújul a Vecsési Bokszcentrum!

Augusztus:
Sóstó Kupa, Nyíregyháza: Kertész Henrik első versenye a csapattal: Váry Lili aranyérem, Zsigri Viktor ezüstérem, Lőczi
Gergő bemutató.
Augusztus végén 1 hétig Szicíliában edzőtáborozott a női válogatott. Vecsésről Faragó Orsolya és Seres Attila volt a csapat
tagja.
Szeptember:
Brúger László és Eger Imre Németországban léptek ringbe,
Brúger László győzött.
Bulgáriában rendezték a női ifjúsági világbajnokságot, ahol 54
kg-ban a vecsési Faragó Orsolya volt a keret tagja. Sajnos érmet
nem sikerült szereznie.
Itthon a serdülő OB-n 3 versenyzőnk indult, Nádasdi László és
Neubauer Gábor bronzérmet szerzett.
Október:
Junior OB Kaposvár: 4 versenyzővel indultunk, Papi Bence és
Lőczi Gergő egyaránt magyar bajnokok lettek.
Lőczi Gergő Usti nad Labemben vett részt egy nemzetközi tornán, ahol aranyérmet szerzett.
Vecsésen ismét vendégül láttuk a cseh válogatottat.
November:
Lőczi Gergő és Papi Bence, valamint edzőként Kertész Henrik
is elutazott Oroszországba a junior EB-re. Bár versenyzőink
keményen küzdöttek, érmet most nem sikerült szerezniük.
Itthon az Ifjúsági OB-n +91 kg-ban Szabó Dániel bronzérmet
szerzett.
Női OB Hévíz: 9 éremmel (2 arany 3 ezüst és 4 bronz) tértünk
haza az idei bajnokságról. Váry Lili felnőtt korcsoportban az 51
kg-os olimpiai súlyban lett magyar bajnok, elsőéves felnőttként.
Junior 66 kg-ban Kondor Zsófia szintén aranyérmet szerzett.
Bogárdi Mónika a felnőtt 60 kg-os olimpiai súlyban ezüstérmes, illetve ezüstöt szerzett ifjúsági 54 kg-ban Faragó Orsolya
és junior 46 kg-ban Varga Kíra is. Bronzérmesek: Szűcs
Szabina felnőtt, Nádasdi Judit junior, Schafer Liza junior,
Bogárdi Barbara junior korú versenyzőnk.
December:
Felnőtt OB: az év utolsó magyar bajnokságán 3 versenyzővel
vettünk részt, érmet azonban most nem sikerült szerezni.

Nagy fába vágtuk a fejszénket rögtön az év elején, hiszen az év
első munkanapján már kivitelezők lepték el a bokszcentrumot.
Az ok egyszerű, szükségessé vált a fűtés felújítás, a szellőzés
megoldása, valamint egy tisztasági festés is ráfért már a teremre. A gazdaságtalan és már egyáltalán nem üzembiztos régi konvektorokat egy modern kondenzációs kazán víztárolóval, és
radiátoros központi fűtés váltotta fel. A szellőzést két nagy teljesítményű ventilátorral oldottuk meg, ami remélhetőleg megszünteti a pára okozta penészesedést. A téli felújítás utolsó fázisa a festés volt, ami a mai napra készült el. Tavasszal folytatjuk
a felújítást a tető egy részének cseréjével, elektromos korszerűsítéssel, valamint az udvar szilárd burkolattal történő ellátásával.

Írás és fotók: box szakosztály
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Március 1-jén bajnoki rangadóval kezdődik a bajnokság: Vecsés
FC – Vác FC. A listavezető érkezik hozzánk, aki hat ponttal áll
előttünk. A bajnoki remények életben tartásához győznünk kell,
minden más eredmény távolivá teszi a felzárkózást. A harmadik
fordulóban – március 15-én – a 2. helyezett Érd érkezik hozzánk, aki 5 ponttal áll előttünk. Ugyanaz érvényes, mint amit a
váci meccsről írtunk. Illetve csak akkor, ha nyerünk a nyitányon. Vagyis az első három forduló sok mindent tisztázhat.
Illetve legfeljebb annyit tisztázhat, ha nem tudjuk begyűjteni a
hat pontot a két hazai rangadón, akkor reális bajnoki esélyünk
már nincs. Ha nyerünk ezen a két meccsen, akkor is csak az
esély marad meg, hogy nyílttá válik a bajnoki cím kérdése a hátralévő fordulókban és beleszólhatunk az aranyéremért vívott
harcba. Ez a sport lényege.
Illetve van ennél fontosabb is. Az, hogyha el is bukunk az elején, és nyilvánvaló lesz, hogy nem nyerhetünk bajnokságot,
akkor is a csapat csapat maradjon, a mentális tartása megmaradjon, és olyan együttes kovácsolódjon össze, akikért érdemes
meccsre járni, akikért érdemes szorítani.
Az egyesület vezetése is ezt fogalmazta meg a legfontosabb
célok között. Elmondták, nem dől össze a világ, ha nem lesz
bajnoki cím, de legyen olyan csapat, ami sportemberekből áll.
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke szerint a gárda erősödött, alapos
felkészülésen esett át a csapat Urbán edző irányítása mellett. Az
edző mentalitása garancia arra, hogy a fiúk mindent elkövetnek
majd a sikerekért. A keretbe tehetséges vecsési fiatalok is bekerültek, ami régóta hiánycikk a klub háztáján.
Március 1. szombat 14.30
Vecsés FC – Vác FC

VT infó

Sportuszoda Vecsésen!
A mai kormány szereti a sportot, kap is érte eleget! Mindkét
oldalról szidják őket, hogy
minek ennyi pénzt áldozni stadionokra, sportcsarnokokra,
uszodákra. Igaz, a kritizálók azt
is hiányolják, hogy miért nem
rendez Magyarország nagy
világversenyeket. Hát azért,
mert hiányzik a létesítmény.
Ha nincs létesítmény, akkor
persze kevesebb a sportoló is,
teszem hozzá. Különösen a
mai világban, amikor a gyermekeknek a figyelmét, energiáját annyi minden más eltereli. Pedig a régi rómaiak is
mondták: ép testben ép lélek!
A sportnak az egészség megőrzésén túl embert alakító hatása is jelentős.
Korábban a miniszterelnök jelentette ki a parlamentben, hogy a
járásközpontok uszodákat fognak kapni. Ugyanezt ismételte
meg Simicskó István sportért felelős államtitkár is, aki a napokban járt Vecsésen.
Szép, szép – mondatja velünk az örök elégedetlenkedő – de
nekünk lehet, hogy sportcsarnok kellene.
Hát, így tegyenek jót az embernek!
VT infó

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról

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

+1 % a történelmi egyházaknak

Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő technikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot, az
felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, a
1823-as kódszámon.
VT info
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indult a tavaszi szezon – egyelőre pont nélkül
A férfiaknak február 8-án, a nőknek február 16-án startolt a
2013/2014-es évad tavaszi fele. Mind a két csapat hazai körülmények között játszhatta első mérkőzését – sikertelenül.

Kézilabda NBI/B Nyugati csoport - férfiak
Lendületesebb szezonkezdés
Vecsés SE - Veszprém KC II. 23 – 30
Elkezdődött a 2013/2014-es NB I/B-s bajnokság tavaszi fordulója, s a Vecsés SE, bár most sem tudott pontot menteni a
Veszprém II ellen, jóval magabiztosabb játékot nyújtott a tavalyi kezdéshez képest. A juniorok szintén jobban teljesítettek
őszhöz képest, így még biztosabb 10 gólos különbséggel (28 –
18) küldték haza a veszprémieket.
Nagy játékos mozgás volt a férfi szakosztályban a nyitány előtt.
A férfiaknál Grandjean Gábor, az egyik legeredményesebb játékos, távozott az utolsó pillanatban, ezért Antal Dánielt – aki
decemberben leadta szerelését – kellett meggyőzni arról, hogy
segítse ki csapatát, s visszatért a Vecsés SE színeibe. Mellette
érkezett egy balkezes PLER játékos kettős igazolással, vagyis
mindkét csapatban fog játszani jobb átlövő poszton, így Martin
Gábor válláról lekerül a hatalmas teher.
Jól kezdett a vecsési együttes, az elején sikerült közel tartaniuk
magukat, de a tavalyihoz hasonlóan, most is sikerült 4 labdát
eladnunk negyedórán belül. Voltak jó és rossz periódusai a VSE
csapatának, és a szünetben nem behozhatatlan hátránnyal
mehettek az öltözőbe.
A második játékrész vendég gólzáport hozott, az eladott labdákból következő gyors indításoknak köszönhetően egyre csak nőtt
a különbség a két csapat között, s úgy tűnt megismétlődik a tavalyi csúfos vereség, hiszen már 10 volt a különbség. A 40. perc
környékén azonban magukra találtak a hazaiak és folyamatosan
dolgozták le hátrányukat. Még 6 perc volt hátra a mérkőzésből,
amikor sikerült 2 gólra feljönnünk. Sajnos, kifulladt a VSE, s a
döntő pillanatokban a vendégeknek sikerült felülkerekednie, így
a mérkőzés végére kialakult a biztos veszprémi siker.

Jó hajrá ellenére újabb hétgólos vereség.
Várpalotai Bányász SK - Vecsés SE 31 - 24 (16 - 9)
Ősszel bár nyert, de megszenvedett a Várpalota Vecsésen. Most
is hasonlóan alakult a forgatókönyv, a 45. perc környékén egy
jó hajrát követően még nyitott volt a találkozó…
A várpalotai mérkőzés után kicsit több szót érdemelnek a juniorok, akik eddig nagyon jól szerepeltek. Tavaly könnyedén, 2517-re győztünk hazai pályán. Bár vendégségbe utaztunk, papírforma szerint a 6. helyezett ellen könnyed győzelmet várhattak
a vecsési drukkerek.
Ennek a szöges ellentéte valósult meg a mérkőzés folyamán. Az
elejétől kezdve uralta a meccset a hazai csapat, s ezt tartották is
60 percen át. Lehetne keresni a mentségeket, voltak hiányzók a
vendégcsapatban, Gálli Krisztián – a húzóember – előző héten
szerzett sérülése miatt nem töltött túl sok időt a pályán, hisz
Molnár Józsefnek a felnőtt mérkőzésen, Szabados Péter kiesése
miatt még inkább szüksége volt rá. De nem lehet mindig rá vagy
Nagy Martinra támaszkodni, mivel neki sem ment túl jól a
kapuban. A Vecsés SE junior együttesét tehetséges, jó kondiban
lévő, az átlag NB 1/B-s junioroknál idősebb fiatalok alkotják, s
pont ezért volt magukhoz képest kritikán aluli a teljesítményük,
melynek köszönhetően vereséget szenvedtek egy verhető csapat
ellen.
Bizalommal várhatta a VSE együttese a meccset, hiszen két új
szélsővel bővült a csapat, Bujdos Dávid és Wieszt Zsolt szemé-
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lyében. A mérkőzés rosszul indult, folyamatosan nőtt a különbség a két csapat között, amelyen Molnár József időkéréssel és a
játékosok észhez térítésével próbált segíteni, ami nem nagyon
sikerült. A bányász tartani tudta előnyét, sőt a
félidő végén 6 gólos előnnyel mehettek pihenőre.
Az öltözőben a vecsésiek trénere valami olyat mondhatott, amitől olyan szintű csapategység keletkezett, amilyet még nem
lehetett látni tőlük a 2013/2014-es évadban. Negyed óra alatt
feljöttek 1 gólra, s ezt már a hazaiak edzője sem volt képest
nézni, időt is kért. Ezután jött két gyors palotai gól, s egy szabálytalanság, melyet Tóth Dániellel szemben követtek el. A
kezére tapostak, de a bírók nem láttak semmit, s miközben a
játékos a földön feküdt újabb gólt kapott Vecsés,. Ezt Molnár
József olyannyira nem nézte jó szemmel, hogy félig meddig a
pályára rohanva próbálta jelezni a bíróknak, mi történt, melynek
következménye egy kétperces kiállítás lett. Miután Tóth Dánielt
odavitték az orvoshoz, kiderült, hogy akár súlyosabb sérülés is
fennállhat, ezért Molnár József újfent a bírók felé fordult, hogy
tájékoztassa őket újabb tévedésükről, s ők ezt piros lappal honorálták, és elküldték a kispadról. (A végén kiderült, hogy nem lett
komolyabb sérülése Tóth Daninak.) A közjáték kizökkentette a
gárdát és a mérkőzés végéig már csak a minél kisebb gólkülönbségért küzdöttek.

Kézilabda NBII Déli csoport - nôk
Jó kezdés után gyalázatos védekezés és vereség
Vecsés Kombi Express - DANUKE 25 - 30 (13 - 16)
Elindult a Vecsés Kombi Express számára is a bajnokság. A 7.
helyen álló Dabast fogadták vendégül, s szenvedtek el tőlük
vereséget. A juniorok sima 31 – 19-es végeredménnyel küldték
haza vendégeiket.
A férfi csapathoz hasonlóan a női együttesnél is nagy volt a vándorlás, hiszen Lukács Réka, Lukács Viktória és Kovács
Krisztiánné is elhagyták a vecsési együttest. Arra a kérdésre,
hogy miért hagyták el a klubbot az idény közepén, Győrffy
Sándor nem tudott választ adni, mindenesetre ezzel igen nehézhelyzetbe került az együttes, hiszen a Lukács testvérek meghatározó szerepet töltöttek be a Vecsésben – főleg Réka a maga
103 góljával –, s a maguk után hagyott űrt nehéz lesz betöltenie
Győrffy Sándornak.
A tavaszi szezon első mérkőzését kifejezetten tetszetős játékkal
kezdte Vecsés, szépen támadtak, és minden posztról eredményesek voltak, amelynek köszönhetően már 6 góllal is vezettek.
Ekkor Dabas együttese magához tért és szépen lassan felzárkóztak, ami megzavarhatta a mieinket. Hosszú perceken át gólképtelenek voltunk, míg a vendégek különösebb erőlködés nélkül
szerezték találataikat. A szünetig már 3 gólos előnyre tett szert
a DANUKE.
A második játékrészre úgy jött ki Vecsés, mintha 10 góllal
vezetnének, s ez meg is bosszulta magát. Gyorsan nőtt a
különbség, s már 7 góllal is vezettek a vendégek, amely különbséget a hajráig tartani is tudtak. Az utolsó 10 percre a frissen
behozott juniorok és a kiváló beállós teljesítmény révén sikerült
feljönni 2 gólra, de ekkor újabb hibák, labdaeladások következtek, s a vendégek simán nyertek.
A támadójáték még elment, ahogy Győrffy Sándor mondta: „25
góllal lehet nyerni, volt már erre példa többször is”. De a 30
kapott gól - hazai pályán - kritikán aluli védekezésre utal, s, ha
ezen nem változtatnak a játékosok, hamar lekerülnek a bajnokság középmezőnyébe.
Molnár Péter

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
FELHÍVÁS

A KÉPViSELŐ-TESTÜLET ÜgyFÉLFOgADÁSA

ÖnkorMányzAti zÖlD száM: 06-80-981-121

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.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn
át kifejtett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről”
szóló 12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az
alábbi elismerő címeket adományozza:
- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán adják le 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

Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy önkormányzati hatósági
ügyekben (csendháborítás, közösségi együttélés elleni vétség, randalírozó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal hívható zöld számunkat!

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 elérhetőségeken:Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu
email címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, 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 – febr. 24-ével,
Halmy – márc. 3-ával,
Hanga – márc. 10-ével,
Borókás – márc. 17-ével,
Fekete gyopár – márc. 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

DABASi JÁNOS (3. vk.)

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.
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak

a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.
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

www.vecses.hu

