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Testületi hírek

Vecsés Város képviselő-testülete október 29-én tartotta éves
rendes tanácskozását. Az ülésről Dabasi János betegség miatt,
Dr. Gerencsér Balázs munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott.

Karácsonyi csomag

Már hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat év végén karácsonyi csomagot biztosít rászoruló családoknak, nyugdíjasoknak, többgyermekes családoknak. A takarékos gazdálkodás és a
szűkös anyagi keret miatt az idei költségvetésben erre nem biztosítottak fedezetet. Ugyanakkor a testület tapasztalja, hogy
sokan élnek nehéz körülmények között, sokaknak ez a csomag
az egyetlen ajándék a fa alatt. Az önkormányzat a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagok biztosításával sok családnak nyújtana segítséget és okozna örömet karácsonykor. A képviselők
egyhangú szavazattal fogadták el a Szociális Bizottság javaslatát, és 2 mFt-ot biztosítottak karácsonyi csomagok vásárlására.

Közcélú munkavégzés támogatása

Jelenleg önkormányzatunktól több mint 170 fő részesül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, akiknek évente legalább 30
napot kellene dolgozniuk, hogy a részükre megállapított támogatást tovább lehessen folyósítani. A Munkaügyi Központ és a
nyílt munkaerőpiac sajnos csak egy részüknek tud munkalehetőséget biztosítani.
Az önkormányzatnak is szüksége lenne a kötelezően ellátandó
közfeladatainak ellátásához létszámra. A képviselő-testület egyhangú szavazással 5 fő részére, 4 órás munkaidőben, 5 hónapos
időtartamra – 2013. november 1-jétől 2014. március 31-éig biztosított fedezetet.

Támogatás esélyegyenlőségi programokra

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a képviselő-testület júniusban fogadta el. Azóta az intézményvezetők elkészítették a
megvalósításhoz szükséges programokat és ezekhez kapcsolódóan – a 2013. évre vonatkozóan - az alábbi forrásigényeket terjesztették elő:
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat:
- Diákiroda működtetésére 140.000 Ft
- Lazító klubra 102.400 Ft
Vecsési Egészségügyi Szolgálat:
- Káposztafeszten a mobil szűrésekre150.000 Ft
Kolping Támogató Szolgálat:
- Segédeszközök vásárlására 200.000 Ft
Egyhangúan fogadták el a javaslatot.

Helyi buszjárat

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a vecsési helyi buszjárat
üzemeltetésére 2014. január 1. napjától 2014. december 31.
napjáig a Cservák és Társai Kft.- vel, mint a jelenlegi üzemeltetővel határozott idejű szerződést köt. A jövő évi költségvetésben
biztosítja rá a fedezetet. Az igények szerint a jövőben külön
nyári és külön téli menetrend lesz.
A téli menetrend november 1-jétől február 28-áig van érvényben.
A menetrend és az útvonal:
Halmy J. tér - Erzsébet tér – Telepi út – Fő u. – Temető – Fő u.
- Market Central
Hétfőtől péntekig: 8.00, 9.00, 11.00 és 13.00 óra
Szombatonként: 8.00 és 9.00 óra
Market Central - Fő u. – Temető – Fő u. – Anna u. – Telepi út Erzsébet tér – Halmy J. tér
Hétfőtől péntekig: 8.30, 9.30, 11.30 és 14.00 óra
Szombatonként: 8.30 és 9.30 óra
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Bővülő ellátás

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2012. szeptember
15-étől 1 fő határozatlan idejű logopédus álláshelyet biztosított.
Az álláshelyet betöltő logopédus azonban 2013. október 21ével, áthelyezéssel a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Üllői Tagintézményéhez került. A gyakorlatban továbbra is
ellátja a vecsési óvodáskorú gyermekek logopédiai szűrését és
szükség szerinti ellátását. A megüresedett logopédus álláshely
megmarad, helyére egy gyógypedagógus végzettségű szakembert alkalmaznak. A jogszabályok szerint az óvodát fenntartó
önkormányzat feladata - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Pótelőirányzat intézményi támogatásra

- Intézmények részére a 2013. évi intézményi jubileumi jutalmak és nyugdíjazás miatti kettős kifizetés fedezetéhez és a létszámváltozáshoz 4,3 mFt
(A döntéssel a Polgármesteri Hivatal részére 3 fő 8 órás köztisztviselői létszámot biztosítottak, valamint a kistérség megszűnésével a Gondozási Központ közalkalmazotti létszámát 1,5
fővel megemelték.)
- A Polgármesteri Hivatal informatikabiztonsági rendszerének
kiépítésére 1 mFt
- Az Egészségügyi Szolgálatnak a fennmaradó feladatok ellátására 5 mFt
- Az önkormányzat jövőre vonatkozó Gazdasági stratégiai fejlesztési tervének és koncepciójának elkészítésére 3,5 mFt
- A Református Óvoda működési költségeinek támogatására 500 eFt
- A VFC működési költségeinek támogatására 2014. 02. 28-áig 5 mFt
- A Wass Albert utca térfigyelő rendszerének bővítése a szabadidőpark miatt 4,3m Ft
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatban kérte, hogy külön
szavazzanak a VFC támogatásáról, de ezt elutasította a testület.
A képviselők 7 igen és 2 tartózkodás (Oláh, Szabó) mellett
fogadták el az előterjesztést.

Rövid hírek:

- A testület elfogadta, hogy ismét csatlakozik a Bursa Hungarica
felsőoktatási pályázathoz, és ennek anyagi fedezetét az 1914-es
költségvetésben biztosítja.
- A képviselők - több kategóriában – vecsési sportolókat terjesztettek elő Pest megye Legjobb Sporttolója kitüntetésre.
Decemberben kiderül, milyen sikerrel.
VT info

Napirenden kívül

Az októberi testületi ülésen – még a napirendek előtt – bemutatták az adóosztály új vezetőjét.
Szilágyiné Bóta Judit október közepétől látja el feladatát
Vecsésen. Elmondta, hogy szakterületről érkezett, mert a XVII.
kerületi Polgármesteri Hivatal adóirodáján dolgozott, ezért az
önkormányzati feladatok ismerősek számára. Jó munkát kívánunk!
VT info

Vecsési Mesekönyvet - minden vecsési családnak!

Ha még nem vette meg a Vecsési Mesekönyvet, most ajándékozza meg vele szeretteit!
Minden szombaton árusítjuk a vecsési piacon, de lehet kapni
továbbra is a Bálint Ágnes Emlékházban, az új Kulturális
Központban és a Róder Imre Könyvtárban is.
Szabolcsiné Lujza
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Mi a helyzet a Központi Konyhán?

Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája beszámolójában
szeptember 30-ai határnappal szerepelnek az adatok, de igen
biztató kép rajzolódik ki belőlük. Bevezetőben az idei évet a
megerősítés évének nevezi Nagy László, az intézmény vezetője.
Idézünk a beszámolóból:
„Az elmúlt években elért eredményeinkből további létszámnövekedést tudtunk produkálni.
Konyhánk 3500 adag/nap ebéd lefőzésére szóló, kibővített működési engedéllyel rendelkezik. Az átlagos napi főzési létszám 3150
fő. Az ételek kiszállítása jelenleg 22 helyszínre történik.”
(…) „A Központi Konyha kiemelt figyelmet fordít a gyermekélelmezésen belül az előírt egészséges táplálkozás betartására.
Étlap összeállításunk és alkalmazásunk a hatóságok részéről
mintaként szolgál különböző felmérések, számítások és felsőoktatási segédanyagként egyaránt. Alapanyag felhasználásunk
és változatos alkalmazásaik mindig kiválóan vizsgáztak az
ellenőrzések során.”
(…) „A 2013-as évben az adagszámaink, és megrendeléseink
növekedése miatt személyzeti állományunk is bővült 1 fő csökkent munkaképességű dolgozóval. A napi feladatok ellátásában
27 fő dolgozó vesz részt.”
A jelentésből és a szóbeli kiegészítésből kiderült, hogy egy új
pestszentlőrinci iskola belépésével elérik a napi maximum adagot, ami a jó hírnevet bizonyítja és bevételeiket növeli.
Szeptember végén ugyan a tényleges anyagfelhasználás több,
mint a norma szerint engedélyezett, de mégis a fizetős vendégebéd szám emelkedése miatt több a bevétel, mint a kiadás. Egyéb
hasznos információ, menükkel és ételreceptekkel együtt olvasható az intézmény honlapján: kozpontikonyha.lapunk.hu
A képviselők egyhangú szavazattal fogadták el a beszámolót.
VT info

Helyreigazítás

A VT szeptemberi számában adtunk hírt a Tündérkert Óvoda
öröméről, arról, hogy a régi Halmi iskola épületénél kialakított
tagóvodájuk udvara vadonatúj gyepszőnyeget kapott, és a szintén új játékokkal együtt, már minden igényt kielégít.
Köszönetüket fejezték ki Czibolya Zoltán és Alattyányi István
képviselő uraknak a gyors segítségért.
Sajnos, írásunkból Czibolya Zoltán képviselő úr neve kimaradt,
bár az óvoda által írtakban szerepelt a neve. Miután az elmúlt
15 évben sosem bújtunk el a felelősség alól, és vállaltuk a hiba
ránk eső részét, ezért most is vállaljuk, de engedjenek meg egy
kis magyarázatot.
Olyan alattomos – nyomdai formaelőkészítésnél megbúvó technikai probléma okozta a gondot, amelybe az idén egyszer
már beleestünk egy kulturvereines cikkben, de akkor nem tudtuk megfejteni a hiba okát. Ma már tudjuk, ha a word kéziratban egy szövegrész alatt alig láthatóan piros pontok vannak,
akkor az a szerkesztési programba átkerülve egyszerűen eltűnik. Miután ez a művelet már a korrektúra után van, a hibát már
csak a formaelőkészítő vagy a szerkesztő éles szeme veheti
észre, de ekkor a figyelem már sok minden egyébre is kiterjed,
ezért becsúszhat ez a kellemetlen hiba. A mostani újságban
nagyítóval figyeltük ezt a jelenséget, és több kéziratban meg is
találtuk, mert wordből wordbe megmarad. Ami érdekes benne,
hogy minden esetben szám vagy név alatt leltük meg.
Elnézést kérünk mind az óvodától, mind a képviselő úrtól – természetesen az olvasótól is -, és ezt a ritka gonosz ördögöt igyekszünk észrevenni, és kiküszöbölni a vele okozható bosszúságot.

szalontai

Ügyfélszolgálat nyílt!
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Vecsés polgárainak elégedettségére az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati irodát nyitott városunkban.
Az iroda helye: Vágóhíd u. 9.
Nyitva tartás:
Kedd: 14.00-18.00
Csüt.: 8.00-12.00
A fogyasztók elégedettségét az is növelheti, hogy a területi gázszolgáltatóval, a TIGÁZ-zal közös helyiségben várják az ügyfeleket.
VT info

Kerti zöldhulladék begyűjtés

A Vecsési Település Üzemeltető és Szolgáltató Kft. idén ősszel
folytatja a zöldhulladék begyűjtését Vecsés Város közigazgatási területén.
A zöldhulladék begyűjtése 2013. október 30-ától 2013. december 15-éig tart.
Az elszállítás hetente egyszer,
- a vasúttól északra lévő területen, kedden,
- a vasúttól délre fekvő területen, csütörtöki napokon történik.
A zöldhulladék gyűjtésének menete:
Társaságunk a zöldhulladékot kizárólag az VETÜSZ Kft. nevével ellátott
ZÖLDHULLADÉK feliratú műanyag zsákokban szállítja el,
amelyek megvásárolhatóak ügyfélszolgálati irodánkban, valamint az Önkormányzat portáján. A gyűjtőzsákok ára tartalmazza az elszállítás és a komposztálás költségét is.
A 110 literes zsák ára: 200,- Ft/db.
Az ár tartalmazza a 27%-os áfát.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot a hírlevélben feltüntetett, lakókörzetükre érvényes elszállítási napon legkésőbb reggel 7 óráig
vagy az azt megelőző napon helyezzék ki.
A zsákokba helyezhető: lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű,
gyom
Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék
kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb, nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem
szállítják el. A begyűjtött zöldhulladékból a komposztálás során
hasznosítható anyag készül.
Tegyünk együtt környezetünkért!

ÁRVÁLTOZÁS!

Változik a kommunális hulladék sárga Vetüsz Kft. feliratú zsák
ára 2013. november 1-jétől:
A zsák ára, mely tartalmazza a szállítási, valamint a lerakási költséget is: 450 Ft/db
Vetüsz Kft.

Legújabb!

Lapzártakor volt Gyálon az a projektbemutató, ahol a Magyar
Közút Kht. megyei igazgatója ismertette. hogy sikeresen lezárult az Alsónémedi és Vecsés közötti útszakasz közbeszerzési
eljárása. A teljes felújítás a mi esetünkben Gyáltól a volt 4-es
főútig terjedő útszakaszt (Dózsa Gy. és Telepi út, Anna utca)
érinti. Az árkok és buszmegállók felújítása is a projekt része. A
beruházás 1,9 mrd Ft. uniós beruházásból 2014 márciusa és
szeptembere között valósul meg.
VT info
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Új játszótérnek örülhetnek a gyermekek

2012 őszén, amikor a kislányom elsős lett a Grassalkovich
Antal (volt Falusi) Általános Iskolában, minden nap kíváncsian
vártam az élménybeszámolót, vajon hogy érzi magát az „új”
helyen. Sok minden tetszett neki, de egy dolog miatt sokszor
panaszkodott: „Nem lehet játszani az udvaron!”
És valóban! Régen a mi iskolás korunkban még voltak udvari
játékok, amikkel elfoglalhattuk magunkat. Néhány évvel ezelőtt
azonban a jogszabályok szigorítása miatt az ott lévő játszóeszközök már nem feleltek meg a biztonsági előírásoknak, ezért
ezeket el kellett távolítani. Maradt a térkővel borított üres udvar.
Akinek van óvodás és kisiskolás korú gyermeke, unokája, vagy
csak egy kicsit is figyeli az ilyen korú csemetéket, tudja jól,
hogy a mozgásos tevékenység alapvető szükségletük. A kisiskolás attól, hogy már nem óvodás, ugyanúgy szeret játszani, és
szüksége van arra, hogy a tanórákon felgyülemlett stresszt,
fáradtságot a szünetben levezesse, és feltöltődjön élménnyel,
oxigénnel. Az udvar is szűkösnek bizonyult, hiszen örvendetes
módon a 2012/2103-as tanévben (akár csak az idén), három első
osztályt indított az iskola.

A két problémára együttesen jó megoldásnak tűnt egy játszótér
létrehozása, amelyet az udvarnak arra a felére terveztünk, amit
a gyerekek eddig nem használhattak. Ezzel két legyet üthetnénk
egy csapásra: a gyerekeknek is lenne játszóhelye, és a zsúfoltság is kisebb lenne a szünetekben. Ezzel a kezdeményezéssel
kerestem meg az iskola vezetését. Igazgatónő támogatta az ötletet, így útjára indulhatott a megvalósítás.
Úgy gondoltam, gyűjtést szervezünk az iskolában, hiszen ha mi,
az odajáró gyermekek szülei nem támogatjuk anyagilag is egy
olyan dolog megvalósítását, amit a mi gyermekeink fognak
használni, akkor nem várhatjuk el, hogy az Önkormányzat vagy
vállalkozók fordítsák erre anyagi forrásaikat.
Tisztában vagyok vele, hogy a mai világban sok családnak már
500 Ft nem tervezett kiadás is nehézséget okozhat, ezért kezdettől fogva azt hangsúlyoztam, hogy nem a befizetett összeg
nagysága számít –persze, aki megengedheti magának a
nagyobb összegű támogatást, szívesen fogadjuk,- hanem az
összefogás, hiszen sokan vagyunk, sok kicsi, sokra megy.
2 hónap alatt összegyűlt 1 mFt a játszótér építésére!
Én ezt nagy sikernek tartom, és nagyon köszönöm azoknak a
családoknak, vállalkozásoknak, akik ehhez hozzájárultak!
Az összegből 400 000 Ft-ot a Kulturverein fizetett be a 2012.
évi Káposztafeszten gyűjtött bevételéből. Ez az egyesület minden évben szervez egy kb. 70 fős csapatot, akik együtt dolgoznak a Káposztafeszten (töltött káposztát főznek, fleknit sütnek),
és a keletkező hasznot közcélra ajánlják fel. Büszke vagyok rá,
hogy én is közéjük tartozom, és köszönöm nekik, hogy minden
évben jönnek, és munkájuk felajánlásával gazdagítják városunkat! A játszótér építésének teljes költsége 1 850 000,- Ft. volt.
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A hiányzó összeget, 850 000 Ft-ot Vecsés Város Önkormányzata biztosította. Ezúton is köszönjük a támogatást, valamint azt a
hozzáértő, segítő közreműködést, amit az önkormányzat részéről tapasztaltam. A talaj előkészítési munkái, valamint a gumiburkolat egy részének lerakása a közmunka program keretében
valósult meg.
A játékokat 2013 júniusában vehették birtokba a gyermekek.
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon segítette ennek
a játszótérnek a megvalósítását!
Írás és fotó: Frühwirthné Halász Melinda

Ôszbúcsúztató ünnepség „Mosolyország”-ban

November 7-én, immáron harmadszor rendezték meg a
Kisfaludy utcai Mosolyország – Lachenland Kindergarten óvodásai őszbúcsúztató ünnepüket és lampionos sétájukat, melyet
még a természet is szép idővel jutalmazott.
A tavalyihoz hasonlóan megtelt az óvoda udvara jókedvű csillogó szemű gyermekkel, szülővel, óvodai nevelővel és lázas
izgalommal várták, hogy sorra kerüljenek műsoraikkal.

Minden csoport nagyon szép magyar és német nyelvű mondókát, éneket adott elő az érdeklődő szülőknek, nagyszülőknek,
vendégeknek, akik azt szeretettel és nagy tapssal jutalmazták.
Polgárőri és rendőri biztosítás mellett indult el a „lampionos”
felvonulás a Kisfaludy – Károly – Eötvös – Kisfaludy utcán,
melyet jókedvű énekléssel tettünk meg, közben besötétedett és
szépen világítottak a kis mécseseink…
Ez a rendezvény szép hagyományt teremt, kapcsolódik az őszi
betakarításhoz. A gyermekek nevelését, tanítását ebben a kicsi
korban kell elkezdeni, hogy a hagyományokat megismerjék,
tiszteljék, ápolják.
Jól eső érzéssel láttam a közelmúltban a piacon az óvó nénik
kíséretében a kisgyermekeket, akiknek különféle terményeket
mutatták meg a nevelők, és kérdezgették, hogy mik azok, hol
teremnek, melyik részét hasznosítjuk az étkezésünkben…
Olyan boldog voltam, hogy minden kérdésre tudták a választ és
kórusban mondták, hogy mi micsoda, s mire való…
Kívánom, hogy ez a hagyomány éljen és a gyermekeink, unokáink ilyen csodálatosan jól felkészült óvó néniktől, dadusoktól
tanuljanak a jövőben is, s úgy cseperedjenek iskola éretté, hogy
ott a már elkezdett és jó alapot nyújtó tudásukat tovább gyarapíthassák.
Írás és fotó: Benke Mária

Vecsésen kiadó-eladó családi házat,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055
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Káposztafeszt 2013.

Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat az idén 13. alkalommal rendezte meg a
KÁPOSZTAFESZTET. A Grassalkovich iskola tanulói, szülői
munkaközösségei és nevelőtestületünk tagjai nagy izgalommal
készültek erre az eseményre. Az osztályok hetek óta tervezgették, hogyan vonuljanak fel, milyen műsort adjanak elő. A díszítéshez való kellékeket, zöldségfélét, őszi terméseket napokkal
előbb beküldték a szülők. A díszítésben már szombaton kivették
részüket. Ezúton köszönjük fáradozásukat. A 2. a és 4.b osztályosok traktorral, a 2. b és c kiskocsit húzva, a 3. b és a 4.a
feldíszített ágakkal gyalogosan, énekelve, táncolva tették meg a
sok érdeklődő vendéggel szegélyezett utat. A felsősök a táblavivésben vették ki részüket. A 3. b osztályosok kis német jelenetet adtak elő, amelyben bemutatták, hogyan lesz a magból az
emberi munka által a híres vecsési savanyú káposzta. Ezzel a
felvonulók versenyében a 2. helyezést érték el. A jelenetet
Molnár Orsolya tanította be.

Nemzetiség 5

hajóztunk. Nagyon tetszett, hogy saját hajónk volt, és az se kispályás, hogy csurig tele lett velünk. A tavon mindenfelé nád
nőtt, olyan volt, mintha egy labirintusban hajóznánk.

Ezután egy kis gyalogtúra következett az 1848-as Emlékműhöz.
Útközben a fél osztály csipkebogyót szedett, az se riasztott minket vissza, hogy tele lett a kezünk csipketüskével.
Vicces volt, hogy dombra fel a felnőttek sokkal hamarabb elfáradtak, mint a gyerekek.
Az utolsó állomás az Arborétum volt, ahol megmásztuk a kilátót és egy nagyot játszottunk az erdei játszótéren. Véletlenül
még egy bicikliverseny közepébe is belecsöppentünk és éppen
láthattuk a rajtot.
Nagyon örülök, hogy negyedikes létemre tiszteletbeli tagja
lehetek a második osztálynak és eljöhettem erre a klassz kirándulásra.
Varga Fanni 4.b osztályos tanuló

Fotó: Katona Csaba

Tantestületünk számára hagyomány, hogy a „Káposztás
Kábelesekkel” együtt ünneplünk. Kölcsönösen segítjük egymást: mi díszítünk, ők finomat főznek. Közös munkánk eredményeképpen az idén elnyertük a „Legszebb sátor” címet.
Csapatunk mozgatórugója a kábelesek részéről Lukács Balázs
és felesége (kolléganőnk), Gabika. Az ő irányításuk, fáradságot
nem ismerő munkájuk nagyban hozzájárult a két nap sikeréhez.
Iskolánk „Libelle” német nemzetiségi tánccsoportja az idén is
színvonalas műsort adott. A táncokat Gombosné Simon
Amanda tanította be.
Meg kell említenünk két ügyes kezű kislányt, akik a rajzversenyen értek el kiemelkedő eredményt: Fazekas Fanni első, Kopó
Alexandra 2. helyezést kapott. Mindketten 3. b osztályosok.
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy az idén is egy
nagyon színvonalas, jó hangulatú rendezvény volt a
Káposztafeszt. Aki eljött, nem bánta meg. Köszönet érte a rendezőknek, résztvevőknek. Már készülhetünk a következőre,
gyűjthetjük az újabb ötleteket.

Fogolymise és találkozó

Szeptember 29-én délután 3 órakor volt az évente megemlékező hadifogolymise a Falusi Szent Kereszt templomban. A mise
végén közösen elénekeltük a fogoly-dalt, amely könnyeket csalt
a szemekbe, olyan megható. Utána egy kis vendégvárásra,
beszélgetésre invitált a meghívó a Falusi iskolába. Frühwirth úr
nehezményezte – jogosan -, hogy 110 meghívót küldött ki és
kevesen jöttek el. A Pécsi Nemzetiségi Stúdió filmjét vetítették
le, amelyben még élő valamikori foglyokkal készült beszélgetések hangzottak el. Elgondolkodtató, hogy milyen nagy volt a
férfi veszteség a háború után, és az évtizedekig érezhető volt.

Feketéné Kovács Viktória tanító

Osztálykirándulás - kicsit másképp

Rendhagyó osztálykiránduláson voltunk október 5-én a
Velencei tónál: Viki néni, a Grassalkovich Iskola 2.c osztályának tanító nénije ugyanis nemcsak a gyerekeket, hanem szüleiket és testvéreiket is magával vitte.
Már a buszban is nagyon jól szórakoztunk. Amíg a felnőttek a
busz elejében beszélgettek, hátul, ahol a gyerekek ültek, már
kirobbanó volt a hangulat.
Megérkeztünk az agárdi kikötőbe, ahonnan a Szúnyog-szigetre

Fotó: iskola

Fotó: Kolonics Csaba

Anyai nagyapám 46 évesen a második évben meghalt és nagymamám özvegyen élte le életét. Apukám 2 és fél év után jött
haza. Többen kérik, akik már betegségük vagy koruk okán nem
tudnak részt venni jeles rendezvényeken, hogy a helyi tévé
hosszabb felvételeken mutassa be a történteket, mert számukra
ez nagyon fontos volna.
Krauszné Somlai Róza
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Programok a Bálint Ágnes Kulturális Központban
2013. december 05. 10.00 óra
Lúdas Matyi - zenés játék egy részben

Fazekas Mihály Lúdas Matyi című költeménye, Németh Ervin
adaptációja és más mesevariációk alapján. A Forrás Színház
kompániájának az jutott eszébe, mi lenne, ha körülnézne egy
kicsit a világban, megkeresné Lúdas Matyi rokonságát, s az ő
kalandjaikat is fölhasználva bocsátaná útjára a maga mesehősét.
Az előadás az igazságkereső Matyi mellett a kamaszból felnőtté érő Matyit jeleníti meg amúgy deákosan – sok zenével és
verssel színesítve a játékot.

2013. december 15. 11.00 óra
Zsuzsika hangja - interaktív, zenés gyerekelőadás

A színházban éppen a Hamupipőkére készülnek a színészek,
Zsuzsika művésznő és Flórián művész úr, amikor „váratlanul” a
gyerekek megérkeznek a nézőtérre. Így kis segítséggel beleshetnek ebbe a különleges világba, a színház varázslatába. Az
előadás úgy avatja be a gyerekeket a színház kulisszatitkaiba,
hogy közben nem rombolja le a csodába vetett hitüket.
Kulturshow’s
2013. december 20. 19.00 óra
Pokoli Történetek - Angyali Történetek,
avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtko-val

A TV2 Naplójának műsorvezetője és riportere bemutatja a világot, amilyennek azt ő látja. Pokolian jó, pokolian izgalmas,
pokolian érdekes! A Pokoli történetek - Angyali történetek
Magyarország egyik legsikeresebb előadóestje. Túl van az
ötszázadik, teltházas előadásán.

További programok
2013. december 1. 9.00
Családi Matiné
Az advent jegyében. Adventi kézműves foglalkozás, koszorúkészítés, karácsonyi díszek, ...stb. Mesejáték a télapóval, játszóház, vetélkedők, arcfestés, lufi hajtogatás, mesefilm vetítés.

Előzetes!

Koncert
2013. december 28. 19.00
Horgas Eszter és a Talamba Ütőegyüttes
Francia szerelem című közös koncertje

2013. december 31. 19.00
Szilveszteri buli – Búcsúztassa az óévet velünk!
Egy igazán izgalmas, szórakoztató, bulis szilveszterre vágyik?
Akkor a Bálint Ágnes Kulturális Központban a helye. Az est
házigazdái Magyar Attila és Beleznai Endre gondoskodnak a
felhőtlen szórakozásról, kabaréval és sok-sok humorral. A zenét
az Old Boys szolgáltatja.
Bérletekkel, jegyekkel kapcsolatos további információ a Bálint
Ágnes Kulturális Központ információs pultjánál, az info@kulturba.hu email címen kérhetők, valamint szórólapjainkon, plakátjainkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
kulturba info

Nagy siker volt!

Kiállítás
2013. december 6. 18.00 óra

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Vecsési
Kiállító-terembe Tatár Dóra és Ónodi Béla iparművészek kiállítására.
A házaspár évtizedek óta él és alkot Ecseren. Ólomüveg készítésével és festésével foglalkoznak. Munkáik számos hazai és
külföldi épületek belső és külső tereit díszítik.
Ők készítették a vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ ólomüveg ablakait is.

Gózon Gyula színház - Tamási Áron: Énekes madár

Mikulás Vecsésen

Ismét Vecsésre érkezik a Mikulás december 5-én, csütörtökön.
A válság ellenére a lovasfogatokat most kamionra cserélte. Így a
gyermekek és a szülők most csilingelő fogatok helyett kamiont
várjanak. Igaz, a kamionba sokkal több édesség belefér…

Útvonala: 16.30 Bálint Ágnes Kult. K. - Eötvös u. - Vértesi
N. u. - Önkormányzat 16.40 - Telepi u. - Nagy Sorompó
16.55 - Attila u. Lesz Vigasz Vendéglő 17.05 – 400-as Fő u. Lakótelep 17.25 - Epres Falusi Óvoda 17.50 - Iskola u.
Katolikus templom 18.05 - Szép u. - Zrínyi u. Kertekalja
18.25 - Zrínyi u. - Kispatak Lakópark JÁTSZÓTÉR 18.40 Kinizsi u. - Erzsébet téri bolt 19.05 - Deák F. u. - Budai Nagy
Antal u. CBA 19.20 - Besztercei u. - Halmi téri iskola 19.50
- Széchenyi u. - Lőrinci út - Eötvös u. – Érkezés 20.15 Bálint
Ágnes Kult. K.

Az éj zenéje vár - Rockoperai összeállítás
Fotók: Kolonics Csaba

Könyvelés-bérszámfejtés!

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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Idôsek Világnapja

Városunk vezetősége az idén is a Bálint Ágnes Kulturális
Központtal és a Gondozási Központtal karöltve rendezte meg az
IDŐSEK VILÁGNAP-ját a kultúra szép, új házában, ahol méltó
ünnepség keretén belül köszöntötték a szép-korúakat. A színházteremben szépen megterített asztalokkal várták az idős embereket.
Meleg szavakkal üdvözölte a jelenlévőket a Gondozási Központ
vezetője és a polgármester úr, akik jó érzéssel hallgatták a
köszöntéseket. Méltatták, hogy milyen fontos a szép korú, munkában megfáradt emberek tapasztalata a fiatalok számára, s a
megbecsülést, amit városszerte kapnak, azt nagyon megérdemlik.
Az adományokat egyik délután elszállítottuk az alapítványhoz
Kővári Tünde szülő segítségével. Nagy örömmel fogadták a
támogatásunkat. Kicsit körbesétáltunk, és láthattuk, hogy szépen rendezett környezetben és nagy odafigyeléssel gondoskodnak az ott élő állatokról.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogatta
akciónkat és segített az adományok célba juttatásában.
Köszönjük szépen!
Remélem, hogy az évek során hagyományt tudunk teremteni
akciónkkal, és így tudunk segíteni állatotthonokon, menhelyeken.
Az ünnepi beszédek után következett egy kedves műsor a
Philharmonietta Budapest Klarinét Quartettjétől népszerű
klasszikusok műveiből. A műsornak sikere volt, bár a nénik és
bácsik azt mondogatták, hogy magyar nótákból, operettekből
álló műsornak jobban örültek volna.
A műsor után a Központi Konyha vezetője, Nagy László és
munkatársai látták vendégül a megjelenteket. Az ebéd finom,
erdélyi húsos káposzta volt, mely után Szlahó Csaba polgármester úr egy egészségre ürített pohár bor mellett bejelentette,
hogy október 1-jétől december 31-éig térítés nélkül látogathatják a nyugdíjasok a mozi előadásokat, a Kultúrközpont dolgozói várják Őket szeretettel a moziban. Éljenek e lehetőséggel
minél többen!
A hangulatos zenei műsor, a finom ebéd és borocska után elénekelték együtt a nyugdíjasok indulóját. Jó volt látni a sok
mosolygós, jókedvű idős embert.
A képünkön a gyömrői idősek klubjából vendégségbe idelátogatók és a vecsési idősek közül néhányan láthatóak. Együtt nézték meg a tájházat, amit Frühwirth Mihály úr mutatott meg
mindannyiuk örömére, köszönet érte.
Benke Mária

Gáborné Bárány Ágnes

Fotó: iskola

Fotó: Károly Katalin

Egy állatotthon támogatása a Grassalkovich
iskola diákjainak gyûjtésébôl

Október 4-e az Állatok Világnapja. Sokféle program, rendezvény van ilyenkor, amellyel az állatok szeretetére, gondoskodására hívják fel az emberek figyelmét. A Grassalkovich iskolában
mi egy jótékonysági adománygyűjtést szervezetünk, melynek
során állateledeleket hozhattak a tanulók az iskolába. Nagyon
örültünk, amikor láttuk, hogy napról napra egyre több és több
adomány érkezett hozzánk. A gyűjtést a Noé Állatotthon javára
szerveztük, mely sokféle állatot befogad és gondoskodik róluk.
Úgy gondolom, fontos feladat, hogy a gyerekek már kis koruktól kezdve megtanulják, hogy állatot tartani felelősséggel jár és
nagy türelmet, sok gondoskodást igényel.

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.
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A vecsési Gyermekjóléti Szolgálat program- „Halmis” diákok Zánkán
Szeptember 19-én négy osztály indult útnak Zánkára, az Erzsébet
jai tovább folytatódnak
Szolgálatunk prevenciós céljainak megfelelően fontosnak tartjuk a szabadidős programok folytatását, három fő programunk
a helyi Esélyegyenlőségi Programba is bekerültek.

Fociklub

A 2013/2014-es tanévben a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai ismét elindítják a Foci Klubot 8-11 éves korú gyermekeknek, hetente egy alkalommal. A prevenciós program célja, hogy
a kiskorúak megismerjék és megszeressék a labdarúgás és a
sportos életmód alapjait, továbbá, hogy olyan közösségi
élményben legyen részük, melynek köszönhetően képesek lesznek csapatban gondolkodni és együttműködni a társaikkal. A
Foci Klub szélesebb körű meghirdetése a tervek szerint hamarosan megtalálható lesz valamennyi helyi általános iskolában.
Koordinátora: Balázs László.

Diákiroda

Az elmúlt két év sikerein és eredményein felbuzdulva, illetve a
diákok kérésének eleget téve döntöttünk úgy, hogy folytatjuk a
Diákiroda működtetését is. Heti egy alkalommal, szerdán 15
órától 17 óráig tart nyitva a Lőrinci u. 14. szám alatti épület,
ahol a gyerekek internetezhetnek, csocsózhatnak, biliárdozhatnak, találkozhatnak barátaikkal, felnőtt felügyelet mellett.
Koordinátora: Szuromi Norbert.

táborba. A gyerekek már napok óta nagyon izgatottan várták az
utazást. Busszal mentünk, amely mindenhova elvitt minket a
három nap alatt. Tavaly a déli part megismerése után idén az északi part izgalmas domborzatával, a környékbeli nevezetességekkel
ismerkedtünk meg. Az első nap megálltunk Balatonfüreden, majd
Tihanyban, ahol a helyi nevezetességeket kisvonaton üldögélve
tekintettük meg. Ezután érkeztünk meg Zánkára, a vadonatújan
felújított táborba. Szeptember 1-jén adták át az erdei iskolásoknak,
úgyhogy minket fenyőillat, nagy-nagy tisztaság, felszereltség,
befűtött(!) szobák és 6-szori étkezés várt. Mindezt 1000 Ft-ért! A
gyerekek izgatottan foglalták el a szobáikat és adták át magukat a
tábori létnek. Másnap Tapolca városában gyönyörködtünk, majd
csónakáztunk egyet a Tavas-barlangban. Délután a Szigligeti várhoz mentünk fel, a tetejéről csodáltuk az elénk táruló gyönyörű
panorámát. Most másik arcát mutatta meg Badacsony, mint tavaly,
amikor dzsipekkel kalandoztunk az oldalán.

Lazító Klub

A klub 4 éves működése folyamatos fejlődést és növekvő népszerűséget mutatott. Emiatt fontosnak tartottuk, hogy továbbra
is működtessük a Lazítót. A gyerekek nagyon szeretik programjainkat, egymást segítő, összetartó közösség alakult ki.
Foglalkozásaink kéthetente, péntekenként 16-20 óráig tartanak
a Lőrinci u. 14. szám alatt. A klub tematikája prevenciós és rekreációs jellegű, tehát egyszerre szeretnénk szemléletmódot formálni, és a fárasztó iskolai munka után kikapcsolódást biztosítani a fiataloknak. Koordinátora: Kiss Ervin
Érdeklődni lehet a Telepi út 44/A címünkön, vagy a 06/30 66870-29 mobilszámon.
gyejo

„Csigatábor” Kisinócon

A vecsési Gyermekjóléti Szolgálatnál mozgalmasan telt a nyár
is, egy örömteli programunkat szeretnénk megosztani az
Olvasókkal. A TÁMOP – 5.2.5. A-10/1 – 2010-0018 azonosító
számú „Csigaház Gyermekterápiás Projekt” pályázat keretén
belül 20 gyermek tölthetett egy hetet ingyenesen Kisinócon. A
táborban azok a gyermekek vehettek részt, akik a 2012/2013
–as tanévben aktívan vettek részt programjainkon, akár a Lazító
Klubban, akár a Diákirodában, vagy a korrepetálás órák valamelyikén. A tanév utolsó hónapjaiban a gyermekek már nagy
izgalommal készültek a kirándulásra, hiszen Ők egész évben
szorgalmasan „dolgoztak” azért is, hogy barátaikkal, barátnőikkel tölthessenek a nyári szünidőből egy hetet.
Programokban, nevetésben és játékokban gazdag napokat töltöttünk együtt a Börzsönyben. A túrák melletti szervezett kirándulásaink úti céljai voltak: Vácott a „Memento Mori” kiállítás,
majd felfrissültünk a strandon, a Királyréti kisvasúttal
Kismarosig utaztunk, és a nógrádi várat is megtekintettük.
Örömmel használtuk ki a jó időt és a kellemes levegőt, számtalan kültéri játékra nyílt lehetőségünk. Többek között számháborúztunk, fociztunk, tollasoztunk, társasjátékoztunk és túráztunk.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Este a bátorságpróbán az igazán bátrak térdig begázolhattak a
Balatonba. Utána egy hangszeres esten vettünk részt, ahol mindenki beszállhatott az ütős együttes műsorába. Harmadnap
Veszprém városa és Állatkertje volt terítéken. A gyerekek nagyon
élvezték a bent található játszóteret is. Elfáradtan, de rengeteg
élménnyel érkeztünk haza. A gazdag programok megtekintéséhez
köszönjük a szülők hozzáállását, a pluszköltségekben az önkormányzat és az iskolánk alapítványának támogatását is.
Sebők Márta pedagógus

Szorgos diákok, segítő szülők

Fotó: iskola

Rekordmennyiségű újrahasznosítható papírt gyűjtöttek össze a
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
tanulói. A diákok mellett jó néhány szülő is segédkezett az otthon feleslegessé váló újságok, csomagoló anyagok beszállításában. A három hatalmas konténert is megtöltő papíranyag átvételi árából kirándulások, év végi jutalmazások, és különböző
közösségi célok finanszírozására nyílik lehetőség.
Kép és szöveg: Fekete József
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A természetvédelem hete

ÖKO-projekt hét a Halmi suliban

A hagyományosan megrendezésre kerülő ÖKO-hét előzménye
volt idén a figyelemfelhívó KUKAkulTÚRA névre hallgató
program. Október 5-én az ország több pontján a hulladékkezelők nyílt kapukkal várták, hogy megmutassák, mi is történik a
szelektíven gyűjtött hulladékkal. Az 5. osztályosok felkerekedtek szombat délelőtt, és a XVIII. kerületi hulladékudvarban előadást hallgattak a szelektív gyűjtés fontosságáról, az újrahasznosításról és még ÖKO társasjátékot is játszottak. Az őszi
ÖKO-hét október 7-től október 11-ig került megrendezésre
iskolánkban. Az idei tematikus hét választott témája a természetvédelmi terület típusok, a természetvédelem volt. Ennek
jegyében látogattak el a felső tagozatosok a közelben található
Merzse-mocsárhoz. A hétfő reggeli megnyitón az alsó tagozatosok és a felsősök együtt énekelték a projekthét egyik fő témájáról elnevezett, a „Merzse-mocsárban…” kezdetű dalt.
A keddi napon kegyes volt hozzánk az időjárás, és a kora reggel kirándulni készülő gyerekek napsütésben indulhattak különbusszal az Állat- és Növénykertbe, a felső tagozatosok pedig
két keréken a Merzse-mocsárhoz.

A szeptemberi Mobilitás nap megalapozta a kerékpártúrát, mindenki nagyon ügyesen és figyelmesen közlekedett.
A mocsárvidék különlegessége, hogy Budapest legháborítatlanabb vizes élőhelye. Számtalan madárfaj, védett növény és
mocsári teknős otthona. Barátságos madárlesről lehet szemlélni
a területet, sajnos folyamatosan zsugorodik, a gyerekek a tanösvényen végigsétálva szomorúan látták, hogy a mocsár kiszáradt. Rengeteg lelkesítő, vidám induló született a kirándulásokat követően, és csodálatos projektmunkákat készítettek az osztályok, például gyönyörű makett, és tablók születtek a mocsár
élővilágáról. Az alkotásokból kiállítás készül az iskola aulájában. A hét közepén kézmosó-napot tartott minden osztály.
Reggel közösen megbeszéltük, hogyan és miként kell helyesen
kezet mosni, kerülve a víz pazarlását. A nap fontos üzenete a
víztakarékosság volt, amely természetvédelmi, környezetvédelmi szempontból egyre égetőbb tanulnivaló mindenki számára.
Az ÖKO-hét záró eseménye az egész iskola együttes részvételével megrendezett vetélkedő volt, melynek nyitó feladata az
osztályonkénti árnyjáték előadása volt. Mindenki remekül szórakozott, sok fontos és érdekes kérdés is megválaszolásra
került. Az ÖKO-hét gazdag programjai segítettek megismerni,
megtapasztalni a természetvédelemmel való együttélést.
Horváthné
Fotó: iskola

Olvasható a Vecsési Tájékoztató honlapja

A VT honlapos kiadványában – tematikus menük alatt –
nemcsak a korábbi számok cikkei olvashatóak, hanem a
legfrissebb hírek is. Keressék, olvassák! Véleményüket várjuk: www.vt.hu
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Andrássysok a tájházban

Tavaly, 5. osztályban Frühwirth Mihály bemutatta az osztályainknak a vecsési sváb tájházat, idén pedig Misi bácsiék meghívására a két osztály ellátogatott újra ide, ahol vendégül láttak
minket egy helyben sütött krumplis fleknire. Tallózzunk csak
egy kicsit a gyerekek, Borbély Ricsi, Havas Panna és Kányi
Vikica fogalmazásaiból!
„Egy szombati reggelen biciklivel gyülekeztünk az iskolánál…már 8.30-kor találkoztunk, hogy időben odaérjünk…és
elindultunk: Gábor bácsival biciklivel, Juci nénivel pedig gyalog…Vidám biciklitúránk után megérkeztünk a tájházba…az
úton sokat nevettünk.... Hangosan köszöntöttük Misi bácsit és
Cuni nénit…. Amikor odaértünk, kipakoltuk az asztalokat és a
székeket, utána a lányok elmentek tésztát gyúrni…Bementünk,
leraktuk a bicónkat, és rögtön felfedeztük a szomszéd rockos
kakasát (tarajos volt)…Bevittük a kertbe a bicajokat, és el kezdtük gyúrni a krumplis flekni tésztáját. Igaz, a fiúk nem dolgoztak, csak játszottak. Mi lányok pedig gyúrtuk, vágtuk és formáltuk a tésztát… Miközben a lányok gyúrták a tésztát, addig mi
fiúk vicceket olvastunk és hülyéskedtünk. Miután meguntuk a
vicceket, odamentünk megnézni, mit csinálnak a lányok. Bálint
meg én videózni kezdtünk, hogy megörökítsük ezt a napot…A
fiúk videózták és fotózgatták a lányokat, és közben azt mondták:
»Na, itt vannak az Aldi háziasszonyai!«...Mikor Cuni néni kisütötte az első szeleteket, a fiúk rögtön megették az egészet,
nekünk csak egy-kettő maradt. Mikor felvágtuk az összes tésztát, mi is mentünk játszani, de a szemünk sarkából figyeltük,
mikor van kész… Evés után »Felelsz vagy mersz?«-t játszottunk, majd mindenkivel csináltunk egy riportot. Aztán hallottuk,
hogy indulás, és megkezdtük az összepakolást… Felpattantunk
a biciklikre, elköszöntünk Misi bácsitól és Cuni nénitől, és elindultunk haza teli pocakkal…. Nagyon jól sikerült ez a sütögetés… Nagyon jól éreztem magam, szívesen mennék máskor is.”
A sütögetés közben pedig, hogy stílusos legyek, történelmünk
egy szeletével újra szembesülhettünk, hiszen többen újra érdekes kérdésekkel érkeztek, melyekre vendéglátóink szívesen
válaszoltak. Köszönünk mindent! Sok sikert kívánunk!
Horváthné Erika

Halmis újdonság

Zenés szünetek az iskolában
Meglepődött és mosolygó gyerekarcokat lehetett látni egy hétfő
reggel az iskola udvarán, ahol zene fogadta az álmos szemű diákokat a Zene Világnapja alkalmából. A jó hangulatot tovább
fokozta, amikor az énektanárok élőzenei koncertet adtak az
emelvényen. Felcsendült a zongora és a szaxofon hangja, valamint egy szép női énekhang. A nap folyamán a többi szünetben
is hangszert ragadtak a tanárok, és a tanulók is leadhatták zeneszám kívánságaikat. Egy kis versenyre is sor került, amelyen
édességet nyerhettek a gyerekek. Az alsósok vicces hangszereket ábrázoló színezőn dolgoztak, a felsősök pedig zeneismereti
totót töltöttek ki. Jól esik visszagondolni arra a napra, amikor
együtt ünnepeltük a zenélés és a zenehallgatás örömét!
Cseke Ágnes pedagógus
Fotó: iskola
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„Félre bánat, félre bú, bolond, aki szomorú...” Óvodánk életébôl...
A Megmaradunk 3000 Alapítvány ebben az évben is megrendezte jó hangulatú szüreti bálját a Halmi Telepi iskolában. A
Labdarózsa Népdalkör tagjai serény közreműködésével, lelkes
előkészületeivel varázsolták széppé az iskola tornatermét, s várták este a kikapcsolódásra, egy kis mulatozásra érkező vendégeiket. Ez alkalommal is a helyi és távolabbi székely testvéreink
jöttek el nagyobb számban, hiszen ők még inkább őrzik a
hagyományt. A fiatal és idősebb korosztály mellett felüdítő látvány volt a legkisebbek jelenléte is. Kettő aprócska kisfiú és
nagyobbacska leányka is gyarapította a résztvevők létszámát, s
igen jól viselték el a báli forgatagot. Különösen az egyik fiúcskát, Barnabást varázsolta el a zene, aki mindvégig velünk szemben állva hallgatta végig citerázásunkat, éneklésünket. Kár, hogy
Diósdon laknak, mert szívesen fogadnánk a népdalkörünkbe.

Ezúttal Tóth Zsombor, az Óbudai Népzenei Iskola tanulója fújta
a dudát, valamint a Labdarózsa Népdalkör kedveskedett a vendégeknek egy jókedvű népdalcsokorral, de kirepült nagylányaink - Légrády Eszter, Légrády Noémi és Borbás Fanni - is örömmel játszottak a közönségnek. Mi is nagyon örvendtünk nekik,
hiszen ily módon továbbra sem szakad meg a kapcsolatunk
velük. Olyan technikásan, lazán és bravúrosan játszanak a citerán s énekelnek hozzá, hogy nem véletlenül kaptak vastapsot!
A Siculus együttes hajnalig tartó zenélése, éneklése mellett egy
percig sem lankadhatott a jókedv. Éjfélkor közös éneklésre került
sor, szokás szerint elénekeltük a magyar és székely Himnuszt,
miközben a másnap induló Székelyek Nagy Menetelése mellett is
kiálltunk. Majd kisorsoltuk az igényes, szép tombola tárgyakat,
melyeket a népdalkörösök adományoztak. Ezúttal is köszönjük
az önkormányzat adományát, mely fődíjként lett kisorsolva, és
Czibolya Zoltán képviselő úr hozta el nekünk.
Jövőre ugyanitt ismét mulatunk!

A Labdarózsa Népdalkör életéből

A Labdarózsa Népdalkör október 12-én, Tatán vett részt a szokásos Vass Lajos Országos Népzenei Szövetség Kárpát-medencei Versenyének elődöntőjén. Mint mindig, ezúttal is sikerült az
élmezőnyben maradnunk és arany oklevéllel hazatérnünk.

Szabolcsiné Lujza

MEGHÍVÓ

Fotó: Népdalkör

Sok szeretettel várjuk a vecsési nagycsaládosokat gyermekeikkel együtt a Bálint Ágnes Művelődési Központba (Telepi út.
43.) a hagyományos karácsonyi ünnepségünkre, amelynek időpontja: 2013. december 21. szombat 15 óra.
A műsor (Labdarózsa Népdalkör, Czövek Olivér Református
Óvoda) és a vendéglátás után az ingyenes tombolán minden
gyermek ajándékot nyer! Szeretettel várjuk a gyermekeket és a
szülőket, hogy együtt örülhessünk Megváltónk születésének!

A vecsési kereszténydemokraták

Lassan véget ér a 2013-as esztendő, ami a Tündérkert Óvodának 40 éves fennállását jelenti. 1973 szeptemberétől fogadjuk a
Halmy József téren található intézményben a gyerekeket.
Ezt a 40 évet egy ünnepségsorozat keretében szeretnénk emlékezetessé tenni, melynek első része volt a szeptember 24-én
megrendezett születésnapi ünnepség, gyermekrajz- és kézimunka kiállítás megnyitója. Az eseményre előzetesen készülődve
gyűjtöttük a gyermekek óvodában készített alkotásait, majd
szeptember elejétől tudatos, megtervezett látványterv szerint
alkottunk a gyerekekkel együtt. Minden csoportnak meg volt a
feladata, melyik épületrészt díszítik fel „ünnepi ruhába”. Sok
segítséget kaptunk a szülőktől is, akik nem sajnálva idejüket
eljöttek és segítettek az óvó néniknek a kivitelezésben, hogy
megvalósulhasson az a nem mindennapi látvány, ami fogadta az
érdeklődőket. A földszinten a bejáratnál óvodánk makettja
kapott helyet, terepasztalon elkészítve valósághűen az udvar, a
játékok, homokozók, épületek lekicsinyítve, természetes anyagok felhasználásával. Bármerre haladva szebbnél szebb látványosságok ejtették ámulatba a látogatókat.

A születésnapi köszöntőt az udvarunkon tartottuk meg. Óvodavezetőnk és a vezető helyettes, Szabó Etelka és Nagyné Bereczki
Katalin nyitották meg ünnepi beszédjükkel, melyben visszaemlékeztek a kezdetekre és az azóta történt változásokra. Ezt követően óvodásaink kedveskedtek műsorukkal – versek, néptánc, táncbemutató – a vendégeinknek, majd közösen elültettük a „szülinapi” fát, maradandó és élő emléket állítva az eseménynek és utókornak. Végezetül a tortán meggyújtottuk a gyertyákat, majd
minden vendégünkkel és a gyerekekkel együtt elfogyasztottuk.
Október 4-e, az állatok világnapja. 1931 óta ünneplik. Assisi
Szent Ferenc, az állatok védőszentje halálának napja.
Intézményünkben egy projekt-hét keretében foglaltuk össze és
gyarapítottuk az óvodások ismereteit az állatok témakörön
belül, tevékenységközpontú, játékos, ismeretszerző formában.
Kiemelt hangsúlyt kapott a hazánkban élő állatfajok a környezetvédelemmel karöltve.
A hét zárásaként értékeltük a szülőknek meghirdetett újrahasznosított alapanyagokból készített állatfigurák versenyét, melyre
nagyon sok kreatív, ötletes és színvonalas alkotás készült,
köszönjük szépen a szülőknek!
Az
ünnepségsorozat
második részét decemberben fogjuk tartani.
Természetesen erről az
eseményről is be fogunk
számolni az olvasóknak.
Gáspár Judit

Fotók: óvoda

Vecsési Tájékoztató 2013 november

Kultúra 11

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: Kereszt

Sallay Gyula: Az élet szerelme

Kereszt feszít templom tornyán,
mint egy őrszem áll a posztján.
Belátja a tág környéket,
erdőt, pusztát, tarka rétet.

A kis fák első paplanos
ölelésre készültek a téllel.
Ő dérből tüllruhát ígért
és fehér palástot,mely földig ér.
Egy szeretkezésre, hol meztelen öleli őket,
körülfogva ágat, gallyat, törzset.
Óvatosan, vágytól feszülve,
dobálták le levél ruháikat.
Kacéran lengetve, mint a bajadérok fátylaikat.
Ám a kezdeti flörtnek hirtelen vége szakadt.
A nyár itt a hűvös hajlatokban ismét megtapadt.
A vágy, hogy fehér paplan alá bújjanak, elillant.
Mint csalódott szerelmes, kiben új vágy villant,
visszahúzta őket a játékos fényözön,
mely a levelek közt az ágakra ráköszönt.
Mint apró gyermek, ki mosolyogva ébred,
átadták magukat a kacérkodó fénynek.
A göcsörtös öreg fák
sóhajtva tárták szét a lombokat,
eltöltötte őket a csillogó bódulat.
ez régi vágy volt új színekben, melytől
lüktetve fut a vér az erekbe.
Ez volt a megszokott fényt ölelő szerelem,
mely hónapok óta fogott,simogatott kedvesen.
Az idő megállt, a szél se rebbent,
ismét szerették a régi kedvest.
A nap kecsesen ölelte át, a szeme előtt felnőtt fákat.
Duzzogva nézte, hogy saját árnyékukban állnak.
Az öreg fák mosolyogva nézték a megkésett szerelmet,
mely körbeölelte őket, csókot lehelve a megrepedt ág-kezekre.
Mint akiben újra lángol az ifjonti hév,
forrón csókolta a fák repedt kérgét.
Egy elhevült tűz volt, már csak apró láng,
tavaszt, nyárt idézett a szunnyadó parázs.
Újra ölelkeztek megértőn,
bánatosan, mint aki vár
remélve, hogy egy percre az idő is megáll.
Búcsúzott, mint anya,
ki becézőn simogat minden ujjbegyet,
még egyszer megcsókolt minden levelet.

Kémlel, figyel, négy égtájra.
Egy-egy madár száll reája.
A vándornak irányt mutat,
mikor búsan keres utat.
A teremtő nagykapuján,
komor arcú vaskereszt áll.
Fogadja a látogatót,
idézi a Mindenhatót.
Lélekfáján a sírkertben,
álmot őriz némán, csendben.
A két karját széjjel tárja,
holtak testét közé zárja.
Ott leszek majd ,én is belül,
a síromra kereszt kerül.
Egy másik a nevem elé,
Nem törlik le soha többé!
Varjasi Béla: Állatok nélkül
Földön, vízben, levegőben élnek,
a növényzettel alkotva harmóniát.
Így fontos láncszemei a földi létnek,
az ő jelenlétükkel lesz teljessé a világ.
Mily csodás teremtmények az állatok?
Elgondolkodni is érdemes rajta.
Vannak vad, és háziasított fajok.
Bő változatosságban rengeteg fajta.
Nélkülük nagyon szegény lenne életünk,
elképzelni sem tudjuk hiányukat.
Robot, sem gép nem állhat helyettük.
Ők teszik teljessé a mi világunkat.

Gombos Adrien: Feleségedről
Egyik a munkában nyújt segítséget,
a másik éberen vigyáz ránk.
Sokukat fogyasztjuk, mint eleséget.
Madaraknak élvezettel hallgatjuk dalát.
Öröm tölt el, tapasztalva szeretetük.
A kölykök játéka rendkívüli élmény.
Minden gyermek szívesen játszadozik velük.
Jó, mikor körülvesz ily sok csodás teremtmény.
Felelősség is párosul a sok örömhöz.
A mi feladatunk, hogy jó legyen életük.
Számtalan egyedet sok kapzsi irt és üldöz.
Önhatalmúlag, önzőn, nem bánhatunk velük!
Óvjuk meg mindazt, ami megmaradt belőlük!
Ne rontsuk tovább a törékeny egyensúlyt!
Összefogással a sok gonoszt legyőzzük.
Mégsem hozzuk vissza azt, mi már kipusztult.

Milyen furcsa,
hogy ki az életet adja,
arra rak több ráncot az élet.
Aki óvó kézzel burkolt,
s közben önmaga semmivé lett.
Mosolyt terítve rád,
táncra életeddel perdül.
Furcsa a választás:
a nők közül kit veszel nőül?
Életed mellé kit szegődtetsz,
hogy életed lássa.
Újra és újra új életet adva neked.
Miközben az élet a sírod ássa.
Igen furcsa,
s vajon az ember
már az elején érzi,
ki a tündér aki
az egész életét megigézi?

Szénási Sándor István:
Gondolatok a temetőben
Sok ember ment el a tájból,
kiket szerettem, lelkemre
öleltem boldog évekre,
és most a múltból hozzám szól.
Lám, itt domborul sírhantja,
kiben, mint magamban hittem,
kéretlen vitte keresztem,
s érte tűzbe mentem volna.
Sokan jöttek, átöleltek,
segítettek, mellém álltak,
sokat adtak, mit sem vártak,
ma sem tudom honnan jöttek…
Segítségemre Istenem
tudom már, Te küldted őket,
a szeretve érkezőket,
hogy higgyek az emberekben.
Kereszt alatt gyertyák égnek,
fény öleli a temetőt:
Mért is féljük a Teremtőt,
mikor a holtak szót kérnek?
Benke Mária: Az én utam…
Több mint hatvan éve,
hogy megszülettem.
Sok-sok tavasz, nyár,
ősz és tél múlt el felettem.
A sors kijelölte az utamat,
egyenesen haladtam,
nem tettem kerülő utakat.
Utamon néha meg-megállok.
Visszatekintek, meditálok.
Mit tettem? – jól tettem?
választ várok…
Az előttem lévő úton,
lassabban haladok.
Szép volt ez az út,
mára kicsit elfáradok…
Szeretet, tisztesség
család és munka,
terelgetett erre az útra.
Kerülő út, vargabetű
kevés volt rajta, pedig az
élet nem egyszerű fajta.
Változunk, köröttünk
változik minden.
Jó recept az Életre,
sajnos nincsen.
Az út maga az ÉLET
fontos, hogy úton legyünk.
A megérkezés még ráér
az út végén elmélkedhetünk…

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

12 Helytörténet
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80 éve halt meg elsô díszpolgárunk, gróf Apponyi Albert
1846. május 29-én született Bécsben és 1933. február 7-én halt meg
Genfben. Apja a Bécsben székelő magyar kancelláriát vezette. 1872-től
Deák-párti politikus, 1878-tól a mérsékelt ellenzéki párt vezére.
1901–1903-ig a képviselőház elnöke volt. 1903-ban kilépett a Szabadelvű
Pártból, majd megszervezte a Nemzeti Pártot. 1906. április 8-ától 1910.
január 17-éig a koalíciós kormány vallás– és közoktatási minisztere. 1917.
június 15-étől 1918. május 8-áig ismét vallás– és közoktatási miniszter.
1923-tól haláláig Magyarország fődelegátusa a Népszövetségben. Kitűnt
nagy nyelvtudásával, szónoki képességével. Tudását a nemzet szolgálatába, a trianoni békeszerződés revíziójáért folytatott harc szolgálatába állította. Anyanyelvi szinten beszélt angolul, franciául, olaszul és németül.
A kiegyezés egyik megalkotójához, Andrássy Gyula grófhoz főződő kapcsolataira a közöttük fennálló politikai, főleg külpolitikai felfogások különbözősége zavarólag hatott. Apponyi könyvében Andrássy Gyuláról az alábbiakat írta: „Andrássy egy államférfiúi lángelme volt. De nemcsak az: legkedvesebb, legelbűvölőbb ember volt, akit csak ismertem. Az ellene intézett
támadásaimat külpolitikájának téves megítélése fűtötte. Hibámat régen
beláttam, de elégtételt csak fiának, a szintén jelentős politikai szerepet játszott, ifjabb Andrássy Gyulának adhattam, aki aztán haláláig a legjobb
barátom és különösen a legitimizmus vonalán, a legőszintébb hívem volt.”
A háború lezárását követő békeszerződéskor Magyarország a legsúlyosabb
helyzetben volt, s a „párizsi ítélőszék” elé gr. Apponyi Albert vezette a
magyar küldöttséget. gr. Apponyi Albert így írt a küldöttség indulásáról:
„Bármilyen kevés kilátás volt is érdemleges tárgyalásra, előttem mégis egy
cél lebegett: az ország tekintélyét és a magyar nép méltóságát minden
körülmények között megvédeni.”
Mikor Clemenceaunak kérdést tett fel Apponyi, az lealázóan beszélt vele:
„Ha Önök azért jöttek Párizsba, hogy nehézségeket támasszanak, akkor
jobb, ha mindjárt kijelentik, hogy nem hajlandók tárgyalni. Fel vagyunk
készülve erre is, és tudjuk, mit kell tenni”- mondta Clemenceau, akit „tigrisnek” neveztek. Apponyi határozottan válaszolt: „Ha a magyar királyi kormány meghatalmazottai nem akartak volna tárgyalni, akkor egyáltalán
nem jöttek volna Párizsba. Ellenkezőleg, a küldöttség ragaszkodik a tárgyalás megtartásához, és különös súlyt helyez azok mielőbbi megkezdéséhez.”
A békefeltételek átvételére kijelöltek egy termet s közölték: kétoldalú tárgyalásra nincs mód, csak arra, hogy a küldöttséget meghallgatják. A kérdés tehát
már el volt döntve. Apponyi, amikor belépett a terembe, a Magas Tanács már
együtt volt. Clemenceau átadta Apponyinak a feltételeket, s közölte, hogy
alkalmat adnak az észrevételek megtételére. Három napot adtak a 300 paragrafusból álló diktátum tanulmányozására. Apponyit a rövid határidő megfeszített munkára kényszerítette. Erről Apponyi Albert a következőket írta:
„Tisztában voltam természetesen azzal, hogy a kijelölt napra és órára szellemileg és idegileg teljesen felkészült kell, hogy legyek. Minden beszédemet és minden előadásomat, bármely nyelven, minden feljegyzés nélkül
szoktam elmondani, és minden alkalommal az első percben, csaknem 60
évi gyakorlatom ellenére, bizonyos belső szorongással kell megküzdenem.
Azonban ennek elmúlta után megnyugvás vesz rajtam erőt, és a szorongás
helyébe egy abszolút biztonságérzés lép. Istenhez imádkoztam és hívő lélekkel
kértem az Egek Urát, hogy legyen most különösen is segítségemre, hiszen ilyen
nehéz feladat előtt még nem álltam. Beszédemben ezután a tárgyilagosságra
helyeztem a fősúlyt, kerültem minden hangulatkeltést és főleg minden siránkozást, viszont nagy súlyt helyeztem annak az igazságtalanságnak bizonyítására,
amely az elcsatolások következtében, - melyek minden földrajzi és néprajzi
szempontot mellőztek,- több millió magyarnak idegen uralom alá kényszerítésével előáll majd. Beszédem és fejtegetéseim első része után Clemenceau arra

kért, hogy azt szakítsam meg, hogy az angol tolmács annak tartalmát fordíthassa. Erre megkértem, hogy érveimet angolul is magam adhassam
elő, éspedig a francia nyelven elmondottak után. Ő
ehhez nem járult hozzá azzal az indoklással, hogy
ez az angol delegáció tagjainak túl hosszú várakozásával járna. Be kellett látnom, hogy ebben igaza volt, és így kb. negyedóránként váltottam át francia nyelvről angolra, illetőleg angolról ismét franciára. Ez
erős szellemi igénybevételt jelentett, mert a francia és az angol nyelv kifejezésmódjai eléggé lényegesen különböznek egymástól. A kívánt hatást mindamellett látszólag elérhettem, mert Lloyd George több ízben is arra kért, hogy a
nemzetiségi kérdést a térképek alapján számára részletezzem is. A végén Lloyd
George így szólt hozzám: „Ön valóban ékesszóló volt.” Válaszom így szólt: „Nem
én voltam kiváló szónok: a tények ékesszólása ez.” (A társalgás angol volt.) A
végén az olasz megbízott iránti udvariasságból fejtegetéseimet olasz nyelven is
megismételtem. A hosszú órákig tartó ülés végén bejelentettem, hogy a békeszerződés pontjaira írásbeli válasz kívánunk adni. Clemenceau erre a magyar
delegációnak négyheti időt adott, mire valamennyien visszautaztunk
Budapestre. Magyarországon a zászlókat félárbocra eresztették.
Apponyi Albert emlékirataiban a következőket írta: „Népem becsületére
vall, hogy küldetésem elkerülhetetlen eredménytelenségét soha szememre
nem vetette. Ellenkezőleg, úgy fogadtak engem idehaza, mintha önérzetük
megőrzésével egyfajta eredményt sikerült volna elérnem. A magyar népnek
bizonyára vannak hibái, de közönséges gondolkodásmóddal a magyarokat
nem lehet vádolni. A magyar nemesen és nagylelkűen érző nép. És ennek a
népnek én 60 éven át a közélet sok területén hűségesen szolgálhattam, ez
életem alkonyán örömmel és büszkeséggel tölt el.” A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én került sor, amelyet Drasche-Lázár Alfréd írt alá.
A magyarság igazáért két csatatéren folyt a harc: Párizsban és a
Népszövetségben. Magyarország Apponyi vezetésével a magyar ügyet a
Népszövetség elé vitte és évekig tartó szellemi és diplomáciai csatában
darabokra zúzta a román Titulescu és a cseh Benes érveit, s a Népszövetség
végül többségi határozattal elfogadta, hogy a kisantant államai közvetlen
tárgyalás útján rendezzék a különböző kérdéseket Magyarországgal.
Apponyi sokat utazott, sok előadást tartott az USA-ban. Néhány hét alatt
34-et. Találkozott Lloyd George angol miniszterelnökkel, aki akkor már
nem csinált titkot belőle, hogy Anglia belátta, a gyűlölet szította békeszerződések elhibázottak voltak. 1930-ban a Népszövetség égisze alatt leszerelési tárgyalások kezdődtek. Sem a magas kora, sem a hideg nem gátolta
Apponyit abban, hogy a leszerelési konferencia genfi ülésén részt vegyen.
Megfázott, láza emelkedett és 1933-ban Genfben meghalt. (A Budavári
Koronázó templomban temették el, mint a „legnagyobb magyart”, aki
Európa-szerte óriási tekintélynek örvendett. – szerk. megj.)
Kötelességét élete végéig teljesítette. Haláláig harcolt nemzetéért a szellem és az igazság fegyverével. Az önzetlenség, önfeláldozás, a hazáért való
hűség jellemezte gr. Apponyi Albertet, mintegy 200 település választotta
díszpolgárává. 1921. május 24-én Vecsés képviselő-testülete Vecsés
Díszpolgárává választotta. (Gróf Apponyi Albert 1921-ben ünnepelte 75.
születésnapját. A királyi Magyarország nemzeti hősként a legmagasabb szinten ünnepelte az államférfit. – szerk. megj.)
Életével, munkásságával, a haza iránti cselekedeteivel rászolgált a magas
cím elnyerésére. Díszpolgári címét senki nem kérdőjelezheti meg. Nevét
Vecsés Város Önkormányzata „Díszpolgáraink” emléktáblán örökítette meg.
Gál István
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Gazdaság 13

A városi közösségek folyamatos átalakulása In memoriam – Reibach Tibor
A vecsési részvételű európai uniós airLED projekten túl (melynek a jövő hét végén lesz a negyedik konferenciája Bálint
Ágnes Művelődési Központban), együtt dolgozom egy másik
„RE-SEEties”-nek nevezett uniós projekten, a XVIII. kerületi
Önkormányzattal közösen. A RE-SEEties projekt feladata, hogy
tájékoztassa az önkormányzatokat, hogy mit tehet a saját felelőssége hatáskörében az erőforrás-hatékony városi közösség
fenntartható és értékteremtő fejlesztésére. Ebben, bár Vecsés
városa közvetlenül nem vesz részt, de mégis tanulhat belőle.

Október 11-én a város köztiszteletben álló polgárát, Reibach
Tibort kísértük utolsó útjára.
Számtalan falubeli, rokon és ismerős szinte sorfalat állva fejezte
ki tiszteletét és vett végső búcsút az 57 évesen távozott Tibortól.
Mintha még a szikrázó napsütés is Rá ragyogott volna. A temetőben rend, tisztaság. A fúvós zene szomorú dallamától kísérve az
autó hármat fordult, hogy a kegyelet virágai sírhantodat díszítsék.
Mihály atya búcsúztatott, a szertartás végeztével családod, barátaid, ismerőseid, tisztelőid mozdulatlanul és némán álltak.

A Vecsés város számára októberben kidolgozott és átadott megújuló energia koncepciómban kifejtettem, hogy az energiahatékonyság csökkentés érdekében fontos volna Vecsés energetikai
felmérése, ezért szükséges lenne a város számára a Fenntartható
Energetikai Akcióterv elkészítése (SEAP), belépve azon húsz
másik hazai város közé, akik részt vesznek az ezzel kapcsolatos
uniós „Polgármesterek Szövetsége” programon. A RE-SEEties
projektben két hete a XVIII. kerületi Önkormányzatot képviseltem a szlovákiai Nyitrán, ahol szakmai látogatáson vettünk részt.
Az előadásokból kiemelnék néhány tényezőt, melyek számunkra is fontosak lehetnek. Ivanic-Grad (Horvátország) a hulladékkezelés kommunikációs intézkedéseit említette, mint a lakosság
és fiatalok körében történő felvilágosítás alapfeltételét. Potenza
(Olaszország) az ún. intelligens villamosenergia-rendszerek
(smart grid) fejlesztését helyezte előtérbe. Szkopje (Macedónia)
a széndioxid kibocsátásának csökkentésére hívta fel a figyelmet.

Tetőfedő MESTER voltál – csupa nagybetűvel. Szülőfaludban
számtalan épület dicséri kezed munkáját. Kiváló szakember
voltál, megbízóid megelégedéssel és elismeréssel szóltak munkádról. Jó néhány templom és templomtorony tetőszerkezetét is
Te készítetted el, illetve újítottad fel, így a Felsőtelepi templomét is, mint ahogy erről plébános úr búcsúztatójában megemlékezett. A rossz gazdasági helyzet és az építőipar válságos évei
dacára sem voltál soha munka nélkül. Bármikor nyugodt szívvel ajánlottalak Téged ismerőseimnek. Háztetőidet még külföldön is megcsodálják. Mindenütt helyt álltál „kis Tibor” fiaddal
együtt, akit megtanítottál ennek a nehéz szakmának minden fortélyára. Legutoljára, mikor nálunk dolgoztál, panaszkodtam
Neked eleven unokáimra, mire Te azt felelted, hogy már nagyon
várod, hogy Neked is unokáid legyenek. Ezt azonban már nem
tudtam megvárni... Talán soha nem tudjuk meg, hogy miért.
Szívből reméljük és hisszük, hogy Te, aki itt a magas háztetőkön
oly biztonsággal mozogtál, az Égi hazában is otthonra leltél.
Isten Veled Tibor!
Pável Béla

Nyitra város két európai uniós hulladékkezelő telepet is bemutatott a résztvevőknek. Az egyik Nyitra város új komposztáló
telepe, ahol a város zöldhulladékát gyűjtik be, a másik pedig az
új dán biogáz-fejlesztéssel kombinált szennyvíztisztító telepe. A
csatolt képekből látható a régi és az új telep közötti különbség.
Fontos a jó példák követése, a korszerű hulladékgazdálkodási
technológiák alkalmazása.

Írás és fotó: Práczki Péter

Angol, német és japán szakos nyelvtanár, 30 éves
ausztráliai tapasztalattal felkészítést vállal.
0670 359 0807

14 hagyományőrzés
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Szent Márton hete az Óvodában

Idén november 4-8-a között rendeztük meg óvodánkban Szent
Márton hetét. Előkészületeink közé tartozott a lampionkészítés,
melyet minden csoport a szülőkkel együtt készített el. A hét
minden napján különböző ajándékokat lehetett nyerni, melyek
Szent Márton napjához kötődnek: csokoládé, sütemény, lampion, szülők által készített apró ajándékok, sült libacomb, illetve
a két főnyeremény: egy egész liba, illetve egy libatorta volt.
Márton hetén óvodánkat a gyerekek által készített alkotásokkal
díszítettük fel, az udvaron pedig élő liba várta reggel a gyerekeket. Később együtt elevenítettük fel Szent Márton történetét,
illetve német és magyar dalokat tanultunk hozzá, hogy a koraesti ünnepségen minden rendben legyen.

Mindenkinek köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényünket. Támogatóink voltak: Juhász Luca, Frühwirth
Gábor, Csizmazia Nóra és Lányi Lili szülei, az Óplébánia
Egyházközösség tagjai, a Borbarátok Egyesülete, a Zeneiskola
növendékei, a Rendőrség és a Polgárőrség, Vrankó Gézáné Kati
néni, a Központi Konyha, Frühwirth Tamás és a Szülői
Munkaközösség tagjai, valamint a lelkes szülők.
A Márton-nappal kezdődő 40 napos karácsonyi előkészületekhez és az ünnephez kívánunk mindenkinek jó egészséget!
Találkozunk újra 2014. november 11-én!
Falusi Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete

Fotó: óvoda

Szent Márton napi megemlékezés…

Márton napján - november 11-én - immáron tizenharmadik
alkalommal rendezte meg a Falusi Nemzetiségi Óvoda Vecsés –
Dorfkindergarten Wetschesch a hagyományos lampionos felvonulását és ünnepi műsorát a Szent Kereszt Templomban. A
gyermekek és szüleik, nagyszüleik az óvodától indultak a kissé
esős őszi idő ellenére is vidáman az Epresen keresztül.

Lampionjaikkal úgy világítottak, mint sok kis szentjánosbogár.
Az ünnepélyes esemény fényét emelte, hogy sétájukat a fúvós
zenészek kísérték szép zenéjükkel. Lóháton jött „Márton lovag”
korhű ruhában, akit idén Frühwirth Tamás személyesített meg.
A sort Mihály atya vezette.
A templomnál már nagy volt a készülődés, várakozás. Sok kedves ember tüsténkedett. Két sátor volt felállítva, az egyikben
teát, forralt bort s a hagyományos perecet kaphatták a vendégek,
amit megoszthattak egymással, mint Szent Márton is tette a szegény emberrel, mikor megosztozott a köpenyén...
A másik sátorban a vecsési borászok új borát kóstolhatta meg az
érdeklődő közönség.

Az Óvoda Katica csoportja eljátszotta Szent Márton történetét,
bájos kis dalocskákat adtak elő magyarul és németül a templomban.
A templom és az előkertje zsúfolásig megtelt emberekkel, nemcsak a gyermekek és szüleik, nagyszüleik, hanem sok-sok
hagyománytisztelő ember is kilátogatott erre a kedves eseményre. A tisztelendő atya egy tanulságos kis mesét mondott a szeretet erejéről, majd beszélt a hitre nevelés fontosságáról.
Szeretettel köszöntötte fel a Mártonokat.
A Márton napi tombolán sült libacombokat lehetett nyerni, amit
nagy örömmel váltottak be a nyertesek. Azt tartja a népi hiedelem, hogy ha Márton napján nem eszik valaki libát, akkor egész
évben éhezni fog…
Köszönet illet mindenkit, aki közreműködött abban, hogy ilyen
szép legyen ez a hagyományőrző esemény.
Benke Mária

Fotók: óvoda

Meghívó!
Időpont: 2013. november 30. szombat
Kezdés: 20.00 óra
Helyszín: Vecsés Grassalkovich iskola
(Falusi iskola) Aula
Zenél: Brunner Zenekar
Belépőjegy: 2.900 ft/fő
Jegyek vásárolhatók
a falusi iskolában, és
Palotai Viktória: 06 30/342-6379
Palotai Pál: 0630-2602 319,
0620-5599 399
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„Ne siess idô”

Egyik verse után ezt a címet adta
Szénási Sándor István az új verseskötetének, melyet Görög Béla grafikái illusztrálnak. A könyv esztétikailag és tartalmilag is szép. A Krúdy
Irodalmi Kör, a Róder Imre
Könyvtár, a Vecsési városvezetés és
a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
összefogásának köszönhetően tarthattuk kezünkben ezt az értékes szellemi alkotásokat tartalmazó kötetet,
melynek bemutatójára november 9én került sor hatalmas érdeklődés mellett a Róder Imre
Könyvtárban. Hihetetlen öröm volt látni, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak Sándor verseire, többen be sem fértek volna...

Eljött Pável Béla alpolgármester úr a város képviseletében, a
Krúdy Irodalmi Kört Király Lajos elnök, Kanizsa József titkár,
Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor író-költő képviselték.
Jelen volt Görög Béla festőművész, a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör majdnem teljes létszámban, továbbá Sándor volt
osztályfőnöke és régi osztálytársai, valamint azok a kedves
versszerető emberek, akik kíváncsiak voltak a bemutatóra.
Lenkefi István és Pechtol Attila gitárral kísért megzenésített
versekkel emelte a műsor fényét.
A versek és zenés betétek között Stancsics Erzsébet olvasta fel
méltatását a költőről, s műveiről, melyet a verseskötet előszavában bevezetőként is megtalál a kedves olvasó.
Szénási Sándor István a kötet legszebbjeit, közel harmincat
mondott el, természetesen fejből, és nemcsak a verseket adta át
nekünk, hanem azt az érzést is, amelyből a versek születtek.
A műsor végén a könyvtári pultnál lehetett megvásárolni a
könyvet, melyhez olyan hosszú sorban álltak az emberek, hogy
az minden dicséretet felülmúlt, majd ez a sok kedves ember
türelmesen mosolygós beszélgetés közben ismét sorban állt a
költő előtt, hogy dedikáltassa a megvásárolt kötetet… Az est
szeretetvendégséggel ért véget.
A nagy sikert a költő lénye, az írás iránti mély alázata, szerénysége hihetetlen magasságokba emelte.
Szénási Sándor Istvánnak gratulálunk a könyvhöz, a csodás
bemutatóhoz, és nem utolsósorban jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk 60. születésnapja alkalmából!

Írás és fotók: Benke Mária

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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Róder Imre Városi Könyvtár híreibôl
Gyermek-könyvtáros Műhely szakmai nap

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei
Szervezete 2013. október 16-án a Róder Imre Városi
Könyvtárban rendezte meg a Gyermek-könyvtáros Műhely
szakmai napját. Minden évben más település ad otthont a rendezvénynek. A vecsési könyvtár, közel 60 éves fennállása alatt,
első ízben rendezhetett meg könyvtári környezetben ilyen nagyszabású konferenciát. Büszkék voltunk könyvtárunkra, a vendégek elismerő pillantásai feledtette velünk az elmúlt mostoha
körülményeket.

A szakmai program részeként előadó volt Fülöp Attiláné, a
PEMEKSZ elnöke, Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója, Hollósi Jánosné Erdőkertesről és Barbulszka
Gabriella Ráckevéről. Vadászi Istvánné képes bemutatót prezentált a könyvtár múltjáról, jelenéről. Nagy Éva gyermekkönyvtáros könyvtárhasználati foglalkozást tartott.
A lap hasábjain is köszönetünket fejezzük ki Szilágyi István
igazgató úrnak, hogy lehetővé tette Gyurcsán Erika osztályfőnöknek, az 5.a osztály tanulóinak, hogy alanyai legyenek a
bemutató órának. A gyerekek fegyelmezettek, felkészültek és
lelkesek voltak.
Délután a Bálint Ágnes Emlékházba látogattunk el vendégeinkkel.
Közreműködő diákok: Berényi Csenge, Berta Marcell, Cséri
Bianka, Csürke Kata, Dóka Zsolt, Dominek Virág, Fadhle
Amna, Fekete Bendegúz, Gáspár Kristóf, Gér Dorottya, Görbe
Zétény, Kovács Dóra, Kovács Gréta, Lővei Balázs, Ormándi
Fanni, Patkós Levente, Romhányi Petra, Szabó Bence, Szabó
Domonika, Szórádi Olivér, Szőke Gyöngyvér, Tóth Gréta, Tóth
Szabina, Tóth Tibor, Varga Péter.
Írás és fotó: Vadászi Marika

Ötvös

ALAKSZA-FAMILY KFT.

- arany- és ezüstjavítás, - díszmű készítés, restaurálás,
- arany és ezüst új árú készítés, eladás, hozott anyagból is,
- becslés
- fénykép rávitel,
- kőpótlás, vésés,
- tört arany és ezüst felvásárlás,

Nyitva tartás DECEMBER 1-22-ig:

MűHELy-ÜZLET: Vecsés, Kinizsi u. 57. (06-29/350-638.
Kedd, csüt.: 14-19h. Sze.: 10-18h. Szo.-vas.: 10-14h.
ÉKSZERSZALON: Vecsés, Károly u. 4. (06-29/353-355
ÚJ NyITVA TARTÁS: Kedd, csütörtök: 10-17h, szombat: 9-13h
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Honnan ered a Halmi-telep neve?

Akik a Halmi-telepen élünk, gyakran olvassuk szűkebb pátriánk
nevét y-nal és i-vel is. Mi hát az igazság ebben a kérdésben, és
honnan ered a Halmi telep neve? Sokan úgy vélik, hogy a
Halmy uraság nevét viseli, mások jól tudják, hogy a telep neve
sokkal régebbi, a középkori, a Buda ellen felvonuló török seregek által 1540-1541-ben csaknem teljesen elpusztított és dezertává, vagyis elhagyatott pusztává vált Árpád-kori Halom,
Halomegyház község nevét őrzi, amely majd csak a XIX. század végén egyesült Vecséssel. Nézzük meg ezt egy kicsit részletesebben, és legyünk büszkék lakóhelyünkre, Vecsés város
Halmi-telep kerületére!
Halom község első írásos említése 1283-ban történt a középkori iratokban. Zavaró azonban, hogy több Halom is volt a térségben, és így nem teljesen egyértelmű, hogy bizonyosan a
Vecséssel egyesült Halomegyházra vonatkozik-e az utalás.
Tény, hogy az 1996 augusztusában a ceglédi Kossuth Lajos
Múzeum régészei Dr. Tari Edit vezetésével végzett szondázások
során találtak egy Árpád-kori templomromot a kertekaljai Hold
utca folytatásában Vecsés és Üllő között. Az egyhajós, félköríves rotundával lezárt templomot azonban nem Vecsés, hanem
Halomegyház község templomával azonosították (Lásd a régészek feljegyzéseit és a VT 2010. augusztusi szám, 27. oldalán
Nagy Attila írását). Kár, hogy a Fal nem épül ember nélkül c.
nagyszerű helytörténeti rockopera szövegírói a Vecséssel egyesült Halomról, Halomegyházról említést sem tettek. Sőt, a VT
2011. januári számában a 12. oldalon ez áll: „1996-ban feltárták
a középkori templom alapjait....” Igen, de az a halomegyházi
templom alapja volt! Ez a templom még a XVIII. században is
állt, és az osztrák birodalmi katonai felmérések térképein pedig
tájékozódási pontként rögzítették. A török után pusztává vált
Vecsést 1786-ban újratelepítették, de Halom (Halomegyház)
puszta majd csak 1870-ben egyesül Vecséssel, s a népszámlálási adatok is csak attól kezdődően találhatók együtt.
A sokat emlegetett Halmy (Deutsch) József földbirtokos
Budapesten született 1890-ben. A gimnáziumot is Pesten végezte, de gazdasági akadémiára már Lipcsében járt. Részt vett az I.
világháborúban az olasz, román, szerb frontokon. Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem kitüntetéseket kapott. Az I.
világháború után hazatért a szülei birtokára, ugyanis a Halmy
Deutschok a halmi (halomegyházi) birtokon 1872 óta folyamatosan gazdálkodtak. Először a Halomegyház-pusztai birtok eredeti Halom nevét csak Halmy nemesi előnévként használta a
család, később már ezen a néven szerepeltek. 1885-ben a Halmy
Deutsch családnak a füzértelepülésként ismert Halomegyház(Alsóhalom, Középsőhalom, Felsőhalom) pusztán 2739 kh.
földje volt és 38 cselédnek és családjának adott munkát. Arra
még sokan emlékszünk, hogy külön volt Felsőhalomban a
mezőkön dolgozó cselédeknek, az 1924-től működő tehenészet
istállóiban dolgozó jószággondozóknak, fejőknek, kocsisoknak,
a Halmy gazdaság szekereit, istállóit, épületeit, présházi eszközöket, hordókat, a arató- és cséplőgépeket és berendezéseket
javító iparosoknak: bognároknak, kádároknak, kerékgyártóknak, szíjgyártóknak, kötélverőknek, kovácsoknak hosszú, többlakásos árendás cselédházaik. Ezekben a közös-pitvarú, közös
konyhájú lakások mellett volt több olyan épület is, amelyek a
kor körülményeihez képest az átlagnál lényegesen kulturáltabb
lakáskörülményeket biztosított az ott élőknek. Az I. világháború előtti utolsó, az 1910. évi felmérés szerint még mindig 2703
katasztrális holdja volt a Halmy Deutsch családnak, ami arra
enged következtetni, hogy nem kótyavetyélték el a birtokot
holmi dzsentri szemlélettel. A családfő a XIX. század végétől a
vecsési Falusi Plébánia kegyura, a vecsési képviselő-testület
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tagja, majd a Vecsési SC díszelnöke, a Mezőgazdasági Kamara
bizottsági elnöke volt.
A nagy gazdasági világválság kellős közepén, 1931. július 9-én
érdekes elhatározásra jutott az uraság, és a felsőhalomi birtokából 137 kh.-at felparcelláztatott és 200 építési telekkel máig
hatóan hozzájárult a Halmi-telep városrész szerkezetének kialakulásához. A vecsési sportpálya céljára is ingyenesen engedte át
a mai Dózsa György úti sporttelep területét. A Halmi-telepi
utcákat a vecsési képviselőtestület állásfoglalása szerint az
igazságtalan trianoni ország-csonkítás után többnyire az anyaországtól elszakított magyar városokról, és a magyar történelem
hőseiről nevezték el. Így lett Kikindai, Szabadkai, Besztercei,
Küküllői, Zilahi, Torockói, Bem, Klapka, Damjanich, Szondy,
Széchenyi, Táncsics stb. utcák.
Ezen a területen a Halmy Deutschoknak nagyszerű szőlőskertje
és borgazdasága volt, amelyet ma már csak a Damjanich utcai
egykori présház, és néhány utcában még látható, de kipusztulóban levő egykori fasorok (allék) maradványai igazolnak. A
présház épületében az 1948. évi államosítások utáni évtizedekben iskola illetve később 1989-ig a Halmi-telepi iskola napközi
otthona működött. Az egykori présházból iskolává alakított
épület olykor egy-egy táncmulatság által a távoli kultúrházat is
pótolta a telepen élő fiataloknak és házaspároknak.. A szőlőskert kellős közepén a kastélynál nyitott piros kapu és a mai
Dózsa György úti végen állított zöld kapu között haladt nagyjából a mai Damjanich utca vonalában a duplafasorral szegélyezett díszallé, ahová az uraság és az uradalom vezetőinek vendégeit, az odalátogató hatósági embereket is kikocsikázták egy kis
szemrevételezésre. A szőlőskert mellett nagyjából a mai
Széchenyi és az annak Andrássy telepi folytatását képező Budai
Nagy Antal utca vonalában haladt az Alsóhalomba, a török által
ugyancsak elpusztított, de pusztai birtokközpontként tovább élő
Löb (Pusztalöb, Tornyoslöb), és az Árpád fejedelem fiáról,
Üllőről elnevezett szomszédtelepülésre. Üllőre vezető széles
nyárfás allé, amelyen a négyökrös szekerek, lovas hintók, parádés kocsik éppen úgy közlekedtek, mint a falusi templomba és
a piacra szekérrel és gyalogosan igyekvő emberek, vagy éppen
a lakodalmas menetek és a betlehemes csoportok.

Helytörténeti kutatásaim és a Halmi-telep történetéről az egykori Pest Megyei Hírlapban megjelent cikksorozatom adatai
szerint a Halmy szőlészet mesterséges dombra épített présházának borospincéjében még az 1970-es években is láthatóak voltak az 1905-1907 között olasz mesterek által épített, és a II.
világháború alatt az orosz katonák által átlőtt hatalmas üveghordók. A hordókat átlövő részeg tovarisok a kifolyó bor alá feküdtek, és úgy vedelték a kifolyó nedűt, de a felállni már képtelen
katonák a kifolyt borba fulladtak.
(Folytatás a VT decemberi számában.)
Orosz Károly
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Október 23. és november 4.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
városi ünnepséget az önkormányzat 2013. október 23-án – 23 év
után először - délelőtt 10 órakor. A vecsési ünnepség a Pest
Megyei Önkormányzat kiemelt ünnepsége is volt, ahol a megye
vezetése is jelen volt. A VHZ Fúvószenekara közreműködésével
a jelenlévők elénekelték a nemzeti himnuszunkat, amelyet követően egy nagyon emberközeli, szívet-lelket megérintő ünnepi
műsor vette kezdetét. A WAT Társulat tagjainak előadása ölelte
körül azt, amit ezen a napon – és főként, itt, Vecsésen – tudni kell.
A vecsési Szabó-Művek korabeli Csepel teherautója, a szereplőkön a nemzetiszínű karszalag mind korhű és illő volt műsorhoz.
A műsorban az országos történések mellett fő hangsúlyt kaptak
a Vecsésen történt események. Ennek bevezetőjeként elhangzott
Bácskai Géza, mint szemtanú verse a vecsési történésekről. Egy
szerkesztő ilyenkor elégedett, mert ezt a verset Géza bátyám pár
éve nekem mutatta meg, és ezt követően jelentettem meg nyomtatásban. Hála Géza bácsinak! A költeményt Hrachovina András
mondta el, édesapját – Hrachovina Lajost - felidéző tehetséggel,
ami az alaphangulatát is megadta az ünnepségnek. Gál István
összekötő szövegét, mely a forradalmi napokat és vecsési hősi
halottaink emlékét idézte fel, Váradiné Bartalis Magdolna és
Udud Gábor tolmácsolta az ünneplő közönségnek. A
Dinoszaurusz Együttes (Kortye Vilmos, Metzker Péter, Erdei
Zoltán, Hrachovina András és az alkalmi ütős, Görög Béla)
zenei betétjei, Gombár Mónika és Füleki Lívia énekkísérete
nyomatékosította a mondanivalót. A zenészek és énekesek
dicséretére válik, hogy egy számot külön erre az alkalomra írtak
és adtak elő. Az ünnepi műsort Veszprémi Klára rendezte.
Köszönet neki és csapatának!

Ünnepi beszédet Dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke mondott – rendhagyó módon. A mondanivalót az 1956.
október 30-ai Magyar Nemzet vezércikk felidézése jelentette.
A szerkesztőségi állásfoglalás a forradalom kirobbanásának
okait boncolja. A nyílt és burkolt terror módszereit, egy nemzet
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tönkretételét. Olvassuk csak el
Illyés Gyula sorait a zsarnokságról, és mindent megértünk.
Akkor egy nemzet látta így és
elemi erővel robbant ki a felelet:
Elég volt!
Az ünnepség koszorúzással ért
véget. A koszorúzás során a
megye és a város vezetése elhelyezte az emlékezés virágait az
Ipartestület falán lévő emléktáblánál is. Ismeretes, hogy ebben
az épületben működött a
Nemzetőrség, amelynek parancsnoka Szarka Géza volt.
November 4-én, a polgári pártok
és a civil szervezetek képviselői
csendes főhajtással adóztak a hősök emlékműve előtt, és
mécsest gyújtottak az áldozatok, és mindannyiunk megrablott
élete emlékére. A rövid megemlékezésen Márai versét egy nép
keresztre feszítéséről Hrachovina Lajos mondta el.
VT info

Jegyzet

A Kádár-rendszerben nem lehetett beszélni a forradalomról.
Egy vérben fogant és idegen elnyomó tankján kikiáltott rendszer nem büszke magára. De lesújt arra, aki ezt felidézi. 1989
elején, amikor Pozsgai bejelentette, hogy népfelkelés volt,
akkor mi, újonnan szerveződő ellenzékiek, figyeltük, mi várható. Egyedül Pozsgaiban bíztunk, a többi moszkovitában, nem!
Ismerősöktől, az akkor kibuggyanó hírekből okosodtunk, kerestük és találtuk meg Vecsés hőseit. Aztán 1989. október 23-án
megkoszorúztuk – 33 év után először! – a vecsési hősök sírjait.
1990-ben - már választások után, de önkormányzati alakuló
gyűlés előtt – lampionos menetet szerveztünk az önkormányzattól a temetőig. Ezért volt koraeste az ünnepség. Azután még
néhány évig így volt, később a fáklyás felvonulás elmaradt, de
az időpont maradt.
Most – nagyon helyesen – délelőttre került a helyi emlékezés ideje.
Bennem és biztos másokban is gondolatokat kavart az, amit
Szűcs elnök úr az 56-os cikk felolvasásával megidézett.
Október 30-a volt az a nap, amikor az ország jobb sorsra érdemes része először úgy érezhette, hogy nyert. Győzött a független Magyarország ügye! Istenem, mi lett volna, ha győz a nemzet? Hogyan élhettünk volna, és hogyan élhetnénk ma?
Így marad a megrablott élet gondolata.
De a forradalom kirobbanásának okai közé egyet most beemelnék, amit a felolvasott újságcikk is sugall. A száz évvel ezelőtt
a gazdasági fellendülés és a boldog békeévek nemzedéke nevelte a következő nemzedéket, és ezért, politikai hovatartozás nélkül, a trianoni békediktátum után a teljes társadalom egyetértett
abban, hogy a nemzetcsonkítás elfogadhatatlan. A rákövetkező
két évtizedben a megmaradás parancsa tartotta fenn a nemzetet.
Templom és iskola, hit és erkölcs, becsület és tudás, ember és
nemzet tisztelete állította talpra és emelte gazdasági hatalommá
az országot. Ez alakította ki az ’56-os nemzedéket! Ezért történhetett, hogy a szovjet megszállók és helyi vazallusai zsarnoki
diktatúrája miatt az elfojtott indulatok elemi erővel törtek ki.
Ezért volt és ezért lehetett az ’56-os forradalom tiszta forradalom.
Ha azt akarjuk, hogy megmaradjunk, akkor ezt az utat kell
követnünk.
szalontai

Fotók: Katona Csaba
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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!
Fodorné Juhász Mária Tel.: 0620 9 616 901

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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TÉLI AKCIÓ!!!

HA ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLJA MEG AUTÓJA
AKKUMULÁTORÁT, AKKOR A HASZNÁLTÉRT 1000 FT-OS
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNyT KAP!!

VIRÁGÜZLET NyÍLT!

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

Megnyílt a Jázmin Virágüzlet a
Bálint Ágnes Kulturális Központ
földszintjén (Vecsés, Telepi út 43.)
a CIB Bankkal szemben.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat friss vágott és cserepes virágokkal, dekorációs ötletekkel, virágápolási
szaktanácsadással a hét minden napján reggeltől estig
(vasárnap zárva).
Kedves kolléganőink szívesen segítenek az alkalomhoz illő virágok kiválasztásában. Apró ajándékokkal,
édességgel is állunk vevőink rendelkezésére.
Nézzen be hozzánk, nem bánja meg!
Ha ezt a hirdetést magával hozza,
10 % kedvezményben részesül.
Az akció december 31- éig tar t.

Ne feledje, jön az Erzsébet és Katalin nap, valamint az
adventi koszorú vásárlás időszaka.
10 % kedvezmény mindenkinek jól jön!
Szeretettel várjuk a Jázmin Virágüzletben!

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

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
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Gondolatok...- November hónapban 2013

A hónap szép napokkal kezdődik.
1-jén Mindenszentek ünnepe. Az Egyház nem akar az Isten látására jutott lelkek közül senkit sem figyelmen kívül hagyni.
Ezért szenteli e napot azoknak, akiknek nevét egyedül csak
Isten ismeri. IV. Bonifác pápa a jóval korábban épített
Pantheont alakíttatta át és Isten anyjának és a szent vértanúk
tiszteletére szentelte fel templommá. Az ünnepet IV. Sixtus
pápa az egész Egyházra kiterjesztette.
2-án Halottak napja. Tegnap a diadalmas Egyházra, a mai nap a
szenvedő Egyházra fordítja a liturgia a hívek figyelmét. A clunyi
bencés-kolostorból terjedt el az ünnep. Szerintem a két ünnep
összetartozik, nem véletlenül van egymás mellett. A temetők
soha az év folyamán nem ilyen szépek. A sírok most gondozottak, virágoktól pompáznak, este pedig az ezer és ezer gyertya
fényétől fényárban úszik az egész temető. Csodálatosan szép.

Édesanyám jut eszembe gyakran: Mekkora lehetett a fájdalma egy
anyának, akinek pár napig élt gyermekét kellett eltemetnie. Lassan
70 éve... Édesanyám nagyon ritkán beszélt róla. De ha szóba
került, anyám arcán, hangján nem szitkozódást, haragot vettem
észre, hanem elfogadást és nyugalmat. „Lacika már jó helyen van,
odafönn az Úrnál. Onnan figyel és segít bennünket.” Azért volt
ebben olyan biztos, mert öcsémet halála előtt megkeresztelték, „Ő
már a szentek között van a családunkból.” - nyugtatott meg bennünket is. Jó, erre gondolni nem csak Mindenszentek ünnepén és
Halottak napján, hanem gyakrabban is.... Nekem csak olyan emlékem van róla, hogy a kis fehér koporsót - virágokkal díszítve - két
fiatalember a vállán viszi ki a lakásból.
Egy másik kép is gyakran jut eszembe, egyik Szentföldi utam
felejthetetlen élménye. Jeruzsálemből gyalog indultam a 8 kmre lévő Betlehembe. Félúton látható az ószövetségi Ráchel síremléke. Természetesen bementem. Kora délelőtt volt, a helyiségben csak egy személy tartózkodott. Egy feketébe költözött
asszony. Bal kezével zsebkendőjét tartotta szeme előtt, jobbjával a fekete lepellel letakart síremléket simogatta körkörösen,
miközben teljesen ráhajolt. Szerintem gyermekét sirathatta.... A
„jelenet” sallangmentessége, őszintesége felejthetetlen hatással
volt rám. Hosszú percekig - szinte megbénulva - figyeltem őt.
Aztán elindultam tovább Betlehembe, a Születési Bazilikába.
Ott első dolgom volt, hogy egy szál gyertyát gyújtottam,
„Értük” ...
A legújabb „kép” ez év augusztusában rögzült belém
Erdélyben. (Utunk felejthetetlen és megható képét mellékelem
is a cikkhez.) Nagyon kedves barátunkat látogattuk meg. Örömmel és szeretettel fogadott. Ő másfél éve temette el tragikusan
meghalt egyetlen gyermekét. Még harminc éves sem volt a fia.
Kezdő, tehetséges orvos, óriási tervekkel… . Aztán a tragikus
közlekedési balesettel - fiatal orvosnő feleségével együtt érte a
baleset - mindennek egyszerre vége lett. Az özvegy édesanya
nagyon nehezen tudta feldolgozni, hogy nincsenek többé. A
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szép tervekből már semmi nem lehet. Beszélgetés közben megemlítettük, hogy szeretnénk meglátogatni Levente sírját.
Készségesen vezetett el bennünket. Ott elhelyeztük virágainkat,
meggyújtottuk a vitt gyertyákat, imádkoztunk... Aztán az édesanya azt mondta, indulhatunk nyugodtan, ő még szeretne egy
kicsit maradni - egyedül. Megértettük... Már távolabb jártunk,
amikor visszanéztem: az anya teljesen ráborult a hideg, fehér
márványlapra. Szinte belemélyedt... Talán már nem is tudott
sírni, „csak együtt volt” egyetlen fiával... Nem zavartam meg.
Halottak napja körül - úgy vélem - sokakban jelennek meg
hasonló, fájdalmas emlékek, képek. Ezért is jó, hogy az írás elején említett két ünnep egymás mellett van, mert a
Mindenszentek fénye reményt ad nekünk arra, hogy szeretteinktől való fájdalmas elválás nem örökre szól. Van feltámadás
és van örök boldogság az Úrnál... De feladatunk is van, hogy el
is jussunk életünk végén az Örök Életre...
A Halottak napi „Sequentia” (Ének) is figyelmeztet bennünket:
„Csodájára a halálnak, / Aki rég por, talpra támad, / Számot
adni Bírájának. / Én szegény ott mit beszéljek, / Pártfogómul kit
reméljek, / Hol a szent is alig él meg./ Kegyes Jézus, kérlek
téged, / Értem álltál emberséget, / Ne adj érnem gonosz véget. /
Könnyel árad ama nagy nap, / Hamvukból, ha föltámadnak, / a
bűnösök s számot adnak.”
„Uram, nekik adj jó véget, / Kegyes Jézus, kérünk téged, / Add
meg nekik békességed.”
Csodálatosak Celanoi Tamás középkori himnuszának sorai.
Különösen akkor, ha Verdi vagy Mozart Requiem-jében hallhatjuk őket. November 11-én ünnepeljük Szent Márton ünnepét. Ő
a háromszázas évek elején született Pannon földön, Sabáriában
(mai Szombathelyen). Katona lett Franciaországban. Itt történt
meg vele az ismert eset: Az út mellett didergő koldusnak odaadja fél köpenyét (Azért a felét, mert fele a kincstáré volt, azzal
nem rendelkezhetett). Tours püspökeként halt meg 400 körül. A
legelső nem-vértanú szent, akit az egész kereszténység tisztel.
A Vecsési Falusi Óvoda kicsinyei évek óta szép ünnepséggel,
lámpás menettel emlékeznek meg róla.
November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe van. E nap
van a Halmi-telepen lévő Szent Erzsébet kápolna búcsúja is. A
magyar királylány 1207-ben született Sárospatakon. II. Endre
leányát négyéves korában Wartburg várába vitték, hogy leendő
férje - Türingiai Lajos - mellett nevelkedjen. Csodálatos volt az
élete. (Most nem tudunk bővebben elmélkedni róla.) 1231-ben
halt meg szegényei körében, mert szeretett férje halála után
visszautasította a császári koronát, melyet a császár csak
Erzsébet koporsójára helyezhetett el. Prohászka Ottokár püspök
egy mondatban így foglalta össze Erzsébet rövid életét:
„Tizenhárom évvel már hitves, tizenkilenccel özvegy, huszonnégy évvel halott lett Erzsébet a kereszténység öröme és dicsősége, a keresztény asszonyideái. Szent Ferenc „nővére!”
Írás és fotó: Nagy István Elek

Helyesbítés

„Nagyon köszönöm, hogy megjelent az örömhír a megszületett
unokámról, de sajnos, nem jól jelent meg a neve. A levelemben
azt írtam, hogy megszületett Péteri Veronika és Nagy Attila
második gyermeke, Gergely. A teljes neve nem szerepelt. Viszont
az újságban Nagy Gergelyként mutatták be. A teljes neve: NagyPéteri Gergely. Kérem, legyen szíves, helyesbítse a tévedést!”
Valóban nem szerepelt a gyermek neve az eredeti levélben. Jót
akartunk, de hibáztunk. Elnézést kérve kívánunk ezúttal is
nagyon sok boldogságot.
szalontai
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Az evangélikus egyház 90 éves
Ünnepi istentisztelet

1923 Pünkösdjén alakult meg a vecsési evangélikus egyház.
Történetében a hívek kitartó hűsége mellett a legemlékezetesebb az, hogy harmadik temploma várja a gyülekezet tagjait.

November 10-én délelőtt 10 órakor az Erkel Ferenc utcai istenházában Dr. Fabiny Tamás püspök úr és Heinemann Ildikó lelkész asszony várta az ünnepre érkezőket.

In memoriam
Elhunyt Molnár János

(1939. január 29. – 2013. október 16.)
Élete volt a foci, vagy inkább a pálya, vagy
még inkább a focipálya építés. Édes gyermekeként szerette a vecsési pályát. 1965
januárjában került oda gondnokként, és ott élt, dolgozott 2009
karácsonyáig. Keze alatt lett a földes pályából a megye egyik
legjobb füves pályája. 1967 őszén kezdődött az átalakítás, s jól
emlékszem, amint az ifi és a felnőtt csapat Jani irányítása mellett gyeptéglát vágott kinn a határban. Ősgyep kell – mondta.
(A csapat egy éven át a Halmi téren kialakított ideiglenes,
abszolút földes pályán játszott addig.) Óriási volt a boldogság,
amikor 1968 őszén az Ikarusz ellen - háromezer néző előtt birtokba vették a fiúk a pályát. Később az Újpest jött ide
Barótival, Benével kompletten. Jani meg örült, és gondozta,
ápolta a pályát, féltette, mint a gyermekét. Ez a pálya azóta
kétszer lett odébb rakva, mindkettőt Jani csinálta. Szerette a
pályát, de helyesebb úgy mondani, hogy szerette a természetet, a zöldet, a virágot, a szépet. Ahol megjelent, ott parkot,
szép kertet varázsolt. Mindegy, hogy ez a Gázüzemben volt,
vagy megrendelésre magánháznál építette.
Amikor a pályáról eljött, a maga épített kis „kúriájából”, cserébe – és több évtizedes munkájának elismeréseként – szolgálati lakást kapott a Toldy Ferenc utcában. Itt is zöld és virágos
lett minden.
Majdnem négy éve, hogy beteg lett. Jött a kór, a legagresszívebb
kór. Az orvosok nem adtak neki sok időt, de felesége szerető
gondoskodása és a természetből nyert szerek segítségével meghosszabbodott a földi lét, hogy a türelemmel viselt megpróbáltatások után szép csendben elaludjon – otthon, felesége karjaiban.
Végrendeletének megfelelően nem volt temetés, a por visszahullott a természetbe, a Tiszába, ami a kívánsága volt.
Nyugodjál békében!
Szalontai

Felesége köszöni az Alphavik Temetkezési Szolgáltató kegyelettel végzett közreműködő tevékenységét.
VT info

Az ünnepi istentiszteletet megtisztelte jelenlétével Szlahó
Csaba polgármester és Tábori Ferenc alpolgármester úr is.
Délután a Bálint Ágnes Kulturális Központ színpadán hangversenyt adott a Boyzless Voice kamaraegyüttes. Az alkalomból
köszöntőt mondott Krámer György esperes és Szlahó Csaba
polgármester. A műsorban fellépett Károly Edit énekművész és
a Vecsési Zeneiskola művésztanárai. Felvételeink az ünnepi
alkalmakon készültek.
VT info
Fotók: Nagy István Elek

Az Erzsébet téri templom segítségre szorul

Nem gondoltuk volna, hogy az Erzsébet téri templomunk rövid
idő alatt S.O.S segítségre szorul. Néhány éve már látjuk egyházközségünkben, hogy szükség lesz templomunk tetejének
cseréjére. Nem tudtuk, hogyan is indítsuk ezt el, hiszen egyházközségünk működéséhez is kevés a vecsésiek támogatása.
Sajnos azért van ez így, mert a 4 katolikus templomban
Vecsésen az országos átlagnál jóval kevesebben gyakorolják
vallásukat, mások pedig alig segítenek (de ez a helyzet a többi
felekezettel is).
A tetővel kapcsolatos bizonytalanságunkat megtörte a helyzet
rosszra fordulása: egy idei nagy esőzés és jégverés miatt sok
helyen beázik a tetőnk, első alkalommal 12 helyen raktunk vödröket a padokra, és megázott az orgonánk is. Sajnos, a lámpák
közvetlen környezetében is csurog a víz, a mennyezet kazettái
kezdenek tönkremenni, minden esőnél már beázik és vödröket
kell kiraknunk. Most izgulunk az őszi és tavaszi esők miatt.
A tető cseréjéhez a kivitelezőket pályáztattuk, és a kapott legalacsonyabb árajánlat 17.5 millió forintról szól. Állami pályázaton is indulunk, remélünk támogatást önkormányzatunktól és
egyházmegyénktől. De nagy szükség van helyi gyűjtésekre is!
Ezért hálásan köszönjük mindazok jóságát, akik nagylelkű
segítséget tudnak nyújtani:
Számlaszámunk: 65100091-11344964-00000000
(Római Katolikus Egyházközség néven, tárgy: tető).
Varga Péter plébános

Készül a tábla

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az Országzászló
felállítására meghirdetett adománygyűjtés során 1,4 millió
forint gyűlt össze. A hivatal megrendelte a támogatók nevét
feltüntető táblát, mely hamarosan felállításra kerül.
VT info
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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

Dugulás elhárítás falbontás nélkül.
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
Alapterület: 26m2, pince 26m2
a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz,
telefon van.
06-30/942-8865

ÚJ! MEGNYÍLT! OLCSÓ GÁ ZOLA J!

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

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

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

JÓ
T
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dr. Csorba

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

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

eredeti indonéz masszőzzel Vecsés központjában!

Lepje meg Szeretteit
egy csodálatos élménnyel!
A nyugalom szigete, ahol igazán kipihenheti a stresszes mindennapok fáradalmait...

www.thaimasszazsvecses.hu
Vecsés, Fő út 158 I/2. 06-70/555-666-2
Nyitva: Kedd-Vasárnapig 10-20 óráig
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Szilveszter 2013

Sok szeretettel várunk minden kedves, szórakozni vágyó
vendéget 2013. december 31-én egy fergeteges szilveszteri mulatságra. Az élőzene mellett biztosítjuk a több
fogásból álló ízletes svédasztalos vacsorát, vendégváró italt
és éjfélkor egy pohár pezsgőt.
További információt a 06-29-351-215 vagy 06-20-319-1139-es telefonszámon kérhetnek!
Menü:
Előétel:
Sült csirkemáj
Csabai karaj
Mozarella paradicsommal
Sült csirkemell
Majonézes francia, kukorica és burgonyasaláta
Főétel:
Sült kacsacomb
Vörösboros vadragu
Spenótos gombás tészta
Szezámmagos csirkecsíkok
Aszalt gyümölccsel töltött jérce
Combfilé zöldfűszeres mártásban
Rántott csirkecomb filé

Malacsült
Chili con Carne
Steak burgonya, jázminrizs, párolt káposzta,
párolt zöldség, toboz krokett, tört burgonya
Savanyúságok, majonézes saláták
Desszert:
Erdei gyümölcsös tiramisu
Gesztenyehab
Éjféli menü:
Korhelyleves
Lencsefőzelék
Virsli

Kedves vendégeink!
2013. december 24-re rendelhetőek az alábbi
ételek! 13 óráig szállítjuk ki az ételeket
Vecsésen díjtalanul, vagy személyesen
éttermünkben is átvehető.
Rendelésüket előre szíveskedjenek leadni.
Halászlé pontypatkóval
és belsőséggel
Rántott ponty
petrezselymes burgonyával
Harcsafilé párizsiasan
kukoricás rizzsel

890 Ft
1490 Ft
1990 Ft

Vadászi Étterem
2220 Vecsés, Dózsa György út 15.
Tel.: 06-20-319-1139 vagy 06-29-351-215
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TERMELŐI FRISS TEJ
Automatából
Vecsés 2 pontján a nap 24 órájában,
hozott flakonba házi tej kapható.
3,8-4,2%-os zsírtartalommal. 190Ft/liter
Az automaták megtalálhatóak:
Toldi F.u.12/c (Toldi-Bethlen u. sarkán)
Fő út 161. (az Arditti pékségtől Üllő
felé 30m-re)

Várja Önt a
dobozba zárt boci.

Rendelési idő: Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11
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Két főt keresünk XVIII. kerületi
Otthon Centrum
irodánkba ingatlan tanácsadói munkakörbe,
vecsési munkavégzéssel.
Érdeklődni: Rápolti Csilla irodavezető,
tel.: 0670/454-1810
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Honlap, brossura, szórólap és boltok
reklámanyagának elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel.:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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Egy szép-korú földim és a „cuháré”

Korosodva sokszor jut eszünkbe gyermek- és ifjúkorunk, és
milyen jól esik róla beszélgetni azokkal, akik részesei voltak.
A temető mellett figyelmes lettem egy táblára: Bukva Imre
cipész mester. Elgondolkodtam, olyan ismerős ez a név, majd
hirtelen beugrott, hogy Endrődön a testvéremmel járt együtt egy
fiú, akit így hívtak. Nosza, gondoltam becsöngetek, volna úgy
is javítani való cipő a családban. Meglepetésemre Ő volt a gyerekkori ismerős. Nagyon megörültünk egymásnak, elbeszélgettünk, s kiderült, hogy az Édesanyja velük él már öt éve, és ma
tölti be a 94. életévét. Izgatottan kérdeztem meg, hogy beszélhetnék-e vele az életéről, Ő kedvesen beleegyezett. Tisztelettel
felköszöntöttem a születésnapján, jó egészséget kívántam neki,
és elkezdtünk az életéről beszélgetni, tanúságul, hogy egy szorgalmas, dolgos élet után is milyen derűs lehet egy ember.

Bukva Lajosné (Dinya Irma) 1919. augusztus 13-án
született Endrődön.

Édesapja földműves, Édesanyja háztartásbeli volt, tíz
gyermeket szült és nevelt fel
becsülettel. Irma néni volt a
gyerekek között a második
szülött. Minden asszony
annyi gyermeket hozott a
világra, ahánnyal a jó Isten
megajándékozta. El lehet képzelni, milyen nehéz életük
volt abban az időben.
Dolgozott a háztájiban, nevelte a gyerekeket, végezte a
háztartást fáradhatatlanul, s
ahogy a gyerekek cseperedtek Ők is beálltak a sorba minden
félét dolgoztak. Irma néni kijárta a 4 elemi iskolát, majd otthon
segített, de 12 éves korában már napszámba járt a földekre,
később cseléd volt jómódú házaknál, így nőtt fel. Szép nagylány
lett belőle, a testvéreivel répát szedni mentek a határba, napszámba, mikor megismerkedett a későbbi párjával. Bukva Lajos szorgalmas, rendes ember volt, udvarolgatott neki, majd félévi együtt
járás után megkérte a kezét, és feleségül ment hozzá 1938-ban.
Endrődön ugyanabban a házban éltek hetven évig, s ebből hatvan évet élt ott a férjével szeretetben, békességben.
Házasságukból két fiú született: 1939-ben Lajos és 1941-ben
Imre, akinél most él, itt Vecsésen. A gyermekek kijárták az általános iskolát, szakmát tanultak és a hetvenes évek vége felé családot alapítottak, önállósodtak és elköltöztek Endrődről. A
nagyobbik Szentendrén, a kisebbik Vecsésen telepedett le.
Otthon Irma néni megművelte a háztájit, baromfit tartott, végezte a háztartást, a férje járt kubikus munkákra, később szezonálisan a cséplőgépnél s más helyeken dolgozott nyugdíjazásáig.
Meséli, hogy mikor fiatalok voltak jártak bálba, „cuháré”-ba
táncolni…
Jól esik hallani a tájszavakat, amiket Édesanyámtól hallottam,
visszaköszönt sok dologból a múlt… Arra gondoltam, hogy a
világban járva mindenhol találkozunk magyar emberrel, s az
milyen jó érzés, de még annál is jobb, amikor szülőfalunk béli
emberrel találkozunk, és azonnal megtaláljuk a régi közös hangot. A tájszavaink csak azokra a vidékekre jellemzőek…
Például a „cuháré” házaknál rendezett zenés-táncos mulatság
volt, mint később, a mi időnkben a házibuli… Ezernyi emlék
rohan meg, hiszen én is ott töltöttem a gyermekkoromat.
Irma néni egy nagyon kedves mosolygós idős hölgy, aki szeretettel emlékezik endrődi életére. Elmeséli, hogy az egész falu
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nagyon vallásos volt, mindenki katolikus neveltetést kapott,
régebben Szent Endrődnek is hívták a körülbelül 6000 lélekszámot számláló Hármas Körös-parti falucskát.
A faluban szinte mindenki ismerte egymást, tisztelettel köszöntek, beszélgettek, együtt élték az egyhangú, de még sem unalmas életüket, mely többnyire nehéz fizikai munkával telt, de
azért volt benne néha napján egy kis szórakozás is. Munkájukat
közösen végezték, beszélgettek, meséltek, népdalokat énekelgettek, Istennek tetsző módon éltek. Minden vasárnap ünnep
volt, mentek a templomba és mise után még együtt maradtak,
pihenő napot tartottak! A szürke, dolgos hétköznapok között a
vasárnap szent volt, megtisztelték az „ÚR NAPJÁT”! Ma már
rohanó világunkban sokszor azt sem tudjuk, milyen nap van…
Irma néni mesél, én boldogan hallgatom: hetven évig lakott
Endrődön, ugyanabban a házban. Hatvanévi boldog házasság
után férje 1998-ban elhunyt, azután még tíz évig élt egyedül. A
kis háztájit megművelte, baromfit tartott, minden évben néhány
hónapra eljött hol az egyik, hol a másik fiához, de azután honvágya volt, és visszament élni a régi, megszokott életét.
Öt éve költözött fiához Vecsésre, mert már nem látott jól, gyengülő egészsége és hajlott kora miatt az orvos nem javasolta,
hogy egyedül éljen. Nyolc unokája és három dédunokája van,
akiket nagyon szeret. Most már csak ritkán megy a szülőfalujába, mert már fárasztja az utazás.
Ahogy beszélgetünk, 94 évesen egy boldog, kiegyensúlyozott
ember benyomását kelti bennem. Nem panaszkodik, kéri a jó
Istent, hogy adjon még neki erőt, hogy ne szoruljon a gyerekekre, el tudja látni magát. Minden kedves szép-korú embertől meg
szoktam kérdezni, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Ő mosolyog: a tisztesség, az emberség, a munka és a hit - feleli.
Írás és fotó: Benke Mária

Gólyahír

Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
„ Azért, mert szerettek, jöttem a világra,
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!
Örömmel tudatjuk, hogy 2013.szeptember
25-én, mindenki nagy boldogságára megszületett – Nagy Róbert és Vincze Bernadett
második gyermeke, a gyönyörű kisleány, a hajas baba –
Nagy Kiara – Hanna.
Dominik, a büszke bátyus, a boldog szülők, keresztszülők,
nagyszülők, dédi mamik és a rokonok.
VT info

„Jót tenni jó!”

Élelmiszergyűjtés a vecsési rászorultaknak a TESCO-ban
Kedves Vecsésiek!
November 22-én, pénteken délután és 23-án, szombaton egész nap a
vecsési TESCO szupermarketben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
szervezésében a CIB Bank dolgozói segítségével a helyi Római Katolikus
Egyház KARITÁSZ önkéntesei élelmiszer adományokat gyűjtenek.
Kérjük, ezen a két napon vásárlásaiknál gondoljanak a rászoruló vecsési
családokra és a nekik szánt élelmiszer (liszt, cukor, rizs, tészta, olaj, szaloncukor, stb.) adományokat adják át a gyűjtőponton! Az élelmiszeradományokból egységcsomagokat készítünk a rászoruló helyi családok részére. Múlt évi adományaikból 75 rászoruló vecsési családnak szereztünk
örömet! Köszönjük segítő támogatásukat!
Gáspár Csabáné Karitászvezető
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Megbízhatósági díjat kapott a Richter

A Bisnode Megbízhatósági Díj idei kitüntetettje a Richter
Gedeon Nyrt. A Bisnode nemzetközi szinten 1908 óta minősíti
a cégeket a kockázatosságuk alapján; a minősítéssel ellenőrizhető a cégek pénzügyi, üzleti megbízhatósága. A Bisnode díjjal
is alátámasztott megbízhatóság egyet jelent a hosszú távú fenntarthatósággal, s egyben üzleti és minőségi rangot szimbolizál.
A Richter a bizonytalan gazdasági környezetben is képes helyt
állni, képes kiváló gazdasági tevékenységet felmutatni, mert
nevéhez olyan értékek kapcsolódnak, mint a megbízhatóság, a
világszínvonalú szakértelem és a kiváló minőség.
E minősítés is alátámasztja a Richter megbízhatóságát, amire
mindig is törekedett tevékenysége során, és amely elérésének
egyik alappillére a bizalom a magyar gyógyszerek, így a
Richter termékei iránt, mind az orvostársadalom, mind a lakosság részéről.
A díjat Bogsch Erik vezérigazgató vette át a Figyelő TOP200
október 11-ei gáláján, amelyen több más rangos díjat is átadtak.

VT info

ADJON ISTEN! EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AyURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556
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Védett fák, vigyázzunk rájuk!

Városunk egyre szépülő
utcái közül van egy, ami
különleges látnivalóval
hívja fel magára az arra
járó figyelmét. Az Erkel
Ferenc utca közel évszázados gesztenyefasorának
nem mindennapi látványa
igazi botanikai büszkesége Vecsésnek. Nyáron az
út két oldalát szegélyező
tekintélyes törzsek lombjai, mint zöld katedrális
törnek az ég felé, sokszor
menedéket nyújtva a
nyári forróság elől az
enyhet remélő járókelőknek, a helyben lakóknak.
Szeptember környékén
már lehulló barna gesztenyéit nyújtja bő ajándékként az izgatottan gyűjtögető ovisoknak, kisiskolásoknak.
Így ősszel, mielőtt a természet könyörtelen parancsának engedelmeskedve végleg megválik büszke lombkoronájától, a
beszűrődő napsugárral incselkedve üzeni: még most is, még így
is szép vagyok!
Kép és szöveg: Fekete József

28 Színes
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Karácsonyi üvegtál

„Illatos mézeskalács a tálon, karácsony napját már nagyon
várom”

Megkezdődtek az ünnepi készülődések. Ez a karácsonyi üvegtányér jó kis ajándék lehet szeretteinknek, vagy akár saját
magunknak is az ünnepi asztalra. Süteményes tálnak vagy gyertyásnak is kitűnően megfelel. Most egy új technikát is bemutatok, ami nagyon látványos, megéri a fáradozást. Ez nem más,
mint a repesztőlakk használata. Jó munkát kívánok az elkészítéséhez.
Szükséges alapanyagok:
átlátszó üvegtál, akrilfesték(sötét és világos szín), karácsonymintás szalvéta vagy rizspapír, dekopázs ragasztó, lakk, csillámpor, egykomponensű repesztőlakk, szegélymatrica
Segédanyagok:
ecset, olló, szivacs vagy szivacsecset
Elkészítés menete:
Első lépésként kivágjuk a mintákat a szalvétáról, és eltávolítjuk
a két felesleges fehér réteget. Majd zsírtalanítjuk az üvegtányér
hátoldalát, ugyanis itt fogjuk végezni a munkát. Az én tányéromat szegélymatricával kettéválasztom, hogy izgalmasabb
legyen a felület.
A tányér egyik oldalát vékonyan bekenem dekopázsragasztóval,

Etessük a madarakat!

Most rajtunk, embereken a sor, hogy
szorgos kis barátainknak hosszú hónapokon át végzett hasznos munkáját valahogy megháláljuk. Az a sok elfogyasztott
rovar és egyéb kártevő, ami az ő tavaszi,
nyári és kora őszi táplálékait jelentette,
szinte felmérhetetlen haszonnal járt zöldséges, gyümölcsös vagy éppen virágos
kertjeink számára. Jól tudjuk, Vecsésen
ilyen kertekből bőven akad elég. Most,
hogy hidegre fordult az idő, érdemes már
előre elkezdeni a madarak etetését, hogy
a komolyabb fagyok és a havazás beálltakor már megszokott, biztos eleséget
jelentő helyre térhessenek vissza. Arra
azért ügyeljünk, hogy gondoskodásunk
folyamatos legyen, mivel az abbahagyott,
hirtelen megszakított etetés a sok esetben
a csak néhány grammos énekesmadár
elpusztulásához vezethet, egy tápláléknélküli fagyos éjszaka után.

és ráhelyezem mintával lefelé a kivágott szalvétákat. Kissé
rányomkodjuk, majd átkenjük még egy réteg ragasztóval. Amíg
megszárad, a tányér másik felét bekenjük egykomponensű
repesztőlakkal.
Mire felkenjük a lakkot, addig a másik oldalon megszárad a
ragasztó. A szalvéták környékét kicsit becsillámozzuk, mégpedig úgy, hogy egy kis csillámport elkeverünk dekopázsragasztóval és felkenegetjük a kívánt helyre.

Ha ezzel végeztünk, visszatérünk a repesztővel bekent részre.
Ha megszáradt, egy sötét színű akrilfestékkel átkenjük a felületet. Ahogy szárad az akrilfesték, láthatóak lesznek a repedések.
Ezután egy halványszínű akrilfestékkel átkenjük az egész
tányér hátoldalát egy szivacs segítségével két rétegben.
Miután az egész megszáradt, lakkozzuk le két rétegben, és
készen is vagyunk. Már csak mézeskalácsot kell sütnünk, hogy
illatozhasson tálunkon. Boldog karácsonyt, békés ünnepeket
kívánok minden kedves olvasónak!

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
ajándékok, kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvényeken, gyereknapon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 és feher.jepke@gmail.com

Akkor járunk el helyesen, ha a kihelyezett
eleség legjavát olajos magvak, így napraforgó, összetört dió, köles, nem sózott,
nem pirított mogyoró, földimogyoró, és a
kereskedelemben beszerezhető pinty és
papagáj magkeverékek alkotják. Sokat
jelenthet, ha a magvas táplálást állati zsiradékokkal egészítjük ki. Lehet ez szalonna - nem sózott, nem főt - vagy akár fagygyú. Gyengébb csőrű tollasainknak a vaj
lehet a legmegfelelőbb. A menüt főtt rizszsel, főtt zöldségfélékkel is bővíthetjük.
Jó tudni, hogy minden rovarevő madár
igen kedveli az almát, amit egy ágra felszúrva, apránként szívesen elcsipegetnek.
Ne sajnáljuk időnket és némi anyagi
áldozatot barátainktól, a madaraktól.
Hasznos rovarirtó táplálkozásuk mellett
parányi, sokszor pompázatos szépségükkel, kedves, nyárestéket megszépítő égi
dalaikkal amúgy is sok örömet okoztak
nekünk. Gondoskodó segítségünkkel, ha
most a zord időben helytállunk, jövőre

pintyek, vörösbegyek, cinegék és rigók
fogják tavaszi kertjeinkben az ősszel abbamaradt munkájukat örömmel folytatni.
Ma már az iskolai oktatásnak is köszönhetően sokszor a gyerekek mutatnak példát szüleiknek a természet védelmében,
gondozásában. Képünkön Zsombor
József dióbéllel tölti fel Telepi utcai kertjükben elhelyezett madáretetőt.
Kép és szöveg: Fekete József
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30 Sport

Kézilabda – NBI/B Nyugati csoport

Drámai végjáték Ajkán
Le Belier KK Ajka - Vecsés SE 26 - 25 (16 - 12)
A juniorok megszerezték zsinórban 5. győzelmüket, Ezzel magabiztosan tartják helyüket az élmezőnyben.
A tatai mérkőzést követően Molnár József kijelentette, hogy
győzelemért küldi ki a pályára csapatát Ajka ellen. Az első félidő 20 perce – a Vecsésiek számára szeptember óta először –
szoros, kiegyenlített játékot hozott, a vendégek csapatként
működtek együtt, s amikor kellett, egy-egy játékos ki tudott
emelkedni. A félidő utolsó 10 percében kiengedett Vecsés, ezt
az Ajka ki is használta, és ellépett 4 góllal.
A második félidőre újra magabiztosan jött ki a vecsési együttes,
s kemény védekezés mellett folyamatosan dolgozták le hátrányukat, melyet edzőjük kért tőlük az öltözőben. Ekkor tűnt ki
igazán, hogy Balázs Gábor játéka mennyire hiányzott eddig a
védelemből, hisz újra pályára lépett, és a védelem oszlopos tagjaként segítette csapatát. Az utolsó 5 percben mind a csapatok,
mind a nézők felhevült állapotba kerültek. Döntetlennél csapatunk hétmétereshez jutott, mellyel átvehette volna a vezetést a
végjátékban. Gálli Krisztián állt oda ismét, hogy elvégezze a
büntető dobást.
A mondás szerint „Szegény embert még az ág is húzza”, s ez be
is következett, mert Krisztián eddig hibátlanul értékesítette a
heteseket, most a legfontosabb pillanatban pártolt el mellőle a
szerencse. Maradt a döntetlen és az adok-kapok a végére. Az
utolsó percben ismét egyenlített a vecsési együttes, s már-már
úgy látszott, meglesz az első bajnoki pont. A hazaiak támadtak,
majd kétperces kiállítást kaptunk, de alig 5 másodperce volt a
hazaiaknak a gólszerzésre. Sajnos, ez is elég volt…
Nem sikerült a pontszerzés, de végre megmutatkozott az a tűz,
ami tavaly jellemezte a gárdát.
Ennyi volt a Magyar Kupa
Dabas VSE KC - Vecsés SE 29 - 21 (15 - 15)
Nehéz ellenfelet kapott a VSE a Magyar Kupa első fordulójában, hiszen az NB.I/B-s csoportunk egyik legjobbjához mentünk. A kezdő csapatokat látva egyik együttesnek sem ez volt a
legfontosabb mérkőzés. A hazaiak, amikor kellett, beleerősítettek, és simán nyertek.

Súlyos vereség
Vecsés SE – Dabas 17-31 (7-15)
A juniorok 26-26-os döntetlennel elszenvedték első pontvesztésüket, de továbbra is veretlenek.
A felnőttek tisztában voltak vele, milyen csapat ellen játszanak,
nagyjából bemutatkoztak egymásnak a kupamérkőzésen, de
kiderült, hogy azon a meccsen korántsem mutatta meg foga
fehérjét a dabasi együttes. Az első félidőben küzdött, próbálkozott a VSE, nem sok sikerrel, hiszen már 8 gólos hátránnyal kellett az öltözőbe menniük.
A második játékrészben sem alakult másképp a forgatókönyv,
Dabas lőtte a gólokat, Vecsés pedig loholt az eredmény után.
Már a 40. perc környékén kirajzolódott, hogy nagyarányú vereséget fog szenvedni a VSE, ennek ellenére mégis kezdett eldurvulni a mérkőzés. Aki látta a mérkőzést, levonhatta azt a következtetést, hogy a bírói tévedések hergelték fel a hazaiakat és a
vendégeket egyaránt az erőszakos játékhoz. Egy ilyen mérkőzésnek nem lett volna szabad eldurvulnia, hiszen a végeredmény már biztos volt. A mérkőzés utolsó perceiben látható volt
a két csapaton, hogy már az öltőzőbe vágynak, így a végére a
hevesség is alábbhagyott, s nem történt komolyabb összetűzés,
amelyet a végeredmény sem indokolt.
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50 percig egyenlő ellenfelek voltunk
Százhalombattai KE - Vecsés SE 26 - 19 (14 - 12)
A juniorok 22 – 30-as újabb győzelemmel a tabella második
helyére kerültek.
A felnőtt mérkőzés jól kezdődött vecsési szemszögből, hiszen az
első percekben nem tudta átvenni a vezetést a Batta. Az eddiginél sokkal magabiztosabb, szívósabb játékot tudott nyújtani a
VSE. Martin Gábor újra elkezdett játszani, és meg-megvillant,
úgy, ahogy azt NB.II-ben tette. Mind támadásban, mind védekezésben koncentráltan és összehangoltan dolgoztak a mieink, így
a félidei eredménynek nem örült túlzottan a hazaiak trénere.
A második játékrészben tovább küzdöttek a mieink, s meg is
volt az eredménye, hiszen nem tudott számottevő gólkülönbséget kialakítani a hazai csapat. Az 50. percben azonban megtörtént a fordulópont. Egyre nőtt a különbség, és ennek nem tudtak
gátat szabni a jól teljesítő vecsési védők sem. A mérkőzés végére kialakult 7 gólos különbség nem tükrözi a mérkőzésen történteket, hiszen 50 percen keresztül méltó ellenfelek voltunk.

Érett már, nagyon érett
Vecsés SE - SZESE Győr II 27 - 22 (14 - 9)
A juniorok a mérkőzés elején hagyták játszani ellenfelüket, de a
mérkőzés végére megmutatkozott technikai és fizikai fölényük,
32 – 26-ra nyertek.
Egy kiesési rangadó következett a Vecsés SE csapata számára,
hiszen a 12. (VSE) és 13. (Győr II) helyezett játszott egymás
ellen. A két együttest mindössze a gólkülönbség választotta el
egymástól. Zavartan kezdtünk, 2 ziccer is kimaradt, s ez megbosszulta magát. A vendégek 7 perc után 3 – 0-ra vezettek,
mikor Molnár József időt kért, hogy helyrerázza fiait. Ez sikerült is, együttesünk fokozatosan zárkózott fel, majd megfordította a mérkőzés állását. Ehhez minden játékos hozzátette tudását. Idén az első mérkőzés volt, ahol az első félidőt a csapatunk
uralta, és biztos 5 gólos vezetéssel mehettek pihenőre.
A második játékrész elején nem változott a forgatókönyv, sőt
egy kicsit növelni is tudtuk előnyünket, már 7 góllal is vezettünk, mikor a lendület hiánya mellett a bírók egy kettős emberhátránnyal is tettek róla, hogy szorosabbá váljon a mérkőzés.
Gyorsan jöttek a gólok, a Győr egyre közelebb került, már
háromra faragták hátrányukat, amikor a VSE támadó szekciója
újra elkezdett hatékonyan dolgozni. Szabados Péter gólokkal és
kiváló irányítással ösztönözte csapattársait, Martin Gábornak
végre sikerül szép átlövés gólokkal hozzájárulni a mérkőzéshez,
Grandjean Gábor pedig az egész mérkőzés folyamán harcos és
eredményes játékkal segítette csapatát. A meccs vége előtt 2
perccel már nyilvánvaló volt, hogy meglesz az első győzelem
az NBI/B-ben, meglesznek az első pontok. A nézőknek is megjött a hangja, és a tavalyi szezonban sokat hallott „Szép volt
fiúk!” zengte be az üllői csarnokot.
Molnár Péter

Elhunyt Kalász Jenő (1939. április 2. – 2013. október 11.)
Testvérével, Józsival együtt sok
örömöt szereztek a vecsési focikedvelőknek. Jenő kiváló kapus
volt. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek első felében aratta sikereit. Később a kereskedelemben
dolgozott. Termény- és tápboltja
közismert volt Vecsésen. Hosszú,
súlyos betegségét türelemmel
viselte. Nyugodjék békében!
VT info
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Kézilabda NB. II Déli csoport
Iskolajáték Dabason
DANUKE - Vecsés Kombi Express 23-33 (12-17)
A junior mérkőzés végeredménye: 19 – 25 Vecsés javára.
Győrffy Sándor, Vecsés női kézilabda csapatának edzője rossz
híreket kapott a mérkőzés kezdete előtt, hiszen – a Vecsés színeiben utolsó mérkőzését játszó – Czudor Alexandra a junior
mérkőzés legelején kapott egy rúgást a térdére, melynek következtében a mérkőzés után kórházba kellett vinni. Így a felnőtt
együttesben sem tudott pályára lépni. A vendégek trénere nem
esett kétségbe, s bár a jobb átlövő poszton a mérkőzés egészén
nem sikerült nagyot alkotni, a csapatot sikerült úgy összeraknia,
hogy egy perc esélyt sem adott Dabasnak arra, hogy pariban
érezzék magukat. Az első félidő végeztével már 5 gólos előnyre tett szert Vecsés. A második játékrész sem telt másképp, sőt,
a hazaiak a végére teljesen elfáradtak. Így tetemes különbséggel
nyertük a találkozót.

Új szezon, régi Abony
Vecsés Kombi Express - ABONETT KC 26 - 29 (11 - 13)
A juniorok magabiztosan játszottak, az első félidőben mindössze
3 gólt kaptak, s végül 26-15-re nyertek.
Nehéz mérkőzés elé nézett a hazai együttes, hisz amellett, hogy
az abonyiak vezetik a tabellát, tavaly sem sikerült őket legyőzni.
Az első félidőben egálban voltunk, leginkább Lukács Rékának
és a szélsőknek köszönhetően, de egyáltalán nem volt átlövő
játék a vecsési csapatban, a védekezésről nem is beszélve. De
még behozható állásnál mehettek pihenőre az együttesek.
A második félidőben a tököli mérkőzéshez hasonlóan nem történt változás, nyögvenyelős támadásokkal és hanyag védekezéssel folytatódott a hazai „teljesítmény”. Győrffy Sándor hiába
próbált frissíteni jobb átlövő poszton. A tavaly még juniorban
játszó Paczári Ágnes sokszor bátortalanul lövöldözött, de 3 góljával így is többet teljesített, mint pár csapattársa az egész mérkőzés alatt. A meccs végére elfogyott Lukács Réka lendülete is,
s ez meg is látszott az eredményen, egyre inkább ellépett az
Abony, s a hazai gárda már képtelen volt újítani. Az egész mérkőzésen az ötlettelen, kínkeserves támadások jellemezték a
hazai együttest, s bár az elején vannak még, de így nagyon
nehéz lesz bajnokságot nyerni.

Nehéz győzelem
Dunavarsányi TE - Vecsés Kombi Express 21 - 29 (10-12)
A juniorok döcögős játékkal és Kiss Zsanett kiváló teljesítményével 5 gólos 25 – 30-as győzelmet arattak.
A felnőttek nagyon kemény mérkőzésen tudtak fontos 2 pontot szerezni. Az első játékrészben meg-megmutatkozott a
vecsésiek főlénye, de folyamatosan sarkukban volt a
Dunavarsány. Fizikális párbajok jellemezték az egész mecscset, sokszor kellett az edzőknek pályára lépni ápolás miatt.
Az átlövés hiányzott a mieink játékából, viszont Paczári
Ágnes az első félidőben ízelítőt adott, hogy milyen, amikor
több önbizalommal játszik, s talpról, felugrásból és betörésből
is eredményes tudott lenni. Nem túl magabiztosan, de előnynyel fordulhattunk a szünetben.
A második félidő elején nem tudtuk növelni az előnyt. A 48.
percben még 20-21 volt az állás, amikor egy 8 perces periódus következett, amit sikerült 4-0-ra megnyerni. Itt már szinte biztos volt a siker, de hab a tortán, hogy a hátralévő 4
percben mindössze 1 gólt kaptunk és újabb 4-et lőttünk. Az
utolsó 12 perc védekezése kellene ahhoz, hogy a csapat bajnokságot nyerjen.

Sport 31

Fontos 2 pont
Vecsés Kombi Express - Duna Pent NKE 23 - 21 (15 - 8)
A juniorok egy edzőmérkőzésnek sem titulálható bajnokin 55–2re(!) győztek, s felnőtt társaikhoz hasonlóan a 3. helyen táboroznak.
A Duna Pent NKE csapata a mérkőzés előtt még a 3. helyen állt
a bajnoki táblázaton, így nehéz mérkőzést várhattunk. Az első
félidőben jól kezdtek a hazaiak. A kapuban Kovács O. Zsófia
hozta a kötelezőt, s a támadások is gördülékenyebben folytak,
mint az előző héten. Ez meg is látszott a félidei eredményen,
hiszen már 7 góllal vezettünk.
Lukács Viktória egy labdaszerzés során megsérült, így az átlövő
pozíció még inkább gyenge pontja lett a csapatnak. A támadások
sem mentek, Lukács Rékát is sikerült kivenni a játékból, a kapuban elmaradtak a védések, így az utolsó 10 percre már esélyesnek tarthatták magukat a vendégek az eredmény megfordítására.
Természetesen az egész együttes részese a győzelemnek, de a
végjátékot mégiscsak Kovács O. Zsófia nyerte meg, és ezzel a 2
pontot is nagy részben neki köszönheti a csapat. Győrffy Sándor
így kommentálta Zsófi teljesítményét: „Minden csapatnál az
összeállítás úgy kezdődik, hogy végy egy jó kapust”. Összességében még mindig nem magabiztos Vecsés játéka, de jól alakul
a csapat, ezt az is mutatja, hogy ilyen hullámzó teljesítménnyel
is csapat, ezt az is mutatja, hogy ilyen hullámzó teljesítménnyel
is a harmadik helyen állnak, négy pontos hátránnyal.
Molnár Péter

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Harcban a dobogóért

Vecsési FC - Csomád KSK 2-0 (0-0)
Nehéz mérkőzésen győztük le Csomádot, Urbán Flórián előző
csapatát. Csak a hajrában lőtt gólokkal sikerült megszerezni a
három pontot.
Gól: Holló (78’, 90’)
Biatorbágy - Vecsési FC 4-0 (2-0)
Az élmezőnyhöz tartozó hazaiak ellen semmi esélyünk nem
volt.

Vecsési FC - Tura VSK 4-2 (0-1)
Magas színvonalú mérkőzésen nyertünk. A játékosok második
félidei teljesítménye minden dicséretet megérdemel, mert
emberhátrányból győztek ilyen magabiztosan.
Gól: Czipper (49’,59’), Ponczok T. (51’), Csiszár (84’)

Örkény – Vecsés 0-1 (0-0)
Fontos győzelem, értékes három pont a dobogóért vívott harcban.
Gól: Ponczok T.
Hévízgyörk – Vecsés FC 0 – 2 (0-1)
Biztos győzelem.
Gól: Atey 2

A tabellát Vác (36) vezeti Érd (35) előtt.
3. Vecsés FC 14 9 3 2 26-18 30
VT info

Legújabb – kézilabda

Férfi: Balatonfüred II – Vecsés 29-24
Nők: XVII. Ker. – Vecsés Kombi Express 24-37

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
MEGHÍVÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

Értesítjük Vecsés Város lakosságát, hogy Vecsés
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
2013. november 28-án 17.00 órától
a Bálint Ágnes Kulturális Központban
(Vecsés, Telepi út 43.)

K Ö Z M E G HALLGATÁ ST
tart.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szlahó Csaba polgármester

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

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.
Hanga – nov. 25-ével,
Borókás – dec. 2-ával,
Fekete Gyopár – dec. 9-ével,
Szent Ferenc – dec. 16-ával,
Halmy – dec. 23-ával 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

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

