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Áldott karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk!
Van még időnk?

A Kék Golyó utcában, az Onkológián, katolikus önkéntesek segítik a munkámat. Mielőtt megérkeznék a kápolnába, ők már körbejárnak az épületekben, az osztályokon,
benyitnak minden kórterembe, elmondják a betegeknek,
hogy azon a napon evangélikus istentisztelet van, és ha
úgy érzik, hogy szívesen beszélgetnek, vagy imádkoznak
katolikus pappal, vagy evangélikus lelkésszel, akkor ők a
mise, istentisztelet után meglátogatják őket, leülnek egy
kicsit az ágyuk mellé. Van egy betegem, akivel így ismerkedtem meg. Már hónapok óta kísérem, hétről hétre
beszélgetünk, igét olvasunk, imádkozunk. Tanúja voltam
annak, amikor nem tudott járni, és elkeseredett volt. Volt,
hogy sírva fakadt előttem, máskor meg nevetve fogadott.
Minden kezeléskor másokkal ismerkedik meg, szobatársai
hétről hétre, kezelésről kezelésre változnak. Ő mesélte,
hogy mennyire furcsállja, hogyan reagálnak az emberek
az önkénteseknek arra kérdésére, hogy szeretnének-e lelkésszel találkozni, beszélgetni. A szobatársak válasza
ugyanis ez volt: „MÉG NEM.” Ismerősömnek sosem
volt mersze megkérdezni, hogy mit jelent ez a két szó. Azt
sem kérdezte meg senkitől, hogy ha most még nem, akkor
mégis mikor szeretnének lelkésszel beszélgetni.
Másfél hónapi távollét után Németországból érkezett haza
a lányom. Megbeszéltük, hogy a testvéreivel együtt elmegyünk elé a Keletibe. Mindegyikünkben ott volt az a vágy,
hogy együtt várjuk a vonatot, amivel érkezik, együtt nézzük, ahogy leszáll a vonatról, együtt szaladjunk elé, öleljük át, segítsük le a bőröndjét, együtt keressük meg az
autót, pakoljuk be a csomagját, és együtt térjünk haza.
Csakhogy későn indultunk el otthonról, és még csak az
Orczy téren voltunk, amikor telefonált, hogy már leszállt
a vonatról és vár minket a parkolóban. Természetesen a
parkoló tele volt autóval, alig tudtunk haladni benne, úgyhogy okosabbnak láttam kiugrani az autóból, odaszaladni
a lányomhoz, hogy míg áll a kocsisor, addig rakjuk be a
csomagtartóba a bőröndjét és ugorjuk be az autóba. Ezzel
a néhány perces késéssel az együtt megfogalmazott
vágyunkat törtük ketté. Nem vártuk a vonatot, hanem a
lányom várt minket. Nagyon-nagyon örültünk, hogy meg-

érkezett, mégis ahogy beültünk az autóba, a gyerekeimen
is éreztem a csalódottságot. Nem így akartuk ezt a találkozást. Késtünk, elrontottuk, kimaradtunk valamiből, amit
elterveztünk, amire vágytunk.
Az év utolsó estéjét szeretjük mulatozva, vidáman tölteni.
Abban bízunk minden szilveszterkor, hogy az ó évvel a
régit, a rosszat, a nehezet, a boldogtalanságot búcsúztatjuk, és ami előttünk van, az a szép, a jó, a számunkra kedvező fordulatokat tartogató boldog, új esztendő. A vidáman, jó társaságban, kicsit iddogálva töltött szilveszter
éjszakáknak megvan az az üzenete is, hogy szeretnénk
elfeledni az elmúlt évet, szeretnék optimizmussal, nagy
reménységgel nézni a jövő évünk felé. De nem tudjuk,
hogy mit hoz a jövő. Hasonló fogadalmakkal kezdjük
majd ezt az újévet is, mint az előzőt: hogy ebben az évben
másképp élünk majd, hogy pontosak, hogy rendesek…és
még ki tudja, mik leszünk. Igazából nem változik semmi.
Hiszen a vasárnap után újból hétfő lesz, a péntek után
szombat.
Fogadalmaink között mégis ott lapul a kérdés, ami a múlt
évre vonatkozik. Elrontottunk valamit, és akkor mit rontottunk el? Sok mindent rosszul csináltunk? Nem használtuk ki a kapott időt? Van, amit már nem hozhatunk
helyre, vagy van még időnk, hogy bocsánatot kérjünk,
változtassunk, változzunk?
Az újban van valami csodálatos érzés. Hogy tiszta lappal
kezdhetünk. Hogy van még esélyük a boldogságra, a szépre, a jóra. Hogy van még időnk.
A fogadkozások mögött sokszor megbújik az a félelmünk
is, hogy nincs már annyi időnk. Egyre kevesebb van.
Lassan teljesen elfogy.
Jó lenne jól élni. Békességben, szeretetben, örömben, hitben. Az év utolsó perceiben hadd szólaljon meg Jézus
szava mégis biztatásként, örömet adó reményként. Még
van egy kis időnk. Nem tudjuk, mennyi. Isten adja, hogy
jól használjuk, jól éljünk azzal, amit kapunk, hogy majd
azt mondhassa a mi Urunk nekünk: Jól van, jó és hű szolgám.
HEINEMANN ILDIKó evangélikus lelkész
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Testületi hírek

vecsés város képviselő-testülete november 29-én tartotta éves
rendes tanácskozását. az ülésről Dabasi János betegség,
Dr. gerencsér Balázs munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott.

Rendeletek

Több napirendi pontban rendeletet alkotott a testület, illetve
rendeletet módosított
- A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról döntött
a testület.
- A képviselők megszavazták a településképi véleményezési
eljárásról szóló rendeletet.
- Módosításra került a költségvetési rendelet az év közbeni költségvetést érintő döntések átvezetése miatt.
- Az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozását, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjét szabályozó rendeletet átdolgozásra visszavonta a testület.
- A Bálint Ágnes Kulturális Központ számára az évvégi rendezvényeire 1 m 880 ezer forint többletköltséget fogadtak el a képviselők.

Szoborpark lesz

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör kérelmezte, hogy a Megmaradás
Emlékműnél egy tíz alakos, nemzeti történelmünk nagyjait
megörökítő szoborpark létesüljön. Évente egy tömörített égerfából faragott mellszobor kerülne fölavatásra mindig június 4én – közadakozásból. A testület engedélyezte a leadott tervdokumentáció szerint a szobor fölállítását.
(Bővebb írásunk a 8. oldalon – szerk. megj.)

Rövid hírek

- A képviselők elfogadták a költségvetés I-IX havi teljesítéséről
szóló tájékoztatót.
- A 2014. évi költségvetési koncepciót a testület elfogadta.
- Eredményt hirdettek a Vecsési Szakrendelő intézményvezetői
tisztségére kiírt pályázatnál. A testület méltatta és köszönetét
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fejezte ki eddigi tevékenységéért és egyhangúlag újabb öt évvel
meghosszabbította Dr. Szarvas Tibor eddigi vezető kinevezését.
- A VSE kézilabda szakosztálya kérelmezte, hogy a jelentősen
megnőtt utazási és versenyeztetési költségek miatt 1,5 mFt-ot
kapjanak az idény befejezéséhez, amit a testület megszavazott.
- Az állami fenntartású iskoláknak a jövőben intézményi tanácsokat kell létrehozniuk. A testület, mint üzemeltető Dr. Lugosi
Máriát (Grassalkovich iskola), Czibolya Zoltánt (Halmi iskola)
és Dr. Fekete Károlyt (Andrássy iskola) delegálta a tanácsokba.
- A testület 2+2 évre szerződést hosszabbított Kortye Vilmos
vállalkozóval, a William’S TV Stúdió vezetőjével a műsorszolgáltatás folytatására, azzal az előírással, hogy évente egy alkalommal beszámolni köteles tevékenységükről a testületnek.
- A képviselők 1,5 mFt-ot szavaztak meg a Vecsés
Tájékoztatásáért Közalapítványnak a Vecsési Kalendárium
évkönyv kiadására.
(a testület valamennyi határozatát vagy rendeletét egyhangúlag
fogadta el.)
vT info

Végre létszámnövelés!

A Vecsési Járás megvalósulásával a Vecsési Rendőrőrs járászszékhelyi rendőrőrs lett, így a szervezeti felépítése átalakult, létrehozták a rendőrőrs szervezetén belül a Bűnügyi és a
Rendészeti Alosztályt.
A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság megismerve és megértve a
települések lakosságának igényét, vállalta, hogy a 24 órás járőrszolgálat biztosítása érdekében kezdeményezi 10 fő járőri és 1 fő
járőrvezetői státusz átcsoportosítását a Vecsési Rendőrőrsre.
Az együttműködési megállapodást dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke, Dr. Mihály István, Pest megyei rendőrfőkapitány és Kissné Szabó Katalin, Üllő polgármestere írta alá.
A megerősített létszámmal fokozódhat a rendőri közterületi
jelenlét, ezáltal javulhat a közrend és a közbiztonság a térségben.
- ambrus -
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Rendelet közterületek elnevezésérôl és a házak Közmeghallgatás
november 28-án tartotta
számozásáról
A Képviselő-testület – törvényi felhatalmazásban foglalt kötelezettségének eleget téve - rendeletet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól. E tárgykörben városunkban ez idáig rendelet még nem született. A témában illetékes és érintett Vagyongazdálkodási-, Igazgatási- és
Építési Osztály véleményének kikérésével, továbbá az eddigi
gyakorlat figyelembe vételével készült el a rendelet részletszabályainak kidolgozása. A jogszabályból kiemelnénk a legfontosabb, lakosságot érintő előírást, így:
- a Képviselő-testület hatásköre a belterületi közterületek elnevezése és elnevezésük módosítása;
- közterület elnevezésnél figyelemmel kell lenni a helyi lakosság
élő névhasználatára, a települési önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményére, továbbá a
természet- és társadalomtudományok eredményeire, a történelmi
hagyományokra, így különösen a helytörténeti kutatásokra, ezen
kívül a földrajzi környezetre, nemzetiségi viszonyokra;
- a közterület elnevezésének módosításakor az ott élők véleményét mindenképp figyelembe kell venni, így az érintett közterületen bejelentett lakcímmel rendelkezőktől javaslatot kell kérni
az új elnevezésre vonatkozóan, mely javaslatokat a Képviselőtestület elé kell terjeszteni;
- a házszámok megállapítására és megváltoztatására vonatkozó
szabályok leginkább az Építési Osztály munkáját érintik,
ugyanakkor az ingatlanhasználók házszám elhelyezéssel kapcsolatos kötelezettségeiről a rendelet 15. §-a így rendelkezik:
„15.§ (1) a házszámtáblát az ingatlan kerítésére vagy falára, a
közterületről jól látható módon kell elhelyezni.
(2) saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.
(3) Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként kell
elhelyezni.
(4) a házszámtábla beszerzéséről, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. a házszámtábla kihelyezéséért az ingatlantulajdonos és az
ingatlant bármilyen jogcímen használó egyetemlegesen felelős.

(A rendelet teljes kihirdetett szövege megtalálható a
www.vecses.hu honlapon.)
PH info

Gratulálunk!

Október 7-én, az Építészet Világnapján a Belügyminisztériumban Palóczi Antal-díjat vett át dr. Pintér Sándor minisztertől
Berényi Mária főépítész asszony. Ez a díj a településrendezés
területén adható legnagyobb elismerés.
vT info
Fotó: Práczki
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vecsés város képviselő-testülete a
közmeghallgatást, amely egy rövid testületi beszámolót és a
polgárok fórumát jelenti. Javaslatok és vélemények mellett a
felmerülő kérdésekre vagy a helyszínen vagy levélben - 30
napon belül - kell válaszolni. a képviselők hiányosan voltak
jelen, de a lakosság is szerény létszámmal jött el a fórumra. a
jegyzőasszony vezetésével a Hivatal valamennyi osztálya ott
volt, hogy a kérdésekre pontos választ tudjanak adni, de képviseltette magát a Járási Hivatal és a Tankerület is.
szlahó Csaba polgármester rövid beszámolójában ismertette az
év fontosabb állomásait, és néhány mondatban vázolta a jövő
évi fejlesztéseket.

A felszólalások sorát ifj. Várszegi György azzal nyitotta meg,
hogy bemutatott egy cipős doboznyi emberi csontot, amit a
Hold utca meghosszabbításában talált a korábban feltárt, majd
visszatemetett Árpád-kori templom helyén. A rövid beszélgetés
egyetlen tanulsága az volt, hogy bizony megérné, ha egy családi háznyi magánterületet megvennénk, és ott, szabadtéri múzeumban tennénk közkinccsé azt a keveset, ami megmenthető
még a közel ezeréves múltból, függetlenül attól, hogy azt a települést hogyan hívták, de itt van nálunk, ez a mi felelősségünk.
A hozzászólások elismerően szóltak az önkormányzat tevékenységéről, dicsérték az évek során elért eredményeket. A kritikai észrevételek is olyan stílusban kerültek felszínre, amiben benne volt az
önkormányzat iránti bizalom, az, hogy ezt is biztosan megoldják.
Három csoportra volt bontható a problémák köre. Többen kifogásolták, hogy az ivóvíz minősége kifogásolható, mert esetenként büdös és/vagy zavaros. Több válasz igyekezett körbejárni
a problémát, így elhangzott, hogy a vizet szigorúan és folyamatosan ellenőrzik, egészségre nem ártalmas, az esztétikai kifogások azonban jogosak. Pável alpolgármester úr véleménye szerint enyhén emelkedik a vastartalom, de ez még nem indokolja
vastalanító létesítését.
Másik problémakör a helyi buszjárat volt. Miért nem megy
korábban a busz, hogy a szakrendelő laborjába még időben odaérjenek, és miért nem jön vissza a busz az Erzsébet térre, mert
az ottani utasok sokszor nem férnek fel helyhiányában, és gyalogolhatnak, ha fontos az útjuk. A válaszok szerint rövidesen
orvoslásra kerül a probléma.
A harmadik népszerű téma a vasút és az állomások környéke
volt. A két állomás épületének lepusztult állapota (Kertekalja a
rondább), mindkettő környékének rendezetlensége, Kertekalján
a parkolás hiánya, télvíz-esők idején a sártengert kifogásolták.
Itt is dicsérték az önkormányzatot, hogy mind a Göci, mind a
Virág utca környékén új utak jelzik a változást. A válasz kitért a
nagyállomásnál, a sorompónál tervezett beruházásra is. Itt, sajnos, nagy a csend, ezért nem valószínűsíthető, hogy lesz aluljáró
a Könyök utca vonalában. A másik lesújtó megállapítás az volt,
hogy a MÁV továbbra is állam az államban. Semmihez sincs
pénze, de mindenbe beleszól, ami a területén van. (Ilyen a Virág
utca is, egy kint járt tisztviselőjük „nem kifogásolta” az új utat, de
a kiültetett fákat, kérte, vegyük ki…) A polgármester úr úgy summázta a történteket, hogy eddig vártak a vasúti beruházásokra, az
együttműködésre, a jövőben saját költségből oldanak meg minden ésszerűen megoldható feladatot, mert ez nem maradhat így.
Egy esetben nagy taps is volt a teremben. Egy kérdés azt firtatta, hogy mende-mondák vannak arról, hogy a polgármester nem
akar indulni a jövő évi választásokon. Szlahó úr elmondotta,
hogy már ő is hallott sok mindenről, hogy mivel fog foglalkozni, de ő szeretné folytatni a városvezetői munkát, ám ez a
választókon múlik majd. Erre csattant fel a biztató nagy taps.
szalontai János

4 Nemzetiség
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Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen Cipôsdoboz adománygyûjtés a Grassalkovich iskolában
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Iskolánk immár 3. alkalommal csatlakozott a Cipősdoboz elneTisztelt Magyarországi Német Honfitársunk!
A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek – így a magyarországi német közösségnek is - első alkalommal lesz lehetőségük saját jogon országgyűlési képviselőt
juttatni a Parlamentbe!
A választási törvény a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata számára teszi lehetővé német nemzetiségi lista
állítását, képviselőnket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez - a választást
megelőző 15. napig - kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát
már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi
választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie felvételét a
névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben
marad, amíg törlését nem kéri abból. A kérelem-nyomtatványt,
amely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető, a
választási szervek 2014. január 1-jétől minden háztartásba eljuttatják egy példányban.
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi
választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a jegyző
vagy helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a
Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az
ügyfélkapun - www.magyarorszag.hu - keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történő felvételről a
választópolgár értesítést kap.
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is
kiterjedően kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás
szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le, és természetesen szavazhat valamely párt egyéni választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy
képviselői mandátumot szerez. Ez – leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti
képviselőjük 2014-től, ha a német lista megkapja az országos
pártlistákra leadott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét.
Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói
névjegyzékre, és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá,
hogy a magyarországi németeknek végre képviselőjük
legyen a Parlamentben!
Heinek Ottó elnök

37. Vecsési Svábbál
Meghívó

Időpont: 2014 február 1. 19 óra
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
A jó hangulatról a Brunner zenekar gondoskodik, fellép a
Lumpen Klumpen tánccsoport.
Német népviseletben megjelenő vendégeink között értékes
nyereményeket sorsolunk ki!

A jegyek ára 5500 Ft , amely a vacsorát is tartalmazza.
Fazekas Eta : 06203174000

vezésű adománygyűjtő akcióhoz. Az idei akciónkban is nagyon
szépen becsomagolt, esztétikusan elkészített ajándékdobozok
érkeztek. Nagy öröm számunkra, hogy az idén 92 ajándékdobozzal örvendeztetjük meg az arra rászoruló gyermekeket.
Köszönjük minden adományozónak, hogy részt vett az akcióban, és köszönöm Kiss Réka szülő segítségét, aki segített a
dobozok gyűjtőpontra szállításában. Bízom benne, hogy a
következő években is ilyen szép számú ajándékdobozzal szerezhetünk örömet a gyermekeknek.
gáborné Bárány Ágnes tanító

Pedagógiai vásár

2013. november 15-16-án rendezték meg Ausztriában, Grazban a Pedagógiai Szakmai Vásárt és Kiállítást. A Kulturvereinnek köszönhetően négy óvodapedagógusunknak volt lehetősége
ismét részt venni ezen az eseményen. Az Országos Német
Önkormányzat szervezte a két napos programot, ahová az
ország minden részéből érkeztek német nemzetiségi pedagógusok. Összesen 43-an látogattunk el Grazba.

Színvonalas rendezvény volt, ahol új módszereket, könyveket,
oktatóanyagokat, eszközöket ismerhettünk meg. A délután folyamán több érdekes előadás is volt, mi a „Mit Freude singen, tanzen
und musizieren” című kurzust hallgattuk meg. Második nap városnézésen vettünk részt, közösen megnéztük a város nevezetességeit
osztrák idegenvezetéssel. Nagyon jól sikerült két nap volt.
Falusi nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
német nemzetiségi Munkaközössége

Köszönet!

Köszönjük a Mazsola Játszóháznak, hogy immáron már másodszor – élményekben gazdag pillanatokat tölthettünk náluk. Jó volt
belesüppedni a labdatengerbe, lecsúszni a sötét csúszdán, végigmászni a hálós alagútban. Tetszett az asztali foci, a nagy-puha
építőkocka, és nem utolsó sorban a sok-sok Mazsola-színező.
Mosolyország Óvoda
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Élet az Andrássyban
Tanévkezdéstől mostanáig

A 2013/14-es tanév iskolánkban 453 gyerekkel, 34 pedagógussal, egy iskolatitkárral, valamint 11 technikai dolgozóval indult.
Örömünkre szolgált, hogy 3 első osztályt indíthattunk. Már a
tanévnyitó értekezleten megtelt a naptárunk jobbnál jobb programokkal. A tanév eleji ismerkedést és ismétlést hamar a
Káposztafesztre való készülés követte. Idén egy feldíszített,
gyermekekkel és igazgató úrral „megrakott” lovaskocsival
vonultunk fel. Ezúton is köszönjük a szülők, diákok, kollégák
segítségét, akik részt vettek a munkálatokban. Új programként
szeptember 26-án „Te is tehetsz az iskoládért „délutánt szerveztünk. Szülők, tanárok és gyerekek együtt csinosították az iskola
udvarát. Ültettünk facsemetéket, festettünk kerítést, rendeztük a
hátsó kisudvart. Október 6-án immár hagyományosan az iskola
előtti kopjafánál a 7. évfolyamos diákok műsorával emlékeztünk az Aradi Vértanúkra. Az is hagyomány, hogy ez a műsor
adja a városi ünnepség magját. Köszönet illeti a diákokat és a
felkészítő tanárokat a színvonalas előadásért. Október 10-én
rendeztük meg szokásos őszi papírgyűjtésünket, idén is több
konténernyi papírt gyűjtöttek iskolánk diákjai. A versengést a
4.a osztály nyerte meg. Október 11-én Bolyai Matematika
Versenyen szerepeltek diákjaink. Évek óta rendezői vagyunk
ennek a megmérettetésnek. Iskolánkból 6 csapat indult, 120
versenyző csapatból 22. helyet szerezte meg a Tibáréli csapat
(csapatnevük a tagok keresztnevéből tevődik össze): Fehér
Tibor, Kiss Réka, Korognai Máté, Zalay Bálint, 5. b osztályos
tanulók. 77 csapatból 17. helyet szerezték meg a 7.a osztály
tanulói, a Minizsenik: Gyöngyösi Árpád, Hacskó Viktória,
Mogyorósi Gergely, Pongó Nikolett. Gratulálunk nekik is, a
többi versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak egyaránt. Október
16-án az 5.a osztály részt vett a Róder Imre Városi Könyvtárban
a Pest Megyei Gyermekkönyvtárosok Konferenciáján. Nagy
Éva könyvtáros néni tartott nekik bemutató órát.
Fegyelmezetten és tudásuk legjavát nyújtva vettek részt a diákok ezen az eseményen. Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Október 18-án rendeztük első hagyományos családi napunkat.
Sportversenyekkel, vetélkedővel és hörcsögsimogatóval vártuk
az érdeklődőket. Rendhagyó volt idén az október 23-ai ünnepségünk is. A WAT Társulatának „vendégművészeit” a mi 8.
évfolyamos diákjaink egészítették ki énekükkel, prózájukkal. A
felső tagozat vastapssal díjazta a műsort, melynek „diákok nélküli” változata hangzott el a másnapi városi ünnepségen. Az
őszi szünetben igyekeztünk kifújni magunkat egy kicsit, majd
az első tanítási héten pénteken két 5. osztályos csapattal indultunk a Bolyai Magyar Anyanyelvi Versenyen is. Annak dacára,
hogy először vettünk részt ezen a versenyen, Monoron, a József
Attila Gimnáziumban volt a körzeti forduló, mindkét csapatunk
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a középmezőnyben végzett, igazán büszkék vagyunk rájuk.
Szárnyas Kecskerágók: Pokorny Lili, Kiss Réka, Lantos István
és Zalay Bálint, valamint a Tündérszép Ilona Baráti Társaság:
Nagy Boglárka, Tóth Szabina, Dominek Virág és Kovács Dóra.
November 11-15. között iskolánk először rendezett
Projekthetet. Témánk az Egészség volt. Az Egészséghéten minden óra, tananyag, program az egészséges életmóddal, étkezéssel, sporttal volt kapcsolatos. Nagyon kimerítő, de nagyon tartalmas hét volt mindannyiunk számára. Annyira sokszínű programot szerveztünk a diákok a kollégák és a szülők számára,
hogy külön cikket is megérdemel. Az Egészséghét „levezetéseként” egy Szülői Munkaközösség által szervezett Retro Bulin
mulathattunk egy nagyot. A remek szervezésnek és a sok támogatónak köszönhetően az iskolának talán sikerül a bevételből
egy fontos célt megvalósítania: a kisudvar füvesítését, és öntözőrendszerének kiépítését. Hálásak lehetünk, hogy ilyen SZMK
áll a hátunk mögött és támogat minket a munkákban. Bár ősz
végén jártunk már, nem ültünk le pihenni. November 26-án
szintén új programként Természetbúcsúztató délutánt rendeztünk. Mivel az idő esősre fordult, így az aulában gyűltünk
össze, hogy közös énekléssel és versmondással köszönjünk el a
téli álomra hajló természettől. Megható volt a mécsesek lángjánál énekelni, igazán közösségformáló ereje volt. A téli szünetig
hátra lévő időben sem unatkoztunk. Természetesen hozzánk is
ellátogatott a Mikulás, iskolánkban a nagyok, a felsős osztályok
a kicsiket meglátogatják, Mikulás műsorral készülnek, az alsósok pedig megvendégelik a nagyobbakat ezen a napon. Sőt, szokásos Mikulás táborunk is megrendezésre került, és természetesen a karácsonyi ünnepekről sem feledkezünk el. Mikulás napján számtalan cípősdoboz adomány-ajándékot juttattunk el a
KLIK-be. Iskolánk összes osztálya készített – változó mennyiségű ajándékdobozt.

Így jó hangulatban, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánva
fogunk a téli szünetben pihenni, és erőt gyűjteni az újesztendőhöz. Sokat dolgoztunk tehát, sok készülődés és munka áll
mögöttünk és előttünk is. De megéri. Jó érzés látni, hogy a gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a programokon, és örülünk, ha a szülők is azt érzik, gyermekük jó helyen van. Ezért
dolgozunk. S hogyan? Együtt. Együtt a diákok, a szülők, a kollégák, a diákönkormányzat, a városi önkormányzat és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületének segítő támogatásával.
Horváthné gyurcsán erika és veszprémi klára

Honlap, brossura, szórólap és boltok
reklámanyagának elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel.:3620/9825439
e-mail: gabrinusz@freemail.com
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Vecsésiek letették a névjegyüket a Zilában…

A Krúdy Irodalmi Kör meghívására a „Kávéházi esték” sorozat
keretein belül november 21-én a G. Ferenczy Hanna Irodalmi
Kör mutatkozott be a Pestszentlőrinci Zila Kávéházban. A kávéház galériája havonta ad lehetőséget kulturális csoportoknak a
bemutatkozásra, ami a mostani esetben azt jelentette, hogy az
irodalmon túl a Periféri Art Művészeti Csoport (Görög Béla
vezetésével) egy tárlattal, a WAT Társulat néhány tagja megzenésített versek és saját szerzeményű mesedal előadásával színesítette a programot. A kör tagjai verset és mesét mondottak el a
szépszámú hallgatóságnak. A vecsési összeállítást szervezte és
a műsort vezette Benke Mária.
Mindennek megtetézése volt Szénási Sándor István közelmúltban megjelent „Ne siess idő” című verseskötetének bemutatása,
ahol a szerző néhány versét mondotta el a tőle megszokott
módon: természetesen fejből, és hihetetlen szuggesztív erővel.
Az est végén köszöntötték Szénási Sándor Istvánt 60. születésnapja alkalmából.

Szénási Sándor István: Ne siess idő
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Ne siess idő, mikor fölkel a Nap!
Ébredő házak falán mosolyt fakaszt,
barna faágon lánykeblű kisrügyek
ábrándos fényű álmokat rejtenek.

Ne siess idő, ha nyílik a virág!
Méhek zümmögnek, illatos a faág.
Homlokom simítja hűs tavaszi szél,
lelkembe egy dal a múltból visszatér.

Ne siess idő, ha már megszülettünk!
Szüleink álmából valósággá lettünk.
Mikor rácsodálkozunk a világra,
játszunk és kérdezünk mosolyt fakasztva.
Ne siess idő, a nyári ég alatt!
Az első csókok örökké tartsanak.
Engedj igaz vággyal az égbe szállni,
boldog ölelésben felnőtté válni.

Ne siess idő, mikor tenni kell!
Munkáját az ember ne kapkodja el.
Bármi legyen, szeresse, meggondolja
s ne hibázzon, ha nem kezdheti újra.

kalinfo
Fotó: Benke Mária
A felvételen Szénási Sándor István (állva) társaságában a zenészek láthatóak, balról: Erdei Zoltán, Hrahovina András, Kortye
Vilmos és Görög Béla

Kiállítások

Október 18-án nyílt meg a Kiállító-teremben a
Magyar Képzőművészeti Egyetem iparművészeti és restaurátor szakának kiállítása. A tárlatot Dr. Kőnig Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg.
kalinfo
Fotók: görög Béla

November 22-én nyílt meg Lach Sándor képzőművész Rés
című kisplasztikai tárlata a Kiállító-teremben. A műveket méltatta és a művészt bemutatta Dr. Feledy Balázs művészeti író.

Ne siess idő, hadd álljunk meg néha!
Bontsa ki elménk egy hegedű húrja.
Kifogyhatatlan az emberből a vágy,
dallamban föllelni a harmóniát.

Ne siess idő, akkor sem, ha vége!
És eljön az élet nagy számvetése.
Megkapom én is - nem kívánok többet,
költők hangszerét, a végtelen csöndet….

Koncert

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

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

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

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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Báli hangulat a Halmi iskolában
Aki november 23-án lépett be a Halmi Telepi Általános Iskola
tornatermébe, nem ismert rá a báli díszbe öltöztetett teremre.
Tornaszőnyegek és zsámolyok helyett fehér abrosszal borított
asztalok, pattogó labdák zaja helyett pedig élő zenekar muzsikája fogadta a belépő vendégeket.
Minden ősszel a Szülői Munkaközösség szervezi meg a Szülők
és Nevelők Bálját. A báli belépőkből, pártolójegyekből és tombolajegyekből befolyó összeget az Iskola Alapítványa kapja. A
támogatást az alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek
kirándulásának költségeire és tanszerek vásárlására fordítja.
Az idei bált Vecsés polgármestere, Szlahó Csaba nyitotta meg.
Megnyitó beszédet mondott Horváthné Nedreu Klára, iskolánk
igazgatója, és Radóci Tiborné, a szülői munkaközösség elnöke.
Ezután a hagyományos báli műsor következett. Iskolánk
Palánta Néptánccsoportja üveges és alföldi táncokat adott elő.
Az iskola énekkara a Fame című musicalből énekelt egy dalt.
Egy duett is felcsendült egy 7.-es diák és az ének tanárnő,
Sándor Mária Magdolna előadásában az egyiptom Hercege
című musicalből. Rock and roll tánccal léptek fel Kiss Brigitta
növendékei. A műsort Hamberger Györgyné hastánc csoportjának keleties hangulatú előadása zárta.
Az est további részében finom falatok és a táncparkett várták a
bálozókat. A jó hangulatú mulatságot tombolahúzás zárta, melynek során sok értékes ajándék lelt gazdára támogatóink jóvoltából.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogatónknak a nagylelkű felajánlását:
Vecsés Város Önkormányzat képviselői, Arláth Papírbolt,
Bakró család, Bálint Ágnes Kulturális Központ, Barkácsbolt
(Dózsa György út), Belleslin Judit, Bódvai Katalin (4.b),
Bogdándy Tamara (1.a) és családja, Boldog Születésnap,
Borókás Gyógyszertár, Borvár,
Czira család, Csipáné Pinczési Éva, Endrődi család, Fa-Bolt,
Fagyal József és családja,
Fashion Bob (Fő út), Fazekas József és családja, Fekete Gyopár
Patika, Früh-Ker Kft., Halmy Faloda, Halmy téri Lottózó,
Hanga Patika, Hangulat Ajándékkuckó (Telepi u.), Kállai
Zoltán és családja, Kállai-Tóth Anett, Karamell Cukrászda,
Kauremszki család, Kék Béka, KFC,
Kovács István és családja, Malya család, Mazsola Játszóház,
Miszlai család, Műanyag bolt (Dózsa György út), Pátria
Takarékszövetkezet, Pusztai László és családja, Rabsic
Horgászcentrum, Radóci Tibor és családja, Sértz Optika, Si-Ma
Kft., Stáció Hotel, Stellcerné Szunyogh Kata, Tesco, Tüske
Tímea 4.a, Universum Horgászbolt, Veronika Virágüzlet,
Vetüsz Kft., Vidéki Ízek Boltja, Villamossági szaküzlet (Fő út),
Volf és Társa BT. (Monor), William’s TV
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valamint 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a és a 8.a
osztályok tanulói.
Köszönjük mindazoknak, akik pártolójegy megvásárlásával
támogatták rendezvényünket!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek,
akik a bál szervezésében és lebonyolításában segédkeztek, név
szerint: Radóci Tiborné, Kovács Erzsébet, Miszlainé Taligás
Ildikó, Cziráné Volf Zsuzsanna, Kállainé Nagy Ildikó, Fagyalné
Ásztai Szilvia, Máriánné Sasvári Katalin, Endrődiné
Böszörményi Katalin, Csőváriné Kelemen Mária, Sarkady
Veronika, Bódvai Katalin, Garay Anita, Bálint Krisztina,
Képíró Istvánné, Pusztainé Botka Mónika, Tüskéné Radványi
Katalin, Fejes György
Aki szeretné alapítványunkat támogatni a személyi jövedelemadó 1%-ával, a következő adatokat írja a rendelkező nyilatkozatra: Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány,
adószám: 18697926-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!
Írás és fotó: Cseke Ágnes

Versenyek hangversenye
A Bálint Ágnes Kulturális Központban lehettünk részesei a
vecsési Zeneiskola hangversenyének november 13-án. Csodás
élmény volt. Minden pedagógus számára fontos, hogy összhangban legyen a diákjaival. A Zeneiskolában pedig egyenesen
nélkülözhetetlen. Ennek a harmóniának a létezése bebizonyosodott ezen a koncerten. Tanárok és diákok együtt léptek fel jobbnál jobb zeneműveket varázsolva elénk. Nemcsak mostani, de
egykori, jelenleg zenei pályára készülő diákok is eljöttek és színesítették a programot. Bár először léptek fel az új, magánének
tanszak növendékei, tehetségük már most megmutatkozott,
remélem, még sokszor halljuk őket. Nézőként – egy szokásos,
rohanó munkanap után – remekül kikapcsolódtam. A feladatok
eltávolodtak, nem gondoltam a tennivalóimra. Ültem és hallgattam a zenét. Bízom benne, hogy sokan voltunk így ezen a délutánon. Büszkék lehetünk arra, hogy Vecsésen ilyen színvonalú
kulturális élményben lehet részünk. Arra is, hogy van egy ilyen
színháztermünk, ahol mindezeket átélhetjük. Kedves vecsésiek!
Ha igazán jó koncertre vágynak, szeretik a zenét, szívből ajánlom a Zeneiskola hangversenyeit! Gratulálunk nekik – ismét!
Horváthné gyurcsán erika

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
szeretettel meghívja Önt és családját,
valamint barátait a hagyományos

Farsangi Batyus Bálra.
helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Operaházi Borlovagok (Laczó András, az Operaház magánénekese
és Sztankovics Béla gitárművész), Labdarózsa Népdalkör,
valamint Hrahovina András előadóművész

időpont: 2014. február 8-án, szombaton 20 órától
Belépőjegy: 2000,- Ft
Megrendelhető: +3620/336-21-36
+3670/774-32-68, +3620/970-44-84
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Nemzeti Pantheon

Szoborpark a Megmaradás Emlékműnél

A gyalázatos 2004. december 5-ei állampolgársági népszavazást követően állíttatta fel közadakozásból az Orbán Balázs
Erdélyi Kör a Megmaradás Emlékművet. A testület csak pár év
után engedélyezte közterületen való elhelyezését – addig albérletben volt az Erzsébet téri plébánia kertben. Az év során az
erdélyi kör kérvényezte, hogy a terület neve a jövőben
Megmaradás tér legyen, de erről még nem döntött a testület.
Talán szerencsés is, mert most egy újabb kezdeményezés folytán lehet, hogy más név lenne találóbb. Például, mint a
Megmaradás park, mert a kör most azt szeretné, ha a területen a
hatalmas székelykapu két oldalán nemzeti nagyjaink fából
készült mellszobra kerülne elhelyezésre.
A testület feladata az, hogy engedélyezze ezt a tíz alakos nemzeti pantheont. Ez a novemberi testületi ülésen megtörtént!
Engedélyezték a szobrok köztéri elhelyezését. A kör vállalja az
egyéb feladatok elvégzését. A terveket Onhausz Tibor készíti el.
A szobrok tervezését és kivitelezését Márkus Botond végzi el,
aki a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai kar elvégzése
után a Magyar Képzőművészeti Egyetem faszobrász restaurátor
szak végzős hallgatója. Ő vecsési, és fiatal szakemberként ő
faragta ki a Megmaradás Emlékművet, a kör kérésének megfelelően, de a motívumokat ő tervezte és faragta.

a mű bemutatása
A szobor mérete: 50cm x 65cm x 30cm
Posztamens: 120cm x 42cm
Talapzat: 62cm x 62cm x
A köztéri szobor anyaga tömbösített
égerfa. A posztamens kőrisfával lesz
borítva. A kör úgy tervezi, hogy a posztamenseket önerőből, szakipari vállalkozók segítségével készíti el.
A mellszobrok elkészítésének és fölállításának költségét közadakozásból gyűjtik össze a kör tagjai. Évente egy szobor
fölállítását tervezik, minden év június
4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a
Megmaradás Emlékmű két oldalán.
A kör az anyagi támogatások fogadására
a Pátria Takarékszövetkezet Vecsés Telepi úti fiókjában egy
számlát nyitott, amelynek a száma: 65100091-11382573.
Megjegyzésben kérjük fölírni: Nemzeti Pantheon. Aki 10 000, - Ft.,
vagy annál többel támogatja a nemes kezdeményezést, annak
neve felkerül a szobor talapzatára.
szalontai
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Fémes Napok 2013
A Pest Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége „Fémes
Napok 2013” megyei konferenciát rendezett november 21-én a
Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A fémipari szakmákban a rendszerváltozás, a termék előállítás
és a szolgáltatások terén bekövetkezett drasztikus átalakulás,
egyes szakmák ellehetetlenülését, a feketegazdaság térnyerését
hozta magával.

A fémiparban számtalan alapszakma (lakatos, hegesztő, öntő)
van veszélyben, a konferencia átfogóan foglalkozott a szakképzéssel. Bemutatta a szakma hanyatlásának okait, felhívta a
figyelmet a gyakorlati képzés fontosságára, a felkészült gyakorlati oktatók tudásának elismerésére. Kiemelte, elemezte a szakmai szervezetek, kamarák, érdekképviseletek, önkormányzatok,
szakhatóságok lehetőségeit, felelősségét, segíteni kész hozzáállását a szakma megújulásához, válságból való kilábaláshoz.
A konferencia résztvevőit, Pest megye egész területéről érkezett
öntő, lakatos, autószerelő, gépész és számtalan fémes cég vezetőjét, valamennyi megjelent vendéget szlahó Csaba, vecsés város
polgármestere is köszöntötte és Dr. szücs lajos, Pest megye
Önkormányzatának elnöke a megye fejlesztési és befektetési terveiről, kiss györgy károly, a Pest m. Munkaügyi központ munkatársa a megye foglalkoztatási helyzetéről és a munkáltatóknak
nyújtható támogatási lehetőségekről, Mihók viktória, a PMkik
munkatársa, a megyei szakképzés helyzetéről, szűcs györgy, az
Országos Fémipari ipartestület elnöke az OFI munkájáról számolt be, skribek Pál, az ipartestületek Pest megyei Területi
szövetségének elnöke az iparosok helyzetéről, elismertségéről a
hazai gazdaságpolitikában, és a szakképzésről tartott előadást.

A feltett kérdésekre adott válaszok után a résztvevők fehér asztal mellett, közvetlen stílusban beszéltek tapasztalataikról, saját
helyzetükről, a vállalkozásukat érintő szakmai nehézségekről,
lehetőségekről.
skribek Pál elnök

Fotó: Fekete József
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Beszélgetés Tábori Ferenc alpolgármesterrel
Felelős gazdálkodás – gyarapodás

- Tavaly úgy kezdtük a beszélgetést, hogy egy nagyon mozgalmas, zsúfolt év volt. a szerteágazó feladatok megoldásához a
hét minden napjára szükség volt. és az idei?
- A járásrendszer kialakítása, vagy az oktatás átszervezése
ugyan tavaly volt, de az idei évben derültek ki a működés problémái, amelyet folyamatosan kellett megoldani. Így a tankerület
irodáját bővíteni kellett, de az egészségügy, a hulladékgazdálkodás is számos gondját kellett orvosolni. És végre valahára át
tudtuk adni a Kulturális Központot. Nem unatkoztunk. Az
elfoglaltságnak az a része, amit a civil társadalom szereplői, a
rendezvények sokasága jelentett, az semmit sem változott, talán
még több is lett. Ez persze mindenképp az elfoglaltságok kellemesebb része, rengeteg örömteli pillanattal.
- a beruházások, a slágertémák mellett akad még nagyon sokakat érintő más kérdés is, mint az egészségügy.
- A vecsési egészségügyi ellátás sikertörténet. A családorvosi
hálózat és a szakrendelő közmegelégedésre működik. Igaz, költünk is rájuk. A rendelőket folyamatosan újítjuk fel az ellátásban
dolgozók és a betegek végett. Nagyon fontos döntés volt, amikor
önkormányzati kezelésben hagytuk a szakrendelőt. Ez évente
ugyan több millió forint támogatást jelent, de megéri, mert nem
akarjuk, hogy az ellátás színvonala csökkenjen. A szakrendelő
tevékenységével elégedettek vagyunk, ezért is hosszabbítottuk
meg az intézményvezető mandátumát újabb öt évvel. A szakrendelőnél a parkolás okoz még gondot, de itt is tárgyalásban
vagyunk egy közeli ingatlan megvásárlásáért, ahol a parkolóhelyeket növelhetjük. Dédelgetett tervünk egy mentőállomás létrehozása. Még az út elején járunk, de nem reménytelen a helyzet.

- az idei évben, de különösen a következő években teljes átalakulás vár a hulladékgazdálkodásra. ez mit jelent helyben?
- A környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás és a megújuló
energia használata egyre inkább a sürgősen megoldandó feladatok közé tartozik, és ezek egymással szorosan össze is függnek.
A városban keletkező mindenféle szemét és hulladék elszállítására és kezelésére van a városnak valamilyen kezdeményezése.
Tudjuk, hogy sokaknak nehéz ennek kifizetése, ezért számos
kedvezményt adunk, amelyek évente több tízmilliós kiadást
jelentenek. Ezt a többletköltséget azok is növelik, akik nem
fizetnek, zsákokkal trükköznek, és azok is, akik közterületre
hordják a szemetet. Ilyen közterület a városban több helyütt
lévő szelektív szigetek, ahová egyre többen válogatás nélkül
rakják ki a háztartási hulladékot. Készülnek a tervek, pályázni
szeretnénk a szelektív hulladékgyűjtés gyökeres átszervezésére.
Ez a közeljövő nagy vállalkozása lesz, amikor közvetlenül a
házaktól lesz begyűjtve a háztartási hulladék mintájára a szelektíven gyűjtött hulladék, ami újrahasznosítható és nem terheli a
környezetet. Mindez alapjaiban változtatja meg a Vetüszt, mint
szolgáltatót, mert hulladék esetében nonprofit vállalkozássá kell
váljon, de egyéb, más tevékenységére ez nem vonatkozik.

- a megújuló energia városi jelenléte ne maradjon ki…
- A megújuló energia felhasználásában országos szinten is jól állunk.
Egyetlenként tagjai vagyunk egy uniós projektnek, ami a nemzetközi tapasztalatok megismerésében és felhasználásában segít. Eddig is
intézményeink felújításakor törekedtünk, hogy a nyílászárók cseréjét
és az épület szigetelését a legjobb módon oldjuk meg. A megújuló
energia két módon kerülhet közelebb az emberekhez. Az egyik a
geotermikus energia kihasználása az új beruházásoknál. Ilyen volt a
Kulturális Központ. A másik a környezetvédelem és a megújuló
energia iskolai szintű oktatása, a lehetőségek ismertetése a gyermekeknek, hogy a felnövekvő generáció környezettudatos legyen.

Önkormányzat 9

- Öntől is megkérdezem: hogyan adósodtunk el, és miért nagy
dolog az adósságátvállalás?
- Ugyanabból az okból, mint a magánszemélyek többsége. A
fejlesztésekhez nem állt rendelkezésre anyagi forrás.
Ugyanakkor az elmúlt években több milliárd forint értékű beruházást valósítottunk meg. Ebből a legnagyobb a Városközpont,
de utcák sorát aszfaltoztuk, óvodákat és bölcsődét építettünk,
hogy csak néhányat említsek. Mindig odafigyeltünk arra, hogy
az adósság nagysága jóval kevesebb legyen, mint az éves költségvetés bevételi oldala. Miután a tartozásokat évi bontásban
kell fizetni, ennek törlesztése nem jelentett gondot.
A kormány talán azért akart tiszta helyzetet teremteni az önkormányzatok számára, mert erősen átalakította a támogatási rendszert, és olyan állapotot akart, ahol mindenki egyformán áll, és
kimondható, hogy mostantól nem lehet hiányt tervezni az éves
költségvetésnél! Vecsés ugyan sosem tervezett hiányt, mégis
logikus volt a szándék, ami mindenkitől a felelős gazdálkodást
követeli meg. Az, hogy a mostani döntéssel átvállalják 100 %-ig
az adósságot, az felbecsülhetetlen segítség mindenki számára.
- Ön egyéni körzetet nyerve lett képviselő. Hogyan teljesített
ebben a minőségben?
- Azt hiszem, egyetlen képviselő sem mondhatja azt, hogy valamelyik városrész előnyben részesül. Igyekszünk a település
egészét egyformán fejleszteni. Ez igaz a Petőfi tér és környékére is. Az iskola – közös erőfeszítéssel – gyarapodik és szépül.
Kiváló az együttműködés az egyházzal, már most érezhető,
hogy egyre népszerűbb. A városkép folyamatos szépítése, gondozása – virágok, parkok, játszóterek építése – mellett, úgy
gondolom, a jövőben nagy figyelmet kell fordítani járdák építésére. Ugyan évente sok helyütt készítünk járdát viakolor megoldással, de ezt folytatni kell, hogy az egyik városrészből a másikba, és a középületekhez eljuthassanak az emberek.

- Tavaly is beszéltünk a sportról. Most sem ússza meg, sőt még
rámenősebben érdeklődöm: lesz-e sportcsarnok vecsésen?
- A foci és a kézilabda, általában a mozgás fontos része az életemnek. Sajnos, a focisták kiestek, aminek nem örültem, de ez
várható volt. Főként a vecsési focisták jelenlétét hiányoltam az
eredménytelenség mellett. Azt látni kell, hogy a foci elment
olyan irányba, mint amilyen a világ. A pénz mozgatja, ez a legdöntőbb szempont. A kézilabda világa más. Országosan is és
helyben is. Lényegesen kisebb összegekről beszélünk, a támogatás nagyobb százaléka a körülményeket segíti és nem a játékosok zsebében landol. Nálunk a férfi és a női szakosztályban
többen sportolnak, mint a focistáknál, és ennek megfelelően
több is a vecsési a csapatokban. Mind a két junior gárda dobogón van, ami azt mutatja, hogy jó az utánpótlás.
El kell fogadnom, hogy a város életéből talán egyedül egy
sportcsarnok hiányzik. Ellene és mellette is sok érv elhangzik,
amiből talán az a legfontosabb, hogy valóban kell, de olyan,
ami méltó a városhoz. Ezzel szemben van a miből? Miből építjük fel, és miből üzemeltetjük? Az is elgondolkodtató, hogy a
sportszakosztályaink országosan – esetenként nemzetközileg is
– elismert eredményei miatt hazai és nemzetközi versenyek,
mérkőzések házigazdái is lehetnénk. Foglalkozunk a kérdéssel,
és készek leszünk megragadni a kínálkozó lehetőséget.
- Mit kíván a város polgárainak?
- Amit magamnak és barátaimnak is. Törekedjünk egymás megértésére és megbecsülésére. Szeretetben áldott karácsonyi ünnepeket, és sokkal szebb, eredményesebb, egészségben teljes
újesztendőt kívánok a kedves olvasónak.
szalontai János
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MIKULÁS
- repülôn, kamionon, motoron, pónin…
November 30-án, pénteken délelőtt tavaszias őszben a repülőtéren sok-sok kipirult arcú kisgyermek várakozott, hogy leszálljon a repülőgépe a Lappföldi Mikulásnak. A vecsési
„Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten” gyermekei az óvó nénik kíséretében izgatottan toporogtak, hogy mikor
érkezik meg már végre a Mikulás Joulu Pukki, hiszen Ők
fogadták vidám énekükkel az ajándékosztót…
Évről-évre látványos esemény a motorosok Mikulás-járása. A
vecsési és gyáli motoros egyesület nagy örömmel vállalja, hogy
megadott menetrend szerint végigjárja mind a két várost, és
különböző helyeken szaloncukrot osztogatnak a gyermekeknek.
Idén 87 motoros járta a városok utcáit, és akik látták őket, azok
bizonyíthatják, hogy igen impozáns látvány volt a Mikulás-sapkás konvoj. Köszönet Oláh László képviselőnek, aki évek óta
szervezője a látványosságnak.
vT infok

Fotó: motorosok

Tavaly után ismét a „Mosolyországos” kis gyermekek, és persze, a máshonnan érkezett kis lurkók is személyesen találkozhattak az igazi Mikulás bácsival…A Mikulás magyarul köszöntötte őket, ők viszont finnül énekeltek neki egy gyermekdalocskát, amit jókedvűen velük énekelt a nagyszakállú
is…Szaloncukrot osztogatott, és nevetve, kötetlenül beszélt
hozzájuk. A gyermekek kikerekedett, tágra nyílt szemekkel
figyeltek, s az ott toporgó apróságok semmiért sem cserélték
volna el ezt az élményt…
Írás és fotó: Benke Mária

Már megszokott, hogy a Mikulás december 5-én végigjárja
Vecsés utcáit. Idén az önkormányzat által finanszírozott
Mikulás járaton „kisebb” változás történt, mert lovasfogat
helyett kamionnal járta a várost. A Vetüsz Kft. dolgozói kitettek
magukért, és oroszlánrészt vállaltak abban, hogy a gyermekek
ámuljanak-bámuljanak a szépen feldíszített és berendezett csillogó-villogó csodajárgányon. Köszönet nekik, külön dicséret
illeti Szép Attilát, aki fölajánlotta idejét és autóját erre a nemes
célra.
Fotó: Dobrovitz erika

December 7-én a Mikulás kimenőnapot adott rénszarvasainak, s
pónifogaton érkezett a Market Centralba. Látogatását kicsik és
nagyok egyaránt örömmel fogadták. Az MC szervezésében a
fogatot a Dobrovitz-család biztosította, mester hajtóval.
Köszönet nekik!
Írás és fotó: MC info

Frakk fája

Lezárult a sok ember érdeklődését megmozgató Az év fája
vetélkedő, amelyen a Bálint Ágnes emlékház udvarán álló
hatalmas madárcseresznyefa is részt vett. Bár nagyon sokan,
lelkesen és egymást buzdítva szavaztunk rá, voltak városok,
ahol a lakosság még ennél is nagyobb tömegei vettek részt a
szavazáson, így aztán a sokáig biztosan őrzött 4. helyünkről
(sőt, egy rövid időre harmadikok is voltunk!) a finisben az 1229
szavazatunk ellenére lecsúsztunk a 6. helyre. Ez azonban egyáltalán nem baj! A játék jó volt, élveztük, a cél pedig nemes: a
figyelmet a természetre irányítani. Ahogy a szervezők a díjátadón elmondták, a nyilvánossággal minden egyes fa nyert – és ez
így van. Amúgy az első helyre a gödöllői vén vackorfa került
4059 szavazattal. Miután Gödöllő egyetemi város, ahol rengeteg a nagy baráti körrel rendelkező fiatal, ezt nem is csodáltuk.
Ezúton is köszönjük minden kedves szurkolónknak a Frakk
fájára leadott szavazataikat!
németh Ágnes
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: Szent karácsony hajnalán

Hrahovina András: Futurizmo

Szent karácsony hajnalán
megszületett jászolán
a kis Jézus, a mi Megváltónk,
bűnöktől megszabadítónk.

Festett fa arcokra égett mosoly,
idegen, minden idegen,
naponta írják át az Írást
ördögéknél idelenn.

Több, mint kétezer éve már
eljött a fény a Földre immár.
Az emberek a fényt ünnepelték,
a Messiást, a Krisztust kérték.

Meszelt fal, tenyérnyi vakolat
hiányzik már a házadon,
nem állunk meg egy percre sem,
szeretet sincs, csak szánalom.

Isten elküldte egyszülött fiát,
hogy megváltsa a bűnöktől az embert.
Az ember ünnepli karácsonykor
ezt a hagyományt.

Gyertyánknak lángja is megfagyott,
idegen, minden idegen,
a tolmács rosszul fordított,
hamis a zsoltár idelenn.

Szeretet jár át minden embert,
békesség, öröm mindenütt,
maradjon meg ez a béke
örökre bennünk emberekbe’…

Urbánus vigyorú vigécek
naponta Pilátust játszanak,
kirakat-műanyag angyalok
nem azok, aminek látszanak.

Varjasi Béla: Múló idő

Szavaink koppannak, peregnek,
idegen minden, idegen,
nem őszinték, de polkorrektek,
mert ez a lényeg idelenn.

Rég volt, szép volt, amikor
szél süvített a hófödte tájon.
Száguldoztak vidéken valahol,
télies ruhákban, ló vontatta szánon.

Kelemen Bata Mária: Készülődés

Hrahovina András: Ahogy a szobrászok
megálmodták
Már rég nem álmodnak havat
az Úr felhői nálunk karácsonykor.
Savas eső oldja az ünnep színeit.
Krisztus helyett is a kokokóla-télapó
röpköd tetőről tetőre,
vidám rénszarvasok húznak át az égen…
s a Megváltó sebei ilyenkor
belesajdulnak a kufár világba.
Szénási Sándor István: Várakozás
Mikor egyedül maradtam
a régi házban gyermekként,
úgy vártam édesanyámra,
ahogy karunk vár egy ölelést.
Hiányzott a közelsége,
mint alvásból a szép álom,
akkor az ő érkezése
volt lelkemben a karácsony.
Azóta is érzem-értem,
legszebb fény a várakozás:
Hajnalcsillag fent az égen
szívünkben a vágyakozás.

Néhai, idilli emlékképek,
melyek idézik a tél hangulatát.
Sajnos, a múlté, akármilyen szépek.
Oly nagyot változott azóta a világ!

Szép karácsony lassan eljő.
Gyülekezik sok hófelhő.
Hó dunnát rak hegyre, völgyre,
készülődik az ünnepre.

Az időjárás sem olyan, mint régen.
A tél hideg volta is megváltozott.
Évszakok közötti átmenet eltűnt szépen,
az emberek kapcsolata sem a megszokott.

Fehér ruhát ölt föl a táj.
Csillog rajta hűs hókristály.
Napsugárban megfürödve,
mint drágakő fényes kedve.

Boldog családok csillagszórók mellett:
Egykori karácsony meghitt szeretete.
Többet vásárolnak, mint amire telhet;
mára a kereskedők hatalmas üzlete.

Érkezik a várt karácsony,
asztalon a friss kalácsom.
Míg fenyőfát öltöztetek,
Jézuskához énekelek.

Mitől változott meg így az életünk?
Mi lehet mindennek az ára?
Talán fordulatot remélhetünk?
Csak dekadencia vár a világra?

Szent karácsony éjjelén,
elvarázsol az égi fény.
Jelzi Jézus születését,
a szenteste ékességét.

A mókuskerékből ki lehet szállni?
Az emberiségre jön-e ébredés?
A kivezető utat meg lehet találni?
A sok szöveg és a jó szándék kevés!

Angyalkák a légben szállnak,
az emberek rájuk várnak.
Áldást hoznak s szeretetet,
széppé teszik az ünnepet!
Az oldalt
Szénási Sándor István Hárman az Irodalmi Körből egy előadóesten, balról:
állította össze. Varjasi Béla, Sallay Gyula és Benke Mária (állva)

Csalódni fog nagyot, ki Istent tagadja.
Kérdésekre választ a jövő megadja.

Társra vártam éveken át
szerelmes tűzben lobogva,
nem hittem, hogy az ifjúság
boldogságból alamizsna.
Vártam újszülött gyermekek
feledhetetlen mosolyát,
és el nem múló szeretettel
várom már az unokát.
Elég volt-e amit tettem?
- kérdezem majd a Jézuskát
s kapok-e ezüst papírba
csomagolva feltámadást..

12 Helytörténet

80 éve történt
vitéz JÁKFAI GÖMBÖS GYULA Magyarország miniszterelnöke volt 1932. október 1-jétől 1936. október 6-áig, a haláláig. 1933. augusztus 20-án Vecsés
díszpolgárává választották.
Vitéz jákfai Gömbös Gyula 1886. december 26-án született a Tolna megyei
Murgán. Apai ágon a XVII. század közepéig vezethető vissza családfája. A
Vas megyei Jákfai előnevet viselő Gömbösök leszármazottja. 1658-ban I.
Lipót király a jobbágysorsú Gömbös Györgynek és Tamásnak nemeslevelet
adott a török elleni harcokban szerzett érdemeikért. Gyula a György ágból
származik. Gömbös Gyula felmenői a lutheránus valláshoz tartoztak. Apja,
idős Gömbös Gyula Sopronban magyar és német tannyelvű népiskola vezetésére képesítő oklevelet szerzett, majd 1882-ben Murgára került.
Megnősült, egy sváb származású nőt, Weétzel Anna Máriát vette feleségül.
Házasságából Gyula, Mária, János és Karolina nevű gyermekek születtek.
Gömbös Gyula tanulmányait Murgán kezdte. Apját Sopronba helyezték, és
a fia már ott folytatta tanulmányait az evangélikus líceumban. Érdemjegyei közepesek voltak, de kitűnt a sportban, különösen a futballban. Apja
1901-ben a pécsi honvéd hadapródiskolába íratta. Itt kezdődött katonai
pályája. 1905-ben jeles eredménnyel (évfolyam ötödikként) zászlóssá
avatták. Zágrábba helyezték, megtanult horvátul, s itt ismerkedett meg a
Balkánnal. Kapcsolatba került a legénységi és altiszti állománnyal, horvátokkal, bosnyákokkal. A katonai ranglétrán gyorsan haladt. 1906. november
1-jén hadnagy. 1908-ban Bécsújhelyre vezényelték, majd 1910-ben vissza
Zágrábba. 1911-ben Budapestre került felsőtiszti egyéves tanfolyamra.
1912. október 1-jén főhadnagy. A közös hadsereg tisztképzőjébe vezényelték, ahol 2 évet elvégzett. A világháború kitörésekor, 1914-ben a frontra
vezényelték. Első hadi ténykedéséért megkapta a III. osztályú katonai
érdemkeresztet. 1915-ben századossá léptették elő, majd Galíciába vezényelték. 1916. június 11-én az oknai áttörésnél megsebesült. 23 havi frontszolgálat után a megsebesült Gömböst a bécsi helyőrségi kórházban ápolták, és kitüntették az ezüst katonai érdemkereszttel. 1915. augusztus 23-án
Bécsben házasságot kötött Greta Richterrel. Ebből a házasságából három
gyermeke született. Az ifjabb Gömbös Gyula 1918. október 18-án született és
katona lett. A II. magyar hadsereg kötelékében a keleti frontra vezényelték,
ahol 1942 végén, a doni áttörésnél huszárhadnagyként hősi halált halt.
1916-tól Gömbös Gyula a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumban
dolgozott. A román betöréskor a kiürítést irányító államtitkár mellé delegálták. Az evakuálást irányító bizottságban Ő a szakértő. Több fontos személyiséggel ismerkedett meg, mint gr. Bánffy Miklós, br. Perényi
Zsigmond, gr. Bethlen Isrván. Ezen ismeretségeknek később a politikai
pályán veszi hasznát.
A felbomló Monarchia uralkodója azt javasolta, hogy saját nemzetükhöz
sorolva - csatlakozva - folytassák tevékenységüket. 1918. november 6-án,
Budapesten szolgálatra jelentkezett, a HM – be.1918 decemberétől a katonai osztály balkáni csoportjának a vezetője.
1919. január 19-én megválasztották a Magyar Országos Véderő Egyesület
(MOVE) elnökévé. Ez már politikai funkció volt.
1919. február 11-én szolgálati állományon kívülinek helyeztette magát.
1919. augusztus 12-éig a szegedi ellenkormány hadügyi államtitkára.
1920 nyarán az országgyűlési választásokon Törökszentmiklós mandátumával került a parlamentbe. Fontos megjegyezni: Gömbös Gyula sem képviselőként, sem miniszterként, de még miniszterelnökként sem szerzett vagyont.
A Monarchia összeomlása után Gömbös Gyula a politikai pályára lépett.
Horthy Miklós kormányzó 1929. június 16-án vitézzé avatta a margitszigeti MAFC pályán. 1928. október 5-étől honvédelmi államtitkár,1929. október 10-étől honvédelmi miniszter, 1932. október 1-jétől haláláig, vagyis
1936. október 6-ig Magyarország miniszterelnöke.
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A Trianont követő időben a magyar hadsereg létszámát 35000 főben maximálták, és nem engedélyezték a hadkötelezettség bevezetését.
Ugyanakkor a kisantant országoknak (Jugoszlávia, Románia,
Csehszlovákia) 580000 fős hadserege volt. Ezt úgy játszotta ki Gömbös
Gyula hadügyminisztersége alatt, hogy bevezettette az általános védkötelezettséget. Ez 18 hónap tényleges kötelezettségre épült, de 12 hónap
után leszerelték a legénység zömét. Ennek eredménye, hogy a honvédség
állománya tisztekkel (5700 fő volt) együtt 64000 -re nőtt. Gömbös Gyula
nagymértékben fejlesztette a légierőt, s amikor Italó Balbó olasz légügyi
miniszter Magyarországra látogatott, és megnézte a repülőalakulatokat,
azok nagy hatást tettek rá.
Miniszterelnöksége kezdetén bevezette a Nemzeti Munkatervet, majd
országjáró körutat szervezett, hogy azt népszerűsítse. A Munkaterv 96
pontból állt. Gömbös Gyula ízig vérig magyar volt.
Gergely Jenő: Gömbös Gyula – politikai pályakép című munkájában írja:
„Gömbös Gyula egy korszak, a trianoni Magyarország fia, az adott kor lehetőségeit és igényeit felismerő megjelenítője. Sem Ő, sem környezete nem csinált titkot abból, hogy Gömbös „nemzeti öncélúsága” azt jeleníti meg, amit a
fasizmus Olaszországban Mussolinivel, de elképzeléseitől távol állt a náci diktatúra. Neki nem Hitler, hanem Mussolini és Atatürk (a modern Törökország
megteremtője) volt a példaképe. A fasizmussal kapcsolatban többször kijelentette, hogy az nem ültethető át a magyar talajba.”
Gömbös Gyula olyan jelenség a magyar politikában, akivel szemben senki nem
maradhat közömbös sem életében, sem halála után. Gömböst nem szerették,
de voltak, akik imádták. Mások ellenfélnek, ellenségnek tartották. Az utókor
pedig a legfőbb bűnösnek mondta ki egy egész korszak, egy egész rendszer
vétkeiben. (1945 után természetesen). Gergely Jenő szerint: „A Horthy-rendszert a történészek két áramlatba sorolják. Az egyik a Bethlen – Teleki – Kállay az
enyhébb irányzat, a másik Gömbössel vette kezdetét, majd Imrédyvel, Bárdossy
Lászlóval, Sztójaival folytatódott, és a nyilas Szálasi Ferenccel ért véget.”
Egyes politikusok életútjának rekonstruálásával nem mentalitásukat, szándékaikat kell elsősorban figyelembe venni, hanem azokat az objektív tényeket, történéseket, amelyek velük kapcsolatban állnak, vagy éppen szándékuk szerint mentek végbe.
Érzékeltetésül: Gömbös fajvédő volt és antiszemita, de sohasem csinált zsidótörvényt. Teleki nem volt fajvédő, csak „szalonképesen antiszemita”és csinált egyszer egy „ numerus clausust”, majd miniszterelnöksége alatt fogadták el a második zsidótörvényt.
Gömbös Gyula számára a nemzet szentség volt, s a mindenek fölé helyezett nemzet érdekeit reformokkal kívánta segíteni és előmozdítani.
Belpolitika terén – rend, nyugalom fenntartása.
Külpolitika terén - békés eszközökkel a revízió előkészítése.
Külpolitikáját illetően kifejtette, hogy Németország két szempontból érdekli:
1. Megveszi mezőgazdasági feleslegünket.
2. Németország milyen külpolitikát folytat, és az hogyan érinti a magyar
érdekeket.
Károsnak tartotta a nácizmus másolását, és kilátásba helyezte az ilyen
mozgalmak felszámolását. „Kifejezetten konzervatív politikusnak vallja
magát, aki nem zárkózik el a haladástól, de elutasítja a jobboldali szélsőségeket…”olvashattuk a róla szóló könyvben.
Vecsésen Díszpolgáraink emléktábla őrzi nevét.
Nyilván az akkori és a mostani politikai ellenfelei másképpen értékelik, de
ő az adott korban - ahogy olvashattuk - hazája érdekeit tartotta a szeme
előtt. Sokat tett hazájáért, amivel kiérdemelte Vecsés Díszpolgára kitüntető címet annak ellenére, hogy van, akinek ez napjainkban sem testszik.
Gál István
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ENERGIA-NAP A PETÔFIBEN
„ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg.
kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele. az
élet minden erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével,
Hogy örömmel töltse el létük a szívünket, az életünket.
Hát kérlek Titeket, emberek, óvjuk, féltsük, szeressük ezt a Földet!”
/Szatmári Delina/

Mostanában sok vészhírt hallunk Földünkről, és annak jövőjéről – a mi jövőnkről. Klímaváltozás, környezeti problémák.
Sürgető a helyzet, és most kell cselekednünk. kötelességünk
tenni valamit egyéni életünkben. Lekapcsolni a lámpát, szelektíven gyűjteni a szemetet, minél kevesebb energiát fogyasztani, visszautasítani a nejlonzacskót. A környezettudatos életmód kialakításában az iskolának is nagy szerepe van.
Ökoiskola lévén a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium rendszeresen igyekszik a természetvédelem és a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségét iskolai
szintű programokkal is bizonyítani. Ennek jegyében tartottuk
meg idei eddig legnagyobb lélegzetvételű rendezvényünket, az
Energia-napot is.
Az alsó és felső tagozatosok az iskolában vettek részt különböző programokon, a gimnázium tanulói számára pedig a Bálint
Ágnes Kulturális Központ színháztermében szerveztünk előadásokat. A nap fő témáit a korszerű hulladékkezelés és a geotermikus energia felhasználása adták. Hét meghívott előadó tartott egy-egy fél órás, vetítéssel kísért prezentációt a diákoknak.
Szlahó Csaba megnyitó szavai után Kujbus Attila, a
Geothermal Express Kft. ügyvezető igazgatója a geotermikus
energia felhasználásában rejlő lehetőségekről beszélt. Ezután
Molnár Tímea, a Duparec Kft. környezetvédelmi szakembere
tartott egy előadást a papírhulladék feldolgozásáról, majd
Hajnal János, az Inter-Metal Kft. környezetvédelmi tanácsadója ismertette meg velünk a fémhulladékok, elsősorban az alumínium hulladék újrahasznosításának módját. A következőkben
Erdélyi Attila, az A.S.A. Magyarország Kft. projekt menedzsere a hulladékkezelés és -tárolás lehetőségeiről, a szelektív hulladékgyűjtésről beszélt nekünk, majd Tóth László geológus, a
Geort Kft. munkatársa a hőszivattyú rendszerekről tartott egy
nagyon érdekes előadást. Ezután Vörösné Éles Csilla, a XVIII.
kerületi Bókay Árpád Általános Iskola igazgatónője következett, aki azokról a programokról és tevékenységekről beszélt,
amelyeket ökoiskolaként szerveznek a gyerekek számára.
Végül Práczki Péter, a monorierdei Zöld Erdő Kör vezetője, a
GeoSEE és a RE-SEEties képviselője lépett a színpadra. A hallgatóságot is aktivizáló előadásában röviden összefoglalta a konferencián elhangzottakat, majd Tóth Lászlóval közösen képek
segítségével ismertették meg a diákokat a Kulturális
Központban létesített hőszivattyú építésének lépéseivel. A rendezvényt követően az érdeklődők megtekinthették magát a
hőszivattyút is.
Az általános iskolásoknak eközben az iskolában szerveztünk
programokat, részben szintén külsős előadók meghívásával. A
felsősök forgószínpadszerűen, négy helyszínen vettek részt
különböző programokon. Megtekintettek egy Tárgyaink története című filmet a fogyasztói társadalomról és annak problémáiról. Heinemann Ildikó segítségével a kis közösségek
összefogásáról és a telekocsi rendszerről lehetett beszélgetni,
Pallos Gabriella, a Vetüsz képviselője pedig bemutatta a diákoknak a vecsési hulladék útját, illetve beszélt nekik a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról. A negyedik helyszínen Sebők
Zsuzsa és Almássy Tamás mutatott környezetbarát háztartási
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praktikákat a gyerekeknek, akik ki is próbálhatták, hogyan kell
tejszínből vajat készíteni.
Az alsósoknak először dr. Rasztovits Zsolt beszélt a szelektív
hulladékgyűjtésről, majd a kicsik is különböző programokon
vettek részt. Ezek között szerepelt piaci séta, látogatás egy savanyító üzemben, valamint plakát és dekoráció készítés hulladékok felhasználásával.
Az Energia-nap minden diáknak tartogatott valami érdekeset, és
a legtöbben pozitívan értékelték a hallottakat. Reméljük, elértük
célunkat a rendezvénnyel, és sikerült elmélyíteni a gyerekekben
a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés fontosságát.
Köszönjük vendégelőadóinknak, a szervezőknek és a Bálint Ágnes
Kulturális Központnak, hogy hozzájárultak a nap sikeréhez.

Végezetül pedig álljon itt egy rövid összefoglaló gimnazista
diákjaink tollából:
„Azt gondolom, hogy hasznos volt ez a program, hiszen mi,
diákok rengeteg újdonságot és érdekességet tudhattunk meg a
körülöttünk zajló világból. Hallhattunk a vízről, a hulladékkezelésről, a hőszivattyúkról, és kiderült, hogy a Bálint Ágnes
Kulturális Központban is van egy ilyen szivattyú. Geotermikus
energiával működik. Meg is mutatták nekünk. Nagyon érdekes
volt, és jó tudni, hogy Vecsés is igyekszik fejlődni!
A mi generációnkra váró feladat ezt tovább vinni, erősíteni és
fejleszteni! És nem kell sokat tenni, ugyanis „sok kicsi sokra
megy”! Elég, ha kevesebbet vásárolunk, 5 perccel kevesebbet
zuhanyozunk vagy fürdünk, alacsonyabbá tesszük az áram
számlát, ha például Tv nézés helyett olvasunk egy jó könyvet,
vagy kimegyünk a levegőre, ez még hasznos is! Ha valakit
komolyabban is érdekel az ügy, már most érdeklődhet, beléphet
a környezettudatos világba! Szerintem nagyon fontos, hogy a
diákokat az iskolákban környezettudatos életre tanítsák, így otthon is törekedni fognak arra, hogy odafigyeljenek, hogy mi a
szemét, és mi a hulladék, mit lehet kidobni a szemétbe és mi az,
amit külön kell gyűjteni.
Jelige: Nem minden hulladék szemét!” (Lőcsei Rebeka 9ny,
Molnár Henrietta 11ny, Metzker Dóra 11ny osztályos tanulók
fogalmazásaiból)
A részletes beszámolók megtekinthetők az iskola honlapján:
http://www.petofi-vecses.hu
Bekkerné Fenyő Ágnes

Fotó: Práczki Péter

H A J N I K U T YA K O Z M E T I K A

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

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.
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Csodára találtam…
Meggyőződésem, hogy az életben mindig azokkal az emberekkel találkozunk, akikkel dolgunk van e földön, s azt is bizton
állítom, hogy nincsenek véletlenek…
Egy barátom hívta fel a figyelmemet erre a kedves nem hétköznapi hölgyre, hogy készítsek vele interjút. A 21. századunkban
felgyorsult az Életünk, olyannyira, hogy minden ember stressztől, idegeskedéstől szenved, s ennek következményeként különféle bajaink alakulnak ki. Időnk, türelmünk nincs, de ha már
tűrhetetlen, orvoshoz megyünk, aki számtalan kivizsgálásra
küld, rengeteg gyógyszert ír fel, aztán használ, vagy nem használ. Ha nem, akkor a természetes gyógyhatású készítmények
felé fordulunk…
Jó néhány évvel ezelőtt a VT hírül adta, hogy egy erdélyi hölgy,
egy tanárnő elindult Romániából Afrikába tanítani, majd hazajött, s nálunk ,Vecsésen telepedett le. Az írásban fantasztikus
élményekben gazdag életútjáról mesélt, könyvet is írt róla, de
ami a lényeg, hogy egy furcsa betegsége következtében, amit
nem tudtak megállapítani az orvosok, hogy mi az, rátalált egy
„csodatévő növényre”.

Tamás Eszter Kolozsváron látta meg a napvilágot ikerlány testvérével együtt. Tanulmányait egészen az egyetemig
Kolozsvárott végezte, majd közép- és főiskolai tanári diplomát
szerzett fizikából és kémiából 1964-ben.
Az akkori romániai törvények értelmében mindenkit kihelyeztek tanítani. Őt Kolozsvártól 50 km-re, egy kis falu általános
iskolájába irányították, ahol négy évig tanított fizikát, kémiát.
Ezt követően áthelyezték Tordára egy közép- és főiskolára, ahol
óriási volt a létszám, csak tanárból volt nyolcvan fő. Nagyon
kedves, jóravaló, segítőkész kollégák vették körül, jól érezte ott
magát, közben férjhez ment, a férje állategészségügyi technikus
volt, házasságukból egy fiúgyermekük született. Mindketten
dolgoztak, majd mikor gyermeke három éves lett egy ajánlatot
kapott a tanügyi hivataltól, miszerint nagy létszámú /mintegy
350 fő/ tanárgárdát toboroznak Afrikába. Férjével megbeszélték, hogy Ő is jelentkezik... Mikor elérkezett a kiválasztás, Őt
Kongóba irányították, amiről fogalma sem volt, hogy milyen és
hogy hol is van pontosan. Magyarul, románul perfekt, franciául
kevesebbet, de beszélt. Kongóban francia volt a hivatalos nyelv.
Nyári vakáció idején 2 hónapos gyorstalpaló francia tanfolyamon vettek részt Kolozsvárott a tanárok, majd utazás előtt 2
napra Bukarestbe küldték, ahol közölték velük a jogaikat, kötelezettségeiket. 1974-ben elérkezett az utazás ideje. Vonattal
Bukarestbe utazott, fájó szívvel vált meg a családjától, főleg
kisfiától, de a körülmények rákényszerítették, hogy menjen, az
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volt az elképzelésük, hogy később a családja is követni fogja.
Repülőgépre szálltak és megérkeztek Afrikába. Eszter 12 társával Kinshassától kb. 2000 km-re a trópusi városba, Kanangára,
egy protestáns középiskolába került kémiát tanítani, ahol évekig
maradt. A kezdeti nehézségek elrendeződtek, s egy év után
hazamehetett a saját költségén családjához látogatóba, aztán két
év elteltével megtakarított annyi pénzt, hogy kivitette a férjét és
az öt éves kisfiát. Sok nehézség és szépség volt az életében, de
szorgalmasan tanított, tanult, hiszen neki is meg kellett tanulnia
az anyagot, amit a diákjainak leadott – persze franciául. Állandóan dolgozott, mikor végre két év után sikerült a családegyesítés. A férje munkát kapott egy tőlük háromszáz km-rel meszszebb lévő hatalmas angol farmon, de a rossz útviszonyok miatt
nem tudott utazgatni, így megint csak ritkán tudtak találkozni.
Kisfia óvodás lett, nagyon hamar megtanult franciául, így egy
év után már iskolába járt több fehér társával, akiknek a szülei
szintén valamilyen munkavégzés miatt éltek Afrikában. Tízévi
kinn tartózkodás után Eszter beteg lett, szörnyű fejgörcsöktől és
emésztési zavaroktól szenvedett, ami egyre súlyosbodott. Nem
segítettek az európai orvosok módszerei. Kivizsgálták, amenynyire a körülmények engedték, gyógyszerekkel kezelték, de
nem javult. Már fél éve betegeskedett, mikor egy misszióba
vezetett az útja, ahol kórház is működött, és az egyik kedves
nővér kérdezte, hogy, hogy van, mire ő elmondta, hogy roszszul…
A nővér mutatott egy növényt, amire azt mondta, hogy szedjen
belőle öt szálat, forrázza le és igyon teát belőle, de a növényt is
megeheti, az ott élő őslakosok ezzel gyógyítják minden bajukat.
Eszter tudta, hogy nincs veszíteni valója, hát kipróbálta. Hatnyolc nap után teljesen rendbejött. El kezdte kutatni, hogy mi is
ez a növény. Érdeklődött, próbált a gyógyhatású növénynek a
természetgyógyászat könyvekben utána nézni, nem túl sok
eredménnyel. Végül Európában sikerült rálelnie Euphorbia
hirta néven a gyógynövény leírásaira. Megszállottként kutatta a
növénnyel kapcsolatos információkat, mert tudta, érezte, hogy
csodára lelt.
A férje infarktust kapott, ezért 1990-ben Magyarországra jöttek,
letelepedtek Harkányban, majd később Abonyban, és, végül
mikor szegény férje meghalt, Vecsésre jött. Itt élt az ikertestvére, mellette eladó volt egy telek, és el kezdett a fiával lépésrőllépésre építkezni 2000-től. Elkészült a ház, és beköltöztek,
azóta vecsésiek. A csodálatos hatású gyógynövény tanulmányozásával nem hagyott fel. 1988-ban szabadalmaztatta
Németországban, majd itthon ötévnyi bevizsgálás utánajárás
után OGYI engedélyes gyógyászati termékként gyártási és forgalmazási engedélyt kapott rá, melyet a fiával kezdett gyártani
és forgalmazni. Készítenek belőle gyógyteát, gélt és balzsamot
Tafedim néven, mely az eredeti trópusi euphorbia hirta gyógynövényből készül. A készítményt csak Magyarországon forgalmazzák. Eszter a világ számos országában vett részt találmányi
kiállításokon szabadalmazott termékeivel. Mindenhonnan
helyezéssel tért haza, számtalan emlékérem, plakett, oklevél,
serleg díszíti otthonát. Mindenhol első helyezést kapott a
gyógyhatású készítményeire. Büszke rá, hogy Magyarország jó
hírét öregbítheti a világban termékeivel, s arra is, hogy segít az
embereken…
Egy rendkívül szerény embert ismertem meg személyében, sok
kedves emlékét mesélte el, szinte „ittam” a szavait. Kutyák,
macskák veszik körül, boldog, kiegyensúlyozott ember.
Otthonában egy kis Afrikát találtam, hihetetlenül kedves, megnyugtató lényéből árad a jóság, a segítő szándék. Keressék termékeiket, hátha meggyógyulnak bajaikból.
Írás és fotó: Benke Mária
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Honnan ered a Halmi-telep neve? - II.
folytatás

Később a helyi állampárt egyik prominense egy ideig bérelte, és
sikeres gombatermesztést folytatott a hatalmas pincében. 1990
után aztán ismét magántulajdonba került a pince és felette az épült,
az egykori képeslapok alapján látható tornyos présház, amely mellett egy ideiglenes fakápolna aprócska tornyos épülete is látszik.
Az idős, a szőlőskertben cselédeskedő emberek nekem még elmesélték, hogy a nagyobbik toronyban egy figyelőállás volt, ahonnan
a szőlőpásztor hamar észrevehette a szőlőkóstolásra kedvet kapó
gyermek csapatokat, és a kutyáival hamar arra sietett. A présház
oromzatára a Halmy család egyik kuzinjának a tiszteletére kiírták:
Anna-telep. Ez a kép a Róder Imre Városi Könyvtár emeleti folyosóján az új Bálint Ágnes Kulturális Központban tekinthető meg a
vecsési képeslapokból készített ás a lakóhelyünk iránt érdeklődők
számára minden bizonnyal érdekes tárlaton.
A Halmy Deutsch család birtokán alakult meg 1948-ban a Vecsési
Állami Gazdaság, amely később a Felsőbabádi Állami Gazdaság
szervezetébe ’Vecsési kerület’-ként integrálódott. A Halmy
Deutschoktól ’megörökölt’ és államosított hatalmas állami gazdasági tehenészet istállóiban folyó állattartásról, a tejtermelés remek
eredményeiről írtam 1974-ban a legelső újságcikkemet Vecsésen.
Ez már olyan régen volt, hogy emlékezni sem érdemes rá. Azaz
mégis, mert az egykori urasági istállókból, gazdasági épületekből
lett állami gazdasági infrastruktúrában az 1989-es változások után
több vállalkozás és magántársaság rendezkedett be, s ezzel jelentős mértékben növelték Vecsés adóbevételeit.
A Halmy Deutschoknak egy fiúk született, Sándor. Halmi
József felesége a textiliparban jeleskedő báró Wolfner család
leánya, Lili volt, aki szerette maga körül a szépet. A Halmy
Deutsch uraság körülbelül az állami gazdasági ebédlő helyén
álló, a képen is látható hatalmas és ma minden bizonnyal
műemléknek számítható, 51 szobás kastélyát alagcsövezett,
gondosan ápolt park vette körül. A II. világháború alatt és után
azonban, 1945-1946-ban már az új jelszavak alatt „a múltat
végképp eltöröli” vezényelt, és az ideológiával elvakított sereg
szétrombolta a kastélyt, a kapcsolódó értékes épületrészeket, és
a vecsési cselédek a saját építkezéseikhez szinte téglánként
széthordták. Megsemmisültek a kastély értékes berendezései, a
lépcsőház művészi fafaragású cseresznyefa korlátja, a lépcsőfeljáratban elhelyezett vagyont érő nagyméretű brüsszeli csipkék, a barokk stílusú bútorok, a fürdőszobák márvány kádjai,
medencéi, és a család messze földön híres kardgyűjteménye is.
Ezek közül bizonyára az oroszországi gyűjteményekből is előkerülhet még egy-egy hadizsákmányként elhurcolt példány.
A földbirtokos Halmy család emlékét őrzi a Városi Önkormányzat által - Gál István kezdeményezésére - az 1931. évi parcellázás 75. évfordulóján, 2006-ban a családról elnevezett Halmy
József téren felállított obeliszk és a Halmy József nevét viselő
tér és utca. A Halmi-telepet az 1970-es években egy vecsési
pedagógus a Pest Megyei Hírlap monori szerkesztőségébe küldött nyílt levelében egy szovjet úrhajósról, Komarovról javasolta elnevezni, hogy úgymond ne az egykori uraságra emlékeztesse az itt lakókat a telep neve. A Halmi-telep és a jogelőd település Halom történetét cikksorozatban mutattam be válaszként az
olvasóknak, és ebben igazítottam akkor helyre a tanár ’elvtárs’
tévedéseit. Ugyanis a Halmi-telep neve nem a Halmy Deutsch
családról, hanem a középkori Halomegyház, Halom településből ered, s ezért nem írjuk y-nal a Halmi-telep városrész nevét,
de a Halmy téri iskola, vagy a Halmy József utcai Patika nevében a tér névadója miatt y-t írunk. Kár, hogy a Fal nem épül
ember nélkül c. nagyszerű helytörténeti rockopera szövegköny-
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vében a Vecséssel hivatalosan csak 1870-ben egyesült, és a feltehetően Vecséshez hasonló Árpád-kori település emlékéről,
Halomról, Halomegyházról a történelmi szövegben még említést sem tettek. Pedig 1786 előtt, sőt még inkább Buda török
általi bevétele előtt is éltek és alkottak itt emberek, akiknek az
emléke úgy követ bennünket, mint az árnyék, s akikre emlékezni még a XXI. században, sőt azután is kötelessége a Vecsésen,
és a Halmi-telep városrészben élőknek. Talán az unokák még
megélhetik, hogy az Árpád-kori templom romjait ismét kiássák
majd, a környéket rendbe teszik, fejlesztik, és talán idegenforgalmi látványosság is lehet belőle, ahol az oda zarándokló
vecsésiek és az iskolás csoportok tisztelettel hajthatják meg
fejüket az elődök emléke előtt. Úgy legyen!
Orosz károly ny. mérnök, újságíró, helytörténeti kutató

Téli zenei utazás

Lélekemelő és egyben egy jól felépített, megszervezett, lebonyolított zeneiskolai koncert résztvevői lehettünk 2013. december 2-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban, legalább 200
fős lelkes közönség előtt.
A színpadon sem voltak kevesen! A magánénekesek csoportja –
igen változatos koreográfiával – saját, de mégis egységes,
ugyanakkor mutatós színpadképe aláhúzta a tiszta, csilingelő,
bátor, de mégis bensőséges énekhangok üzenetét. (zongorán
közreműködött: Czövek istván ig. és Balázs Dorottya növendék)
Látszott az alapos tanári (Pechtol Csilla) felkészítés. Mindvégig
a mosoly, az összhang, az éneklésben meglelt oldottság sugárzott belőlük. Kinek ne lenne erre szüksége?
A fuvolisták csengő muzsikálása során képzeletben abba a
városba utazhattunk, ahova az országos/területi versenyre beneveztek (kun veronika).

Legmeghatóbb talán a hegedűsök népes csoportja volt (kákonyi
Borbála - Hegyiné Rozmán angéla). Sok apró növendék a
BÁKK hatalmas színpadán csöpp kis kezével fegyelmezetten, s
mi több, egyszerre húzta a hegedű vonóját (köztük az én unokám is). A téli hangulat felidézésével, s a közönség megénekeltetésével sikerült előcsalogatniuk a messziről jött Mikulást is,
aki a színpadon is és a közönség között is végigsétált – kiváló
meglepetést szerezve ezzel mindannyiónknak.
Miután a humort sem mellőző igazgatói (Czövek istván) konferálás elérkezett a záró számhoz, a zeneiskolai zenekar (szabó
imre) egy 7 tételes zeneművet adott elő. Ez a mű hét országba
vezette el a közönséget sajátos módon: tételenként tippelhettünk a zene hallatán, vajon mely’ országban járunk a zene által?
A közönség soraiban megbújó-megszólaló fúvósok élénkítették
a zenehallgatást. A színes elemekkel gazdagított zeneiskolai
koncerten garantáltan senki sem unatkozott.
Köszönjük a közreműködőknek, hogy a téli zenei utazás során
élményekkel telve kalauzoltak el bennünket a zene sokszínű
világába.
(P. kis Melinda)
Fotó: zeneiskola
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Év végi beszélgetés Szlahó Csaba polgármesterrel

„Célunk a kötelező feladatok biztonságos ellátása, az elvárható legmagasabb színvonalon”

- Polgármester Úr! a hagyományos karácsony előtti beszélgetésünk alkalmával az idén is a történelmi jelzőt szeretném először emlegetni, az új kulturális központtal kapcsolatban. azt
hiszem, senki sem vitathatja jogosságát: vecsésen 69 év után
ismét van a kultúrának háza!
- Örülök, ha mások is így látják. Szerintem is, ez egy történelmi esemény. Gondoljunk bele. 1927-ben épült meg az Iskola
utcai Kultúrház. Ha egyben marad, és nem viszi el a háború
vihara, akkor még ma is szolgálhatná a vecsésieket. Ennél érdekesebb az a kérdés, hogy miért nem épült meg hosszú évtizedekig? Sokáig nem volt fontos, a rendszerváltás után pedig nem
volt rá lehetőségünk, minden esetre méltatlan volt az eddigi
állapot. A sors ajándékának tartom, hogy sikerült törlesztenünk
ezt a történelmi adósságot.

- egy kérdés erejéig maradjunk még az épületnél.
Megfogalmazódott-e olyan kívánalom, netán követelmény, amit
elvárásként támasztottak az intézmény elé? Miként értékeli az
első félévet?
- Ma nem kis feladat üzemeltetni egy ilyen nagy intézményt.
Mindezt úgy, hogy a magyar és az egyetemes kultúra jól megférjen egymás mellett. Biztosítjuk a feltételeket, de tudjuk, hogy
ez csak az érem egyik oldala. Az intézmény vezetésének kell
megtalálni az egyensúlyt, az igényes és a szórakoztató műfaj
között. Sőt, feladatuk még a helyi művészeti csoportok segítése, mert számunkra ez kiemelt fontosságú. Támogatjuk is őket,
de a gyakorláshoz helyiség, a fellépésekhez lehetőség kell. Még
korainak gondolom az értékelést, ehhez több idő kell.

A polgármester úr a családjával az Andrássy iskolában
Fotó: Katona Csaba

- Már az év közben több helyütt is felvetődött, hogy mi lesz az új
kulturális központ birtokbavétele után a megüresedett intézményekkel, hiszen ez legalább négy épületet érint?
- Nem született még döntés, úgy vagyunk vele, mint finnek a
parképítéssel. Megvárjuk, hogy a gyakorlat mit hoz, melyik utat
járják az emberek. Egy biztos: nagyon meg kell gondolnunk a
lépésünket, nem kívánjuk megduplázni az intézményeink számát.
Szeretnénk a megüresedett épületeket hasznosítani, vagy egy
fontos cél érdekében működtetni, de csak az önfenntartás erejéig.

- Tavaly két nagy horderejű átalakítás kezdődött el, amely a
város minden polgárát érinti. előbb beszéljünk a közigazgatásról, a járási rendszer bevezetéséről. közel egy év tapasztalatával mi erről a véleménye?
- Annak, hogy járásközpont lettünk, elvi fontosságú, de remélem, hogy később gyakorlati jelentősége is lesz. Éppen Ön írta
le, hogy Vecsés még sohasem volt járásközpont, tehát ez annak
elismerése, hogy évtizedes munkánknak köszönhetően Vecsés

Vecsési Tájékoztató 2013 december

súlya és jelentősége megnőtt. Egy másik fontos észrevétel, hogy
a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal ki- és átalakítása
során munkahelyeket mentettünk meg, és ez jó érzéssel tölt el.
Amikor pár hónap múlva egész napos lett az Okmányiroda nyitva tartása, az már minőségi előrelépés volt. A közeljövőben a
Market Centralban megnyílik a Kormányablak, ami azt bizonyítja, hogy nem üres frázisként emlegettük a gyors és lakossághoz közeli ügyintézés megteremtését.

- a másik nagy átalakítás a közoktatás átszervezése volt. Ön
több minőségben is érdekelt, ezért két kérdést szeretnék feltenni
ezzel kapcsolatban. Mint városvezető tudja, hogy évente óriási
pénzt vitt el az iskolák és óvodák üzemeltetése, amely tokkal
vonóval a településé volt? az átalakítás után milyen egyenleg
vonható meg?
- Kétségtelen, hogy alapos változás történt az elmúlt időszakban. Talán nem árt elismételni a lényeges elemeit. A közoktatást
illetően a négy iskolánk tulajdonjoga és működtetése az önkormányzaté maradt. A három iskola esetében az állam a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül gyakorolja fenntartói jogát. A Petőfi iskola a váci püspökség fenntartásába került. Az országban elsők között nálunk kezdte meg
működését a Járási Tankerület. Irodáikat a KLIK vezetése jelenlétében országos sajtónyilvánosság előtt adtuk át. A köznevelést
ellátó óvodák esetében a tulajdonjog, a működtetés és a fenntartás költsége is a miénk maradt. Annyi pozitív változás történt,
hogy a feladatalapú állami támogatás nagysága megnőtt.
Már a leírtakból is látható, hogy a bonyolult rendszer miatt nehezen vonható meg egyértelműen az átalakítás mérlege. Az elmondható, hogy kevesebb lett a szabadon felhasználható keretünk.

- az oktatás átszervezése Önt, mint pedagógust is érinti.
indokolt volt-e ez a mély átalakítás? Tantervre, hit-és erkölcsoktatásra, életpálya-modellre, leterheltségre gondolok itt, és
arra, hogy mindez jó irányban hat-e, és itt, a családapa véleményére is kíváncsi vagyok?
- Ha az ellene és mellette felsorakoztatható érveket összevetjük,
akkor azt kell mondanunk, hogy indokolt volt ez a nagymérvű
átalakítás. A lényegét abban látom, hogy így elérhető az ország
kistelepülésein az iskolák megmentése, és ezt fontos társadalmi
szempontként is értékelhetjük. Lehetetlen helyzet volt az is,
hogy –némi túlzással – ahány iskola annyi tanterv létezett. A
reform rendszerének kifinomulásához persze idő kell, remélhetően csökkenni fognak az adminisztrációs terhek, és mindenki pedagógus, gyermek és család – élvezni fogja majd az oktatás
színvonalának emelkedését. Bízom benne, hogy az életpályamodell bevezetése helyreállítja a pedagógus szakma becsületét,
és vonzó hivatás lesz.
- a közigazgatást, a közoktatást, a közműszolgáltatást érintő
reformok után hogyan lehet megvonni a mérleget? az adósságátvállalás – ma már – 100%-os volta miként változtatta meg a
város gazdálkodási helyzetét?
- A városvezetés legfontosabb célkitűzése a kötelező feladatok
biztonságos ellátása, az elvárható legmagasabb színvonalon. A
nagy ellátórendszereket, az alapvető szolgáltatások biztosítását
új törvények szabályozzák, amelyhez igazodnunk kell. Ha mérleget akarok vonni, azt látom, hogy olyan települések, mint
Vecsés, ahol helyi bevétel van, azoknak nem előnyös a mostani
finanszírozási rendszer. Nagymértékben javítja helyzetünket az
adósságátvállalás 100 %-os mértéke, és az is biztató lehet jövőre nézve, hogy a kormány kompenzációt tervez a közműszolgáltatások terén keletkezett új költségekkel kapcsolatban.
Folytatás a 17. oldalon
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Fejlesztések és az élhetô város
Folytatás a 16. oldalról

- november végén volt a közmeghallgatás. Többen kritizálták a
vasútállomások – kivált kertekalja – környékét. szeretnénk hallani a nagyállomás sorompójánál tervezett beruházásról is, ami
minden vecsésit érint.
- A MÁV Zrt. három éven át tervezte a 100A vasútvonal állomásainak (peronok, állomásépületek, parkolók) felújítását –
eredménytelenül. Most ezektől elállt, és úgy tűnik, hogy ránk
vár a feladat – legalábbis egy részének - a megoldása. Épületek
és peronok felújítására csak a MÁV-val egyeztetett módon
kerülhet sor. Az állomások környékének szépítésére azonban
saját forrásokat fogunk biztosítani. Ilyen lépés volt részünkről a
Virág utca aszfaltozása. Reméljük, távlati terveink megvalósítása során a MÁV Zrt. együttműködik velünk.
Ezen pályázat keretében az elővárosi közlekedés gyorsítását
célozta volna a különszíntű csomópontok kialakítása. A projekt
megépítését a következő EU költségvetési ciklusra halasztották.
Ebből nekünk a nagyállomás sorompóját kiváltó aluljáró volna
a legfontosabb.

- ugyanezen a közmeghallgatáson beruházási és városszépítési
elképzelések is szóba kerültek. gondolom a vT olvasói is szívesen hallanának ezekről.
- Az idei évről két elmaradt beruházás húzódott át a jövő évre.
A Dózsa György út és Telepi út az állam tulajdonában és
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út. Az új szilárd
burkolatú utat már erre az évre ígérték, de a közbeszerzés nem
járt sikerrel. Az újabb eljárás azonban eredményes lett, és már a
kivitelezési szerződést is aláírták. Tájékoztatásuk szerint március végén veszi át a munkaterületet a kivitelező. Így ez jövő évre
megvalósulhat. Mellette talán saját erőből a maradék útjainkat
is be tudjuk fejezni. A ravatalozó esetében most már rendelkezésre áll minden feltétel, és ez is elkészül nyárig. Tárgyalásokat
folytattunk egy mentőállomás létrehozására. Persze, még az út
elején tartunk, de az egészségügy minden itt élőnek szívügye, és
ez a beruházás a térségi szerepünket is erősítené. Továbbra is
figyelmet fordítunk a közterületek, a játszóterek állapotára, szépítésére. Folyamatosan épül a Wass Albert utcában, a volt LRI
telkek helyén, a szabadidő park.
Mindenképp szeretném megemlíteni a folyamatban lévő energetikai pályázatainkat is, amelyek közintézmények gazdaságosabb működtetését célozzák, de ezekről várhatóan a következő
EU-s költségvetési időszakban döntenek.

- Minden ilyen beszélgetésen megállapítjuk, hogy élhető várost
szeretnénk, ahová az itt élő örömmel jön haza. azt is elmondjuk,
hogy mindehhez az is kell, hogy a civilvilág izmosodjon, a kultúra és a sport virágozzék, a szociális háló erősödjék. Hogyan
látja a mai helyzetet?
- A nehéz helyzet ellenére biztatónak. Évek óta mondjuk, hogy
Vecsés a gazdasági világválság ellenére jól teljesít, mert van
beruházás, működnek az iskolák és óvodák – nem is rossz
körülmények között! Az élet nagyon sok fontos szeletére jut
támogatás, ami nyilván lehetne több is, de azzal, hogy juttatunk
valamit, azt kívánjuk jelezni, hogy fontos a tevékenységük. És
hozzátartozik ahhoz a képhez, amit mi az élhető városról gondolunk. Látjuk, hogy a vecsési civil szervezetek nélkül sokkal
szegényebbek lennénk, fesztiválok, színvonalas események hiányoznának. Az egyesületek és magán személyek segítőkészsége
nélkül gyengébb lenne a szociális háló, de a sportvilág is sokkal
szűkösebb lehetőségek között vergődne. Az okozhat pozitív
változást, ha a pénzvilág által kiváltott válság lezárulna, és
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lélegzethez jutna a gazdaság minden szereplője, így az állam és
az önkormányzatok is. Megragadom az alkalmat, és megköszönöm az intézmények és a civilvilág szereplőinek áldásos tevékenységét, amellyel mindnyájunk életét igyekeznek megkönynyíteni.

- vecsés a rendszerváltozás óta óriásit fejlődött. 1998 óta különösen szembeötlő volt a változás. szinte egy komplett, egy élhető kisváros alakult ki a szemünk láttára. nyilvánvalóan akadnak
még fehérfoltok, amit el kellene tüntetni, az is nyilvánvaló, hogy
az élet sok problémát újratermel, mégis jól látható, hogy a
városnak egy nagy adóssága maradt, amit kérdésként úgy lehet
feltenni: lesz-e a városnak vecséshez méltó sportcsarnoka? a
kérdést az is indokolja, hogy a helyi sportélet sokoldalú és színvonalas, országos és nemzetközi eredmények bizonyítják ezt.
- Egyre többen és több helyütt vetik fel ezt a kérdést. Nagyon
szeretnénk sportcsarnokot, de sok a kételyünk is. Az biztos,
hogy csak pályázat útján tudjuk megvalósítani, ezért terveztetjük, igyekszünk megteremteni egy sikeres pályázat minden feltételét. Arról azonban hatástanulmányt kell készíteni, hogy
milyen feltétekkel lehet ésszerű határon belül tartani az üzemeltetés költségét. A közoktatásban bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés más irányban is cselekvésre késztet. Azt tervezzük, hogy az iskoláknál lévő sportudvarokat sátortetővel vagy
könnyűszerkezetes megoldással befedjük, és alkalmassá teszszük egész éves használatra.
- az erdélyi és a németországi testvérkapcsolat terén sok esemény volt. Ön is igen aktívan részt vett ezekben. Hogyan látja a
kapcsolatok alakulását?
- Mindkettő már túl van a kezdeti nehézségeken, és kialakultak az
együttműködés formái, bár azt szeretném, ha ezek tovább bővülnének. Rheinstetten esetében éppen most ünnepeltük a húszéves
jubileumot. Rendszeresen ápoljuk a kiépített kapcsolatokat, és
remélem, hogy minden generáció – ott is és nálunk is – ápolni
fogja ezt az együttműködést. Szárheggyel nincs nyelvi nehézség,
és ezért ott még könnyebb a baráti szálak megerősítése.
Annak nagyon örülök, hogy idén mindkét helyre el tudtam
jutni, mert ez még nem fordult elő eddig, és nagyon jól éreztem
magamat külhoni barátaink között.
- Polgármester Úr! köszönöm a beszélgetést. végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy mit kíván a város polgárainak?
- Sokszor elgondolkozom azon, hogy miért tudtunk az elmúlt
években –kisebb vagy nagyobb lépésekkel – előrébb jutni. „Jól
gazdálkodtunk”, aztán: „Jól pályáztunk” és még sok hasonló
bölcsességgel kirukkolunk ilyenkor. Ez így is van, de talán van
ennél fontosabb. És ezt a választásokhoz közeledve nem árt
hangsúlyozni.
Városunk – rövidebb időszakokat leszámítva – mentes volt a
vad politikai csatározásoktól. Ez még a kampányidőszakokra is
jellemző volt, de a testületi munkában mindenképp megnyilvánult. A „kevesen sokfelé húzni” helyett a „többen egyfelé
húzni” elve nyilvánult meg. Igyekeztünk a hasznos tennivalókba mindenkit bevonni, feladattal ellátni, hogy közösen örvendhessünk az elért eredményeknek. Ma is ezt kívánom mindenkinek, és ehhez szeretném tartani magam a jövőben is. Együtt
komoly eredményeket érhetünk el.
Kívánom a város polgárainak a csendes, nyugodt gyarapodást.
Békességet a lelkekben, szeretetet a mindennapokban, és ha ez
így lesz, akkor a városunk is gyarapodni fog.
Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben teljes, boldog
újesztendőt kívánok.
szalontai János
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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!!
KAISER AUTÓSBOLT
2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175.
06-29-350-255, 06-20-9-674-314
kaiserautosbolt@gmail.com

Rendelési idő: Hétköznap: 1630-1830,
H. és Cs.: 9-től 10-óráig is
Szo.: 9-11

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...
Szent Cecília ünnepére és Karácsonyra (2013.)
Engedje meg a kedves Olvasó, hogy mielőtt Karácsonyra térnék, megemlékezzek a karácsonyt megelőző Advent előtti
napok egyik kedves szentjéről, Szent Cecíliáról. Tudjuk, hogy
ránk maradt élettörténetével szemben történetkritikai kifogásokat lehet állítani, mert legendáriumát sok csodás történettel színezték, melyek nem bizonyíthatóak és van olyan esemény is,
amely fordítási hiba miatt került be életrajzába.
Már a középkorban különösen nagy tiszteletnek örvendett.
Ennek kialakulásában nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy
1599-ben a háza fölé épített transteverei bazilikájában megtalálták a testét őrző szarkofágot és azt Sfondrati Paulus bíboros és
számos tanú előtt felnyitották. A vértanú holttestét 817-ben
találták meg a Calliktus Katakombában, akkor szállították át a
Tevere folyó menti bazilikájába. A híres szobrászművész,
Stefano Maderno abban az állapotban ábrázolta fehér márványszobrában Cecília épen maradt testét, ahogy eltemették: mintha
gyermeki álmát aludna, úgy fekszik jobb oldalára dőlve, arcát
elfedi, karját kinyújtja, nyakán három vágás hirdeti, hogy e fiatal lány nem természetes halállal halt meg. De ki volt Cecília?
A „Legenda Aurea” - ból tudjuk, nemesi származású fiatal,
nagyon szép lány volt, aki az erények ékességével is bőséggel
rendelkezett. Titokban vette fel a kereszténységet. Ez a III-IV.
században nem volt jó ajánlólevél. A vértanúk kora volt ez.
Szülei elhatározták - s ez ellen Cecília nem is tiltakozhatott rangjához, gazdagságához méltó társat, Valerianust szemelik ki
párjának, aki pogány volt. Cecília nem tehetett mást, készült a
házasságra, de közben abban reménykedett, hogy Isten megoltalmazza és vőlegénye megérti majd Krisztus iránti szerelmét.
Nem figyelt az esküvői szertartást kísérő orgona zúgására,
hanem „szívében Istennek énekelt vala” - ezért választották,
téves fordítás miatt, a szent zene védőszentjének - és kérte az
Urat, őrizze meg szüzességét és térítse meg férjét. Imája meghallgattatott. Legendáriuma szerint ekkor csodás események
sorozata után Valerianus, sőt annak testvére, Tiburtius is megtért, majd Urbán pápa megkeresztelte őket, és úgy küldte vissza
a két fiatalt Cecíliához. Hamarosan a keresztút következett a két
testvér számára. Mivel megtagadták az áldozati ceremóniát a
pogány istenek és a császár szobra előtt, hitük megváltásáért a
vértanúságot is vállalták. A vértanúk eltemetése után hamarosan
Cecíliát is bíró elé állították. Halálra ítélték. Karddal akarta a
hóhér megölni, de három csapással sem tudta lefejezni Cecíliát,
és sebeiben hagyta ott áldozatát. Ő barátai karjaiban halt meg
250 körül.
Ünnepét már 545-ben november 22-én ülték Rómában.
Legendáriumában olyan mondatokat is találunk, melyek a ma
emberének is szólnak. Cecília az őt elítélő prefektusnak így
válaszolt: „én nem halok meg, hanem csak elváltozom. Port
adok az arany fejében.... Ti kínpadra vonjátok a gonosztevőket,
hogy vallomásra bírjátok őket, tőlünk pedig az ellenkezőjét
követelitek: meg kellene tagadnunk azt, amik vagyunk, és akkor
kegyelmet adnátok.”
Tisztelete minden korban töretlen volt. A legnagyobb művészek
- Raffaello, Donatello, Rubens, van Dyck ábrázolták atributumaival (jelképeivel), a vértanúk és szüzek koszorújával, orgonával.
(Talán emlékszünk még arra az ünnepi eseményre, amikor
Szigetvári Imre atya aranymiséjén Gounod csodálatos Szent
Cecília miséjét adta elő a Kőbányai Szent László templom
kórusa és zenekara a Felsőtelepi templomban.)
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Karácsony valódi, mély értelméről, lényegéről, tanításáról a
V.T. 2012 Karácsonyi számában bővebben „gondolkodtunk” a
Betlehemi Születési csillag illusztrálása mellett. Nem szeretném
ismételni magam.
Most G. Ferenczy Hanna 1997-ben írt „Karácsony (II.)” c.
versét szeretném a Kedves Olvasó figyelmébe ajánlani.
Fotózás, videózás közben sokat beszélgettem Hannával a
készülő életrajzi regényéről, verseiről és természetesen, festményeiről. Kikérte véleményemet. Versei közül nekem egyik kedvencem a „Karácsony (II.) című. Igazi mai vers. Valóban, napjainkban hiába keressük a régi karácsonyok áhítatos fényét,
békéjét: „az angyalok most nem dalolnak,” de ennek ellenére
mi is szeretnénk elmenni Betlehembe. A Júdeai kisvárosba is,
de legalább a „jelképes” Betlehembe a Kisded jászolához.
Illyés Gyula írja: „A csillag mindig betlehemi ...” Mai karácsonyunk is igazi karácsonnyá lehet, ha lelkéhez találunk. Belon
Gellértet idézném: „A szeretetnek nem kellenek eszközök, - az
szegényen is, - felszereletlenül is, - tud betlehemi boldogságot
teremteni.” Szent Ferenc Provelloéban ezért készítette el az első
Betlehemet. Mi is tegyük szívünket alkalmassá arra, hogy
„megszülessen” benne a Kisded Jézus. De szép lenne, ha törekednénk erre őszintén, csodálatos karácsonyunk lenne, olyan
örömmel, boldogsággal, melyet ez a világ a legdrágább ajándékaival sem tud megadni. Induljunk hát! Akár dalolva, akár
sírva, de induljunk!
Amikor erről a versről beszélgettünk, olyan őszintén kérdezte
Hanna: „Ugye, maga is úgy érzi, hogy nincs egyebünk szegény,
bűnös szívünknél? A Kisded ennek örül a legjobban. És nekünk
volna igazán szükségünk arra, hogy őszintén odaadjuk Jézusnak
szívünket???”

KARÁCSONY (II) - G. Ferenczy Hanna verse

Hová lett a jóság, a béke, / áhítatos ünnepek fénve?szívünkben gond, mit hoz a holnap, / az angyalok most nem
dalolnak,
az égbolt műholdaktól fénylik, / pályájukat gépek vezérlik,
közöttük kutatod keresve, / a jelt, mi elvisz Betlehembe ajándékot mit is vihetnél? / egyebed sincs szegény szívednél,
amelyben félelmek tanyáznak - / ma nem suhognak angyalszárnyak,
pokolgép robban Betlehemben, / a világ vérzik millió sebben,
de századunk nagy viharában, / ha hinni tudsz a megváltásban,
indulj! - mindegy, dalolva, sírva, / ez a hited több mint a mirha,
démoni had bármit kiáltoz - / ezt vidd a kisded jászolához!
Áldott, bensőséges, kegyelmekben gazdag, szép karácsonyt
kívánok minden Kedves Olvasónak!
nagy istván elek
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk a vecsési gyermekeket és nagycsaládosokat a
Bálint Ágnes Művelődési Központban /Telepi út.43./
2013. december 21., szombaton 15 órakor tartandó
karácsonyi ünnepségünkre!
Az ünnepi műsor és vendéglátás után ingyenes tombolán minden gyermek ajándékot nyer!
Várunk minden gyermeket szüleikkel, hogy együtt örülhessünk a Megváltónk születésének!
vecsési kereszténydemokraták
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Ünnepi miserend Vecsés-Óváros plébánia
Dec. 22. Advent 4.

9 ó: Jézus Szíve
11 ó: Szent kereszt
18 ó: Jézus Szíve
Dec. 24.
22 ó: éjféli mise Jézus Szíve
24 ó: éjféli mise Szent Kereszt
Dec. 25. Jézus születése:
9 ó Jézus Szíve
11 ó Szent kereszt
18 ó Jézus Szíve
Dec. 26. Szent István első vértanú 9 ó Jézus Szíve
11 ó Szent kereszt
Dec. 27. Szt. János apostol:
18 ó: Szent Kereszt
Dec. 29. Szent Család ünnepe
9 ó: Jézus Szíve
11 ó: Szent Kereszt
18 ó: Jézus Szíve
Dec. 31. Szent Szilveszter pápa ünnepe 16 ó: Szent Kereszt
18 ó: Jézus Szíve
Jan. 1. Szűz Mária Istenanyasága :
9 ó: Jézus Szíve
11 ó Szent Kereszt
18 ó: Jézus Szíve

Szentmisék az Irgalmas Jézus Katolikus Plébánián

Dec. 24.
24.00 karácsonyi éjféli mise, plébániatemplom (Erzsébet tér)
Dec. 25.
10.00 karácsonyi szentmise, plébániatemplom (Erzsébet tér)
17.00 karácsonyi szentmise, kápolnában (Kikindai u.)
Dec. 29.
9.00 Szent Család vasárnapján jubiláns házasok és házasságuk
megáldása, plébániatemplom (Erzsébet tér)
Dec. 31.
18.00 hálaadó szentmise, plébániatemplom (Erzsébet tér)
Dec. 31.
24.00 szentségi áldás, plébániatemplom (Erzsébet tér)
Jan. 1.
10.00 újévi szentmise, plébániatemplom (Erzsébet tér)
17.00 újévi szentmise, kápolnában (Kikindai u.)

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.” Lk 2,11

A Vecsési Református Gyülekezet szeretettel hívja és várja a vecsési reformátusokat és az érdeklődőket decemberi ünnepi alkalmaira:
Dec. 21. 16 órakor Női karácsonyi bibliaóra a gyülekezeti
házban
Dec. 21. 18 órakor Karácsonyi ifjúsági bibliaóra – Parókia
Dec. 22. 10 órakor Advent negyedik vasárnapi istentisztelet
templomunkban
Dec. 23. 18 órakor Bűnbánati esti istentisztelet, készülés
karácsonyra
Dec. 24. 16 órakor Gyermekek karácsonyi szolgálata templomunkban - Szenteste
Dec. 25. 10 órakor Karácsony első napi úrvacsorás istentisztelet templomunkban
Dec. 26. 10 órakor Karácsony másnapi úrvacsorás istentisztelet templomunkban
Dec. 29. 10 órakor Vasárnap délelőtti istentisztelet templomunkban
Dec. 30. 18 órakor Bűnbánati úrvacsorára előkészítő istentisztelet a Gyülekezeti Házban
Dec. 31. 16 órakor óévi hálaadás és gyászolók istentisztelete
templomunkban
Jan. 1. 10 órakor Újévi ünnepi istentisztelet templomunkban
Szeretettel várjuk minden testvérünket decemberi és ünnepi
alkalmainkra!
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EVANGÉLKUS ÜNNEPI ALKALMAINK VECSÉSEN:

December 24-én 15 órakor szentesti ünnepély a gyerekek színdarabjával
December 25–26-án 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással
December 31-én 17 órakor óév esti istentisztelet gyertyagyújtással. Ezen az istentiszteleten emlékezünk az ebben az évben
elhunytakra.
Január 1-jén 10 órakor újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén este 18 órakor istentisztelet

„Angyalkórus” a református templomban

„Dicsérjétek az urat!
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!
Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és
fuvolával!
Minden lélek dicsérje az urat! Dicsérjétek az urat!”
Zsoltárok könyve 150. fejezet válogatott versei

Istent dicsérni, dicsőíteni sokféleképpen lehet. 2013. december
1-jén a Vecsési Zeneiskola tanárai és növendékei énekszóban,
hangszerrel tették ezt a Vecsési Református Gyülekezetben az
adventi Istentisztelet keretében.

Nagy öröm számomra, hogy hallhattam szolgálatukat, mely az
Istenhez való közeledést, a karácsonyra való felkészülést segítette. Az „angyalkórus” éneke, a hangszerek váltakozása, és
együttes megszólalása segített minket az elcsendesedésben és
emelt minket Isten közelébe.
A zenei művek tökéletes összeválogatása, a rengeteg munka, az
odaszánás a tanárok és diákok részéről figyelemre méltó volt.
Itt szeretném megköszönni minden résztvevőnek a lelkiismeretes felkészülést e szolgálatra. Isten áldását kívánjuk mindnyájukra.
Hálás vagyok Istennek, a Vecsési Zeneiskola tanárainak, tanulóinak, a hagyománynak, hogy minden évben advent első vasárnapján a zene, a dallamok, a harmóniák által kezdhetjük meg a
készülődést karácsonyra, Jézus születésének ünneplésére.
Molnár krisztina

János napi boráldás

A Vecsési Borbarátok Egyesülete és az óvárosi Plébánia közösen december 27-én 18 órakor, a Jókai utcai Szent Kereszt
templomban tartja a János napi boráldást. Az egyesület és az
egyházközség mindenkit szeretettel vár a misére és az azt követő vendégségre az altemplomba.
vT info

Az Erzsébet téri templom segítségre szorul

Az egyházközség a tető teljes felújítására állami pályázaton is
elindul, remélünk támogatást önkormányzatunktól és egyházmegyénktől is. 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
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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

ÚJ! MEGNYÍLT! OLCSÓ GÁ ZOLA J!

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

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

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

dr. Csorba

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

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

TERMELŐI FRISS TEJ
Automatából Vecsés 2 pontján 24 órában,
hozott flakonba házi tej kapható.
3,8-4,2%-os zsírtartalommal. 190Ft/liter
Az automaták megtalálhatóak:
Toldi F.u.12/c (Toldi-Bethlen u. sarkán)
TEJTERMÉK automatából 8 ízben kistermelői joghurt,
tejföl, kőrözött kapható.

Fő út 161.
(az Arditti pékségtől
Üllő felé 30m-re)

Várja Önt a
dobozba zárt boci.

NYITÁSI AKCIÓK:
Minden repülős útból 5.000.-Ft kedvezmény
Thaiföld Akció! Pattaya január, február (12 nap/9 éj) 184.900.-Ft/fő + illeték
2014. nyári utakból akár 50.000.-Ft/fő előfoglalási kedvezmény
Minden Utasunk 1 órás ingyen kupont kap a Mazsola Játszóházba
és 10 % kedvezményt vehet igénybe a Jázmin Virágboltban!
Ne járja feleslegesen a várost! Több mint 50 utazási iroda ajánlatai és aktuális last minute akcióit
megtalálja nálunk! Egzotikus utak, sí utak, körutazások, városlátogatások, utasbiztosítások. 2014-es
nyári nyaralások már foglalhatók!
Belföldi utak esetén SZÉP kártyát elfogadunk!

ELKÖLTÖZTÜNK! Irodánk új címe: 2220 Vecsés Telepi út 43. Bálint Ágnes Kultúrház
Tel.: 06-29/354-855, 06-70/58-51-871 E-mail: vecses@mytrip.hu

L
JÓ

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

JÓ
T
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Fatolvajok Vecsésen is

A hideg idő beálltával ismét megnőtt a falopások száma Vecsés
külterületein. A fás területek többnyire a lakóövezettől távol
esnek, így nehéz megvédeni azokat. A mezei őrszolgálat, a
rendőrség és a közterület felügyelők természetesen igyekeznek
fellépni a falopások ellen is. Vecsésen jellemző, hogy a mezőőrök a rendőrökkel, közterület felügyelőkkel, erdészetek képviselőivel napi kapcsolatban állnak, illetve közös szolgálatot látnak el a falopások szempontjából különösen veszélyeztetett
területeken. A közúti ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a fát szállító járművek ellenőrzésére is. A szükségletből
történő gallygyűjtés messze eltörpül a kereskedelmi célra szánt
falopás mellett. A magyarországi erdők mintegy negyven százaléka magántulajdonban van. A tulajdonosok számára célszerű
tehát előzetes egyeztetés, időbeosztás alapján a tulajdonosoknak is látogatni az erdőket, hogy azok ne maradjanak túl hosszú
ideig felügyelet nélkül. Érdemes felvenni a kapcsolatot a mezőőrökkel, polgárőrökkel, természetvédelmi őrökkel, vadászokkal, erdészekkel, és megkérni őket, hogy szolgálati idejükben
ők is figyeljék a területet. Gyanús körülmény, vagy bűncselekmény észlelése során azonnal értesíteni kell a rendőrséget, amit
a 107-es, vagy a 112-es segélyhívón is meg lehet tenni. A bűncselekmény helyszínét lehetőleg érintetlenül kell hagyni. A gyanús emberek személyleírását, az idegen járművek rendszámát,
típusát, színét célszerű megjegyezni, leírni.
Az erdőkből ellopott tüzelő egy részét saját felhasználásra
viszik el a tolvajok, de a nagyobb tételben lopott fát általában
eladásra szánják. Mindezt a legegyszerűbb azzal megelőzni,
hogy ismert, ellenőrzött helyről, hivatalos igazolással ellátott
tűzifát vásárolunk.
közbiztonsági és környezetvédelmi Osztály
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A tûzijáték nekik nem játék

Most már évről-évre megfigyelhető, hogy Vecsésen is egyre káprázatosabb, látványosabb, egyre lenyűgözőbb tűzijátékokkal köszöntik sokan az újesztendőt. Az éjszakai eget színpompás csodákkal
berajzoló hangos kavalkád után azért ne igen kérdezgessük kutyáinkat, cicáinkat, hogy mindez, hogy tetszett nekik, biztosak lehetünk benne: számukra az elmúlt néhány óra maga a végzet volt.
Hogy ez ne így legyen, s, hogy továbbra is gondoskodó gazdinak
nevezhessük magunkat, néhány dolgot feltétlenül meg kell tennünk. A tűzijáték, a petárdák keltette „háborús” zaj sokk hatásként érheti négylábú barátainkat. A legtöbben ösztönösen, akár
sérülések árán is menekülni kezdenek. Jó részük már sohasem
kerül elő. A gondoskodó gazda mindezt meg kell, hogy előzze.
Akkor tehetjük a legtöbbet négylábú kedvenceink érdekében, ha
keresünk nekik egy biztonságos zugot, ahol átvészelhetik az
óesztendő búcsúztatásának e számukra érthetetlen formáját. A
legzajosabb robbanások idején nagy megnyugtatás lehet állatainknak, ha néhány kedves szó kíséretében, személyesen is mellettük vagyunk. Ha kutyánk vagy cicánk az átlagosnál is jobban félszeg, állatorvosnál már előre nyugtatószert kérhetünk.
Ilyenkénti törődésünkkel, odafigyelésünkkel, nyugodt lelkiismerettel nézhetünk továbbra is hűséges társaink szemébe, mint
ahogy ők is sokszor néznek bennünket, nem titkolva őszinte
ragaszkodásukat.
képek és szöveg: Fekete József
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Jól/Helyesen látni gyermekemet!

Kedves Szülő!
Gyermekének tanulási nehézsége, magatartási problémája van,
kérdéses az iskolaérettségi szintje, esetleg egyéb gondokkal
küzd? Már óvodában látszódnak ennek tünetei, iskolában pedig
egyértelműen láthatóvá válnak. Előfordulhat, hogy mindennek
hátterében az „ALAP” hiánya áll.
Vecsésen novembertől elérhető egy komplex mozgásfejlesztő
„torna”, mely Delacato módszerén alapulva és a „HÁZ” szemlélettel kiegészítve fejleszti a gyermek „alapját”, mely a tanuláshoz, a magatartáshoz, az „élethez” kell.
2014 januárjában ELŐADÁST tartunk, melyben bemutatjuk
szemléletünk lényegét, mi számít, mire kell figyelnie egy szülőnek, mely alapokat kell tudnia a gyermeknek. Milyen játékokkal tudja a szülő ezt alakítani, erősíteni, fejleszteni.
Előadásunk címe: Jól/Helyesen látni gyermekemet!
Helye: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Időpont: 2014. január 31. péntek 17:30.
Az előadáson való részvételhez a megadott telefonszámon előzetesen jelentkezni kell.
Várjuk szeretettel, érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Dömötörné Molnár Krisztina – mozgásfejlesztő 30/319-65-63
Denke Katalin – mozgásfejlesztő

Lecsô bácsi 100 éves

Miként elôzhetôek meg az ünnepi tûzesetek?
Az év legmagasztosabb ünnepi időszaka az adventtől vízkeresztig tartó
néhány hét. Ez idő alatt sokan gyújtanak gyertyát az adventi koszorúkon
és a karácsonyfákon. A meghitt hangulatot árasztó díszek gondatlan vagy
figyelmetlen használata azonban könnyen balesethez vezethet. A sok
évre visszamenő statisztikák is alátámasztják ezt: a téli ünnepkör idején
megnő a lakástüzek száma. Kiváltó okuk leggyakrabban a gyúlékony
anyagok közelében felügyelet nélkül hagyott égő mécsesek és gyertyák.
Az apró lángok ugyanis könnyedén továbbterjednek a díszítő textíliákon,
függönyökön és asztalterítőn át a lakás bútoraira és más helyiségeire. Az
adventkor használatos koszorúk, amelyek jellemzően könnyen éghető
anyagokból készülnek, tűzbiztonsági szempontból szintén nagy odafigyelést igényelnek. A karácsonyi lakástüzek és a belőlük fakadó tragédiák
elkerülhetőek például úgy, hogy csak gondosan megválasztott helyen
gyújtunk gyertyát. Minden esetben használjunk éghetetlen anyagból
készült alátétet, ezzel ugyanis elejét vehetjük, hogy átforrósítsa környezetét a mécses, a gyertya. Célszerű minden gyúlékony anyagot eltávolítani
ezek közeléből, és odafigyelni arra is, hogy stabil helyen állítsuk fel őket.
A karácsonyi időszak további veszélyforrásai a meghibásodott fényfüzérek,
valamint a karácsonyfán meggyújtott gyertyák és csillagszórók. Ha mégis
bekövetkezik a baj és lángra kap a feldíszített fa, a tűz oltása előtt fontos
lekapcsolni a környező elektromos berendezéseket, ám még jobb áramtalanítani az egész szobát vagy a lakást, elkerülendő az áramütéses baleseteket. A tűzről minden esetben bejelentést kell tenni a 105-ös segélyhívó
számon! Az előttünk álló karácsonyi ünnepek alatt és az előkészületek
során érdemes figyelemmel kísérni a katasztrófavédelem és a fogyasztóvédelmi hatóságok tájékoztatóit, közleményeit, információs kampányait, és
a szokottnál is jobban ügyelni a tűzvédelmi szabályok betartására.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

MUNKAKÖZVETÍTÉS MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREKNEK
Fotó: hivatal

November utolsó napjaiban ünnepelte Lecső László, Deák
Ferenc utcai lakos a 100. születésnapját. Szlahó Csaba polgármester és Saska Istváné képviselőasszony ajándékkal kedveskedtek ezen a szép napon Laci bácsinak.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK:
MUNKAVÁLLALÁSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
MUNKAHELY FELTÁRÁS
MUNKAKÖZVETÍTÉS
ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS
Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Érték Egyesületnél
TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-2012-0010 azonosító számú projektben
megváltozott munkaképességű emberek számára
Várjuk megváltozott munkaképességű emberek jelentkezését, akik segítségre szorulnak az álláskeresésben, illetve tanácsadásra, munkaközvetítésre van szükségük a sikeres munkavállaláshoz.

Fotó: Benke Mária

Polgármester úr és munkatársa a Gondozási Központban
köszöntötte Újfaludi Andrásné (Nusi nénit) 90. születésnapja
alkalmából.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN CSOPORTOS TÁJÉKOZTATÁST TARTUNK Vecsési Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál 2014.01.20-án és 27-én
10:00-12:00 óráig, cím: 2220, Vecsés, Telepi út 44/A.
A tájékoztatóról bővebb információ kérhető a Civil Érték
Egyesülettől, elérhetőségei: 2225 Üllő, Pesti út 124.,
Telefon/Fax: 06-29/321-876,
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8:30 ÓRÁTÓL 15:30 ÓRÁIG
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A Te Éberséged, a Te Segítséged, a Te Kezeid ÉLETET MENTHETNEK!
I. Európai Újraélesztő Nap – European Restart a Heart Day 2013
Európában évente kb. 400.000 ember - köztük naponta 60-70
honfitársunk – hal meg kórházon kívüli hirtelen keringésleállás,
az úgynevezett hirtelen szívhalál következtében, pedig időben
elkezdett megfelelő segítségnyújtással, azaz a helyszínen tartózkodó szemtanúk által végzett azonnali újraélesztéssel és rövid
időn belüli defibrillálással ez a szám drasztikusan csökkenthető,
a túlélés a mai 5-10%-ról akár 60-70%-ra javítható lenne. Egy
nemrég végzett felmérés szerint azonban ma hazánkban csupán
a lakosság 0,3%-a képes kivitelezni az újraélesztést!

Ezt az Európa-szerte meglévő, égető egészségügyi problémát
felismerve, az Európai Újraélesztési Társaság felhívásának és
iránymutatásainak eleget téve, az Európai Parlament 2012. december 3-án írásbeli nyilatkozatot adott ki a hirtelen szívmegállás tudatosítása európai hetének (European Cardiac Arrest
Awareness Week) bevezetéséről. A projekt célja általában a
lakosság, valamint az egészségügyi szakemberek tudatosságának fokozása, oktatása; a magas színvonalú újraélesztéshez történő egyenlő hozzáférésre irányuló nemzeti stratégiák elfogadása és végrehajtása; valamint harmonizált jogszabályok életbe
léptetése az Unióban annak érdekében, hogy azok az orvosi
végzettséggel nem rendelkező személyek, akik szívleállással
kapcsolatos vészhelyzet esetén önként elsősegélyt nyújtanak,
mentességet kapjanak a felelősség alól.
Ezen törekvés eredményeként az Európai Újraélesztési
Társaság 2013. október 16-ára meghirdette az I. Európai Újraélesztési Napot (European Restart a Heart Day), melynek jelmondataként a címben foglalt gondolatot fogalmazták meg. Az
idei év célcsoportjaként a 12-18 év közötti, iskoláskorú diákokat jelölték meg, hiszen ez az a generáció, mely talán a legfogékonyabb a témát illetően, hogy ha ezen felnövekvő generációban sikerül tudatosítani az önkéntes segítségnyújtás jelentőségét, annak a későbbiekben jelentős társadalmi haszna lehet.
Társaságunk – a SOMNUS-MED 2010 Egészségügyi
Szolgáltató Bt. - ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva szervezte meg 2013. október 16-ára az I. Európai Újraélesztő Nap
elnevezésű rendezvényt, mely során 100 vecsési általános és
középiskolás diák ingyenes újraélesztés oktatását tűztük ki
célul. A rendezvény programjának alapját a Magyar
Resuscitatios Társaság (Magyar Újraélesztési Társaság - MRT)
által akkreditált Alapszintű újraélesztés és félautomata defibrillátor használat című tanfolyamunk adta. A rendezvény helyszínéül pedig mi mást választhattunk volna, mint azt a helyet, ahol
a kultúra, az oktatás, a hagyományőrzés és hagyományteremtés
egysége megvalósulhat: a Bálint Ágnes Kulturális Központot.
9-13 óráig tartó programunkon mind a négy vecsési iskola kép-

viseltette magát. A résztvevő 95 diák és 6 kísérő tanár két rövid
előadást követően újraélesztési fantomokon eszköz nélkül, valamint félautomata defibrillátor szimulátorral „élesben” is kipróbálhatta, begyakorolhatta az újraélesztést, azaz a mellkasi kompressziók és a befúvásos lélegeztetés helyes technikáját, valamint
a mentőhívás szabályait. A stabil oldalfekvés és az eszméletlen,
hason fekvő ember hátára fordításának kivitelezését oktatóinkon
és egymáson tanulhatták meg a gyerekek. A tanfolyam elvégzését követően minden résztvevő bekerült a Magyar Resuscitatios
Társaság regiszterébe, mint képzett CPR-nyújtó, és ennek igazolásaként egy 5 évig érvényes CPR Segélynyújtói Oklevelet állítottunk ki. Ezen felül minden diák és kísérő tanáraik is egy „újraélesztő csomagot” kaptak, melyben egy újraélesztési protokoll
kártya, valamint egy kulcstartóként hordozható CPR fóliamaszk
mellett – csak, hogy legyen erő, lendület és kitartás – egy kis
frissítő és harapnivaló is helyet kapott.
Rendezvényünk egy nagy összefogás eredménye volt. Összefogás, mert az Európai Parlament felismerte a reanimatológia területén tevékenykedő szakemberek munkájának fontosságát, és a
kezdeményezés mellé állt. Összefogás, mert ezen a napon Európa
számos országában számtalan hasonló programot szerveztek.
Összefogás abban a tekintetben is, hogy városunk iskoláinak
igazgatói és pedagógusai is mellénk álltak, és az első hívó szóra
mozgósították az érdeklődő diákokat. És persze kellett hozzá
szponzoraink (Chiesi Hungary Kft., Fresenius Medical Care Kft.,
Speeding Kft., Innomed Medical Zrt.) önzetlen és megtisztelő
támogatása, összefogása. Külön köszönettel tartozunk Balogh
Mikósnak (Bartim Media) aktív segítségéért és természetesen Kis
Tóth János igazgató úrnak a helyszín biztosításáért.
dr. Ruszkai zoltán tanfolyamszervező, tanfolyamvezető
sOMnus-MeD 2010 Bt.

Figyelem! A Vecsési Ipartestület lakossági felhívása!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy vegyenek részt az általunk szervezett
ingyenes előadáson, ahol megismerkedhetnek a „NÉMA GYILKOS”-nak
nevezett keringési betegségek kialakulásával és a megelőzésük lehetőségeivel.
Időpont: 2013. december 20., péntek és december 21., szombat 9-11 óra
Helyszín: 2220 Vecsés Telepi u. 58.
Ajándék: Az ipartestület közbenjárására minden résztvevő ajándékba
kap egy 16.000 Ft értékű Quantum Testelemző által készített komplex egészségi állapotfelmérést és egy 9.900 Ft értékű 10 napos KINOKI
méregtelenítő kúrát.
Az ajándék összértéke: 25.900 Ft!
A terem befogadóképessége miatt kérjük jelentkezési szándékát
előzetesen jelezze. Elérhetőségeink: tel./fax: 06/29/350-163
email: vecses@tisztesipar.hu
Kellemes Ünnepeket Kíván a Vecsési Ipartestület!
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Mint egy kis harmatos virágszál…

Régi „adósságomat” szeretném törleszteni ezzel a szép korú interjúmmal, amit a Gondozási Központban
megismert kedves Julika nénivel
készítettem. Tavaly decemberben volt
90 éves, a város vezetői köszöntötték
is Őt, csak akkor nagyon sok idős
interjú volt folyamatban, ezért ez
elmaradt. Nemrégen, amikor a
Gondozási Központban felolvasást tartottunk, döbbentem rá,
hogy Julika néni december közepén lesz 91 éves.
Gábor Józsefné Reittinger Julianna 1922. december 17-én
született Vasadon, de még egy éves sem volt, mikor szüleivel
visszaköltöztek Vecsésre, azóta is itt él. Az Édesapja gyári munkás, az Édesanyja háztartásbeli és családanya volt, hat gyermekük született, három fiú és három leány. Akkoriban egy nyolctagú családnak igen nehéz volt az élete, de ők szorgalmasak voltak, minden gyermeküket szépen nevelték, taníttatták. Julika
néni az Andrássy-telepi iskolában végezte el a hat elemit és az
ismétlőt, majd elment dolgozni, mert kellett az ő keresete is a
család megélhetéséhez. Kisgyermekre vigyázott, s amikor
betöltötte a 16. életévét, akkor Ő is ment a gépgyárba gyári
munkásnak, betanított esztergályosként dolgozott. Nehéz férfimunkára is vállalkoztak a lányok, nem voltak elkényeztetve,
abban az időben megedzette őket az élet, pedig Julika néni
olyan törékeny termetű most is, mint egy harmatos virágszál…
A többi fiatallal jártak néha napján szórakozni is, szeretett, mint
minden fiatal, táncolni. A Brunner zenekar rendezett hétvégeken
táncos estéket, ahová ő is eljárt, ott ismerte meg a későbbi párját, aki udvarolni kezdett Julika néninek, s szerelem lett belőle.
Sajnos, elvitték katonának, majd kitört a háború, ahol szolgált,
bárhol is járt, leveleztek, majd 1943 végén megsebesült, 1944ben leszerelték és összeházasodtak. Sok nehézség, betegség tarkította az életüket, főként, hogy a háború még meg is tépázta kis
otthonukat. Később építkezésbe fogtak, házasságukból három
gyermek született. Julika néni beteg lett, a férje sebesülése, a kis
gyermekek nevelése miatt napi anyagi gondjaik voltak.
A legszomorúbb, ami történhetett velük, hogy húsz évesen elveszítették egyik fiúgyermeküket, akinek a halálát soha sem heverték ki. Egy anyának nagyon nehéz volt így tovább élnie, de a
másik két gyermekének szüksége volt az anyai szeretetre, gondoskodásra. Nagy fájdalommal a lelkében, de tovább tette a dolgát. 1963-tól a repülőtéren dolgozott nyugdíjazásáig.
Férjével szeretetben, békességben éltek közel fél évszázadig,
mikor szegény jobb létre szenderült, Julika néni egyedül maradt
két gyermekével. Jó gyerekei vannak, ezt a fájdalmát is segítettek
begyógyítani, elviselni. Mindkét fia családot alapított, a kisebbik,
mikor megnősült. odaköltözött hozzá, most is együtt laknak.
Öt unokája született, két leány és három fiú, már azok is felnőttek, megházasodtak, két dédunokával dicsekedhet. Nagyon szereti őket, ezek a gyerekek aranyozzák be idős napjait.
Nyugdíjazása után otthon vezette a háztartást, és művelte a háztáji
földet, kis kertjében megtermelte, amire a családnak szüksége
volt… Most már egészsége, fizikai állapota is meggyengült, inkább
csak pihenéssel tölti napjait. Tíz éve jár a Gondozási Központba,
ahol jól érzi magát. Napközben programok vannak, beszélgetnek,
olvasnak; jó, hogy nincs egész nap otthon - egyedül…
Gyerekei, unokái rendszeresen látogatják, boldogan mesél
róluk. Hogy mi a hosszú boldog élet titka, mosolyogva csak
annyit mond, hogy a kitartás, erős akarat és a türelem…
Kívánunk még hosszú, boldog, egészségben eltöltött életet családja körében.
Írás és fotó: Benke Mária

Vecsési Tájékoztató 2013 december

A JAM Háztól a Vashídig - és egy kicsit tovább

A vidéki ember eltéved a saját múltjában. Nem tudja, kiket
nevelt fel az országnak és a világnak; ezért abban a hitben él,
hogy neki nincs is kultúrája. És ha nem tud róla, hogyan is
lehetne?
A JAM Háztól a Vashídig - 400 lépés a Telepi úton. Elmondom,
hogy e rövid szakasz házai kiket neveltek fel, csupán azok
közül, akiket személyesen vagy a családtagjaikon keresztül
ismerek (illetve ismertem).
A Fekete Gyopár Patika épületében nőtt fel Fekete László matematikus (Fekete doktor fivére), a hatvanas évek első számítógépes programjainak alkotó résztvevője. Két házzal odébb Hegyi
Gábor, Németországban élő, világjáró barokktrombita-művész
nagyszüleinek háza áll (a szülők a Szabadkai utcában laknak).
Újabb két házat haladva Fekete Györgyi, az Egri Gárdonyi
Géza Színház Aese-díjas színművészének, jelmeztervezőnek
fiatalkori otthonához jutunk.
Most forduljunk be a Vértesi Nándor utcába! A Kiállító-teremmel szemben nőtt fel az egyik legismertebb magyar koreográfus, Bakó Gábor, táncművész, vezető koreográfus, balett igazgató, táncpedagógus.
A Vértesi utca nekifut a Szeidl-háznak. Itt nevelte fel a Szeidl
házaspár nyolc gyermekét, közülük harmadik a nemrég elhunyt
Szeidl Béla, Detre-díjas, eredményeivel nemzetközi visszhangot kiváltó csillagász, pályája során az MTA Csillagászati
Kutatóintézetének igazgatója, a Nemzetközi Csillagászati Unió
elnöke, a Csillagászati és Űrfizikai Bizottság elnöke, az MTA
közgyűlési képviselője. A Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjének kitüntetettje. Szeidl Béla a vecsési temetőben nyugszik. Ha visszatérünk a Telepi útra és befordulunk a
Róder Imre utcába, néhány lépés után Molnár Sándor, a „PaDö-Dö” együttes billentyűsének nagyszülői házához jutunk.
Haladjunk tovább a Vashíd felé a Telepi úton! Az első, balra
nyíló utcában, a Vasvári Pálban lakott Vértesi Nándor keramikusművész. Az ezt követő Tompa Mihályban pedig Kazatsay
Zoltán, aki jelenleg Brüsszelben, az Európai Bizottságban a foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás főigazgatóságának helyettes vezetője. S ha felkapaszkodunk a Vashídra,
és letekintünk a Rudolf köz és Achim András utca sarkára, meglátjuk Mezei Tibor diákkori otthonát – aki ma a Gödöllői
Agrártudományi Egyetem tudományszervezését irányítja.
Mindez csak néhány száz méter Vecsésből. A hely, ahol élünk,
jelentékeny kultúrateremtő. Ez így volt a múltban, és így van
ma is. Fontos, hogy fiataljaink tudják, tőlünk bárhova el lehet
jutni; annak, aki tehetséges, és akinek van elég szorgalma.
Mindig az volt a világ rendje, hogy a kicsik odaadják a tehetségeiket a nagyvilágnak. De ha egy város elveszíti kapcsolatát a
tehetségeivel, akkor a nagyokat kezdi utánozni, és ettől menthetetlenül vidékivé válik. Nem az a vidéki ugyanis, aki vidéken él,
hanem aki nem azonos önmagával. Vecsés nem kicsinyített
Budapest, nem is kicsinyített Győr, Pécs vagy Szeged. Nem feltétlenül rosszabb azoknál, de nem is jobb; hanem más. És az
értéke éppen a különbözőségben rejlik. Ahhoz azonban, hogy ezt
az értéket ki tudjuk bontakoztatni, segítségre van szükségünk.
Minden ember szereti, ha számon tartják őt a szülőföldjén, gondolnak rá sikerében, gondjában. És nekünk is jó lenne, ha nem
szakadna meg a kapcsolat köztünk és azok között, akik itt nevelődtek fel nálunk. Létrehozhatnánk egy laza, társadalmi szervezetet, amelyet valamely tekintélyes, független személy vezet
(ha volna ilyen, én Sárváry Andrást javasolnám. Örülnének neki
ők is, és hasznunkra válna nekünk is. Mert a lokálpatriótizmus
olyan erő, amelyet pénzben nem lehet kifejezni.
varsa Mátyás
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Lóherés poháralátét szilveszterre - B.Ú.É.K.

Ismét eltelt egy év, itt van a szilveszter. Mindenki készül egy
felejthetetlen estére. Én egy ötletet szeretnék adni egy új termék, a csillogó dekorgumi lehetséges használatára.
Poháralátétet fogunk készíteni, ami nemcsak praktikus, hanem
szép dekorációja is lehet asztalunknak. Ráírhatjuk a vendégek
nevét, hogy később mindenki megtalálja saját italát.
szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatóak Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
üzletében)
csillámos zöld dekorgumi, zöld
dekorgumi, kis katicabogár
segédanyagok:
olló, ragasztó, szív alakú süti
szaggató
elkészítés menete:
Rajzoljunk körülbelül 10 centiméteres kört a zöld dekorgumira.
A szív alakú szaggató segítségével rajzoljunk 4 db mintát a csillogós dekorgumi hátoldalára. Ezután vágjuk ki a mintákat.
A csillogós dekorgumi öntapadós, így nincs más hátra, mint
lehúzni a szívecskék hátoldaláról a fóliát és felhelyezni a kör
alapra. A szívek lesznek a lóhere
szirmai.
A lóhere önmagában is a szerencse
szimbóluma, de ha még egy katicát
ragasztunk rá, az elkövetkezendő
új évünk biztos szerencsés lesz!
Most már kezdődhet a PARTY!

köszönöm keDves OlvasÓiM egész éves figyelmét! Békés,
boldog újesztendőt kívánok mindenkinek!
Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P: 9:00-17:00 Sz:9:00-13:00 V:ZÁRVA
Tel:06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

28 Oktatás

Egészség és környezetvédelem:
szülôk és gyerekek közös sikere

a klebelsberg intézményfenntartó központ vecsési Tankerülete
és a Richter gedeon nyrt. közös szervezésében átadták a
„Jövőnk záloga az egészség- és a környezet védelme” című
verseny díjait a grassalkovich antal német nemzetiségi és
kétnyelvű Általános iskolában.

A vetélkedőbe vecsési és üllői 10-15 éves diák és szülő párosok
nevezhettek, míg a diákok környezetvédelmi feladatokkal mérhették meg ismereteiket, addig szüleik egészséghez kapcsolódó
kérdésekre keresték a választ asztma és mióma témakörben. A
versenyben résztvevő párosok mindkét tagjának pontszámai
közösen számítottak az értékelésnél, és értékes díjakban részesültek. Napjainkban mind a környezet, mind az egészség védelme egyre hangsúlyosabb terület, éppen ezért épült a verseny
ezen ismeretek bővítésére.
A „Jövőnk záloga az egészség- és a környezet védelme” verseny nemcsak a témákhoz kapcsolódó ismertanyag bővítését
tűzte ki célul, hanem egy újszerű versenyzési formában a gyermek–szülő kapcsolat erősítését is.
Az ünnepélyes díjátadón részt vett Szlahó Csaba Vecsés és
Kissné Szabó Katalin Üllő polgármestere, akik méltatták a verseny fontosságát. Dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületének igazgatóját is köszöntötte a jelenlévőket. Jelen volt Vecsés négy általános iskolájának igazgatója, és Üllőről az Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetője.
Az ünnepélyes versenyhirdetést a Vecsési Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola, az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola, a
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola Palánta néptánc csoport
(A táncot koreografálta és betanította: Fazekas Rita és Fazekas
József) műsora színesítette.
A vetélkedőt szervező hazai nagyvállalat, a Richter Gedeon
Nyrt. részéről Otrok Györgyné PR munkatárs mondta el, hogy a
gyógyszercég miért tartotta fontosnak, hogy elindítsa a „Jövőnk
záloga az egészség- és a környezet védelme” című versenyt.
A több mint 110 éves Richter gyógyszercég társadalmi szerepvállalásának az oktatás és az egészségügy a meghatározó területe. Ez nemcsak közvetlen anyagi támogatást, hanem aktív
együttműködést is jelent a társadalom egyes szereplőivel. A
Társaság számos programot indított azért, hogy erősítse a felnövekvő nemzedék környezettudatos magatartásának alakítását. A
Richter fontosnak tartja, hogy az ifjú nemzedék ne csak ismerje és értse a környezetvédelem fő célkitűzéseit, hanem maga is
aktív résztvevője legyen megvalósításának. Ezért 1997 óta számos környezetvédelmi versenyt, programot valósított meg
Dorog–Esztergom–Párkány (Szlovákia) együttműködő iskoláival és elhivatott pedagógusaival, de a Társaság szervezett közös
programot a vecsési általános iskolásokkal és a budapesti X.
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Harmat utcai Általános Iskolával is. A környezettudatos magatartás alakítása hosszú folyamat, amely az iskolán kívül a társadalom gazdasági szereplőinek közreműködését is igényli. A
Richter Gedeon Nyrt. hosszú távon gondolkodó cégként fontosnak tartja az iskolai környezetvédelmi oktatás aktív támogatását
is. A lakosság fokozottan igényli az egészséggel kapcsolatos
korrekt tájékoztatást, amelyet tudatosan alkalmazhat a mindennapokban. A Társaság számos programot indított, hogy a lakosságot ráébressze a megelőzés, a prevenciós gondolkodás és az
egészségtudatos magatartás jelentőségére.

Dr. Hrutkáné Molnár Monika igazgató asszony és a Richter
képviseletében Otrok Györgyné adta át a díjakat az első tíz
helyezettnek.
Szentmihályi Mónika, a Vecsési Halmi Telepi Általános
Iskolából a Tankerület külön díját nyerte. Sajnos a páros verseny itt nem valósult meg, mert a gyermek nem töltötte ki a rá
vonatkozó tesztet. Azonban a szülő által kitöltött egészségügyi
teszt az egyetlen hibátlan egészségügyi kérdőív volt, így a tankerület döntése értelmében különdíjat kapott.
A verseny díjazottjai:
I. helyezett:
Mrowca Helga és Ábrahám Petra 5/b, Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, Vecsés
II. helyezett:
Dr. Szőllősi Istvánné és Szőllősi Tamás 6/a, Andrássy Gyula
Általános Iskola, Vecsés
III. helyezett:
Czira Magdolna és Elek Réka Renáta 5/b Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Üllő
IV. helyezett:
Illésné Nemes Irén és Illés Balázs 6/a, Andrássy Gyula Általános Iskola, Vecsés
vT info
Fotók: vecsés tanker.
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Labdarúgás Pest Megyei I. osztály
Huszáros menetelés a dobogóra

Vecsés FC – Kisnémedi 7-1 (3-0)

Urbán Flórián: az első húsz percben nem igazán találtunk
fogást ellenfelünkön, zártan és jól védekeztek, de az első gól
megfogta őket, aztán hamarosan rúgtunk még kettőt. a második
félidőben pedig szellemesen és jól játszottunk. a vecsés így a
harmadik helyen végzett a tabellán, de én már a következő
idényre koncentrálok. Most jön egy kis szünet, a játékosok
elmennek pihenni. Januárban kezdjük meg a felkészülést és
meglátjuk, mit hoz majd a jövő.
Urbán Flórián a 4. mérkőzéstől irányítja a csapatot, vezetésével
12 meccsből egyszer szenvedtünk vereséget, két döntetlen és
kilenc győzelem született. (Forrás: honlap)
A tabellát Vác (39) vezeti Érd (38) előtt.
3. Vecsés FC 15 10 3 2 33-19 33
A házi góllövőlistát Ponczok Tamás 10 góllal vezeti Czipper (7)
és Atey (4) előtt.
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Jótékonysági Mikulás ünnepség a
Bálint Ágnes Kulturális Központban

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is megkereste a különféle ügyességi és készségfejlesztő gyermekjátékokat árusító Kék Béka webáruház,
mely a CIB Bank Zrt. vecsési fiókjának, illetve Dr. Szűcs Lajos
támogatásával vállalta, hogy az idei évben is jótékonysági
ünnepséget szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Az ünnepségen ezúttal is magas színvonalú műsorral sikerült
szórakoztatni a Mikulásra izgatottan váró 60 gyermeket és az
őket kísérő szülőket, immár a Bálint Ágnes Kulturális Központ
impozáns színháztermében.
A rendezvényt Szlahó Csaba polgármester úr és Dr. Szűcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke nyitották meg, és
plüssállatok adományozásával kedveskedtek a gyermekeknek.

vT info

VFC Utánpótlás hírek
Idén rendezték meg a VI. Agriapipe Kupa Nemzetközi
Utánpótlás Teremlabdarúgó Tornát 6 korosztály számára,
Egerben. A Ferihegy Sportakadémia Vecsés két korosztályban
indította el csapatait. Az U11-es csapat jobban szerepelt, mint a
nyáron, de sajnos a felső ágra jutáshoz ez kevés volt. Az U9esek kitartó küzdelem után a felső ágon folyathatták a versenyt.
Kis csapatunk végül a 4. helyezést érte el a tornán. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak és segítőinknek:
Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft., HERTZ Autókölcsönző,
Palotai Pál, Vig Zsolt.

felső sor: Zsolt Vig, Rajnai Péter, Halla Petra, Kocsis Gergő,
Berényi Erik, Molnár Milán, Fejes Attila- edző
alsó sor: Gruber Máté, Finta Pál, Pfeffer Gábor István, Litz
Ádám, Zámbó Bence.
vT info

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

A bábtársulat izgalmas előadását látva a kicsik a Mikulás elveszett kesztyűjének kalandjain derülhettek nagyokat, majd
később a zeneiskola növendékeinek gyönyörű előadását csodálhatták végig.
Mindezek után az egyre izgatottabb gyermekek aktív közreműködésével és együttműködésével végül sikerült előcsalogatni a
Mikulást, aki egyenként adta át az életkoruknak megfelelően
elkészített ajándékokat a széles mosollyal érkező kisfiúknak és
kislányoknak. A játékok közt megtalálható volt minden, amire
egy gyerek vágyik: kisautó, plüss és színes ceruza, kedvenc
hős és mesefigura.
Az ünnepség végén a gyermekek nagyon örültek a különböző
játékoknak, s a támogatóknak köszönhetően még apró süteményeket is megkóstolhattak a szülőkkel együtt.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nevében köszönjük, hogy az idei évben is ilyen sokan szívügyüknek tekintették a nehéz helyzetben élő családok és gyermekek
támogatását, ajándékozását.
Írás és fotó: Tárnokiné Törő krisztina

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
CIB Bank Zrt , Kék Béka webáruház (www.kekbeka.hu),
Dr. Szűcs Lajos, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Bálint Ágnes Kulturális Központ, Babos Bábos Társulat,
Vecsési Zeneiskola, Kállai Zoltán, Kállai Szonja, Falvai Anett,
KAT fotó (Kállai-Tóth Anett), Tradicipó, Vízalma Kft.,
Müller Drogéria Bt., Arditti Kft., boldogszuletesnap.hu,
Gyöngy Virágbolt
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Kézilabda NB. II Déli csoport
XVII. Ker. Lakóhelyi SE – Vecsés Kombi Express 24-37 (12-17)

az utolsó helyezett Xvii. ker. otthonába utaztak a vecsés kombi
express játékosai, s hozták el a két pontot. a juniorok ismét egy
könnyed mérkőzésen 27 gólos különbséggel, 21 – 48-ra nyertek.
Tisztában volt vele Győrffy Sándor és csapata, hogy nem lesz
nehéz dolguk a sereghajtó XVII. ker. ellen, de az edző arra kérte
játékosait, hogy ne vegyék félvállról a mérkőzést, hiszen minden egyes pont nagyon fontos a csapat számára. Ezt úgy tűnik,
meg is fogadta az együttes, kiváló védekezéssel és gyors indításokkal már az első félidőben jelentős előnyre tettek szert. A
második játékrész sem hozott változást. Lukács Réka vezényletével, s a maga 17 góljával, edzőmérkőzés jellegűvé varázsolta
a találkozót, s kialakult a nagyarányú végeredmény.
Vecsés Kombi Express – Dunaújvárosi AC 24-19 (13-12)

a vecsés kombi express csapata otthon fogadta a 8. helyen szereplő Dunaújvárosi aC csapatát. a juniorok, megint kaptak egy
olyan ellenfelet, mely nem volt méltó hozzájuk, s ezt a 44 – 19es végeredménnyel be is bizonyították.
Győzelem, ez a fontos! Sok kritikát kap a Vecsés női kézilabda
együttese, annak ellenére, hogy a kötelezőt a legtöbbször hozzák. Nem a győzelmekkel van a baj, hanem a mikéntjükkel. Egy
nagyon jó képességű csapatról van szó, s mégis minden egyes
győzelemért vért izzadnak és mindezt a saját hibájukból. Egy a
tabella végén kullogó csapat ellen a bajnokesélyesnek nem szabadna mindössze 1 gólos vezetéssel zárnia a félidőt. Tény,
készültek a vendégek, már a mérkőzés elején kivették Lukács
Rékát a játékból. Tény, Lukács Viktória sérülés miatt, de kispadon volt, Jeschek Beáta pedig hiányzott az átlövő posztról. De
egy csapat nem alapozhat kizárólag 2 - 3 játékosra, s úgyszintén
2 - 3 játékossal nem lehet bajnokságot nyerni. Számtalan ziccer
és sima átlövés helyzet maradt értékesítetlenül. A nézőtéren
többször fogták a fejüket az emberek, mint ahányat tapsoltak.
A második félidőben már magabiztosabb játékot nyújtottak a
hazaiak, bár a ziccerek kihasználása továbbra is nevetségesen
alacsony százalékot mutatott. Ezt a vendégek kihasználták és
egy percre sem álltak meg, végig küzdötték a mérkőzést. A
végjátékra is maradt a szoros eredmény, amikor újabb érvágás
történt a vecsési csapat számára. Erdős Éva, az egyik leggólerősebb játékos, megsérült. Talán nem merész kijelentés, hogy
Lukács Réka és Erdős Éva a Vecsés Kombi Express szíve és
lelke, hiszen tapasztalatukkal ők segítik, buzdítják csapattársaikat a pályán. Az utolsó 10 percre már nem kellett izgulni a hazai
nézőknek. Lukács Viktórián látszott, hogy fájdalmak gyötrik,
mégis beállt, s 3 góllal hozzájárult ahhoz, hogy elvegye a vendégek kedvét.
Pázmánd-Gárdony - Vecsés Kombi Express 22-23 (7-10)

a táblázat 3. helyét elfoglaló vecsés utazott a 4. helyezett
Pázmánd-gárdony otthonába és igazán küzdelmes meccsen
szerezte meg a 2 pontot érő győzelmet. a junioroknak sem volt
könnyebb dolga, hisz az elmúlt három mérkőzés során tulajdonképpen megerőltetés nélküli győzelmeket arattak, Fehérváron
viszont meg kellett küzdeniük egy erős ellenféllel, és egy „érdekes” játékvezetéssel is, ennek ellenére a végeredmény 21 – 24
lett és újabb 2 pont.
A felnőtt mérkőzés is hasonlóan izgalmasnak ígérkezett, főleg,
hogy ugyanaz a bírói páros vezette. Meglepően, sokkal korrek-
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tebb módon kezelték a felnőtt mérkőzést, talán úgy is meg lehetett ítélni, hogy kicsit a Vecsésiek felé hajlott a síp, most az egyszer. Az első félidőben szép, higgadt játékkal sikerült apránként
növelnie a vezetést a csapaznak, annak ellenére, hogy sok meghatározó játékos nem tudott száz százalékot nyújtani, sőt páran
pályára sem tudtak lépni.
A második félidő jó kezdést hozott, a mieink jól folytatták a
mérkőzést, növelték előnyüket és hamar lezárhatták volna a
végjátékot, ha nem jönnek elő a hibák. Előjöttek azok a pillanatok, amelyektől Győrffy Sándor egyenként húzgálná ki a hajszálait. Nagyon szorosra sikerült a mérkőzés vége, még az utolsó pillanatokban is kérdéses volt, hova és mennyi pont kerül, de
végül sikerült küzdelmes és harcos játékkal hazahoznia a 2 pontot a vecsési gárdának.
Vecsés Kombi Express – Szigetszentmiklós 23-16 (10-6)

a juniorok „barátságos edzőmeccsen” lépték le ellenfelüket. az
eredmény 59-19 lett.
A sérülésektől megtépázott együttestől biztos győzelmet várt
mindenki. A lányok igyekezetével nem volt baj, ami most elég
is volt egy biztos sikerhez, ami záráskor bronzérmet jelent.
Az őszi idény éllovasa Tököl (20 ponttal) Abony (18) előtt.
3. Vecsés Kombi Express 10 8 0 2 281-229 16
legjobb gólszerzők:
77: Lukács Réka, 38: Vincze Zsuzsanna, 29: Lukács Viktória
A junioroknál a nagyhírű Dunaújvárosi Akadémia II. 20 ponttal
vezeti a mezőnyt a mieink előtt.
2. Vecsés Kombi Express 10 9 0 1 379-189 18
legjobb gólszerzők:
49: Kiss Zsanett, 28: Panyik Renáta, 26: S. Tóth Anna
Molnár Péter
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Kézilabda NBI/B Nyugati csoport
Balatonfüred II – Vecsés 29-24 (17-11)

a juniorok magabiztos 24 – 34-es győzelemmel 9 mérkőzés óta
tartják veretlenségi sorozatukat.
A mérkőzés elején Vecsés irányított, eredményes lerohanások,
szép támadások jellemezték a játékot, és ez a füredieket is meglepte. A hazai edző 10 perc után változtatott, s újra előjött az a
taktika, amelyet az idén még nem tudtak legyűrni a vecsésiek: a
nyitott védekezés. Előjöttek a „szokásos” hibák, a labdaeladások, az ötlettelen, kínkeserves kapura törések. Az első félidőben
nem sikerült új lendületet venni, így a hazaiak már 6 góllal
vezettek a szünetben.
A második játékrész sem indult jól vendég szemszögből, a
Balatonfüred könnyedén lőtte a gólokat, míg Vecsés minden
egyes apró gólért vért izzadt. A hazai közönség már a 10 gólos
különbségért szurkolt. Molnár József időt kért, s beküldte
Hegedűs Zoltánt, aki eddig leginkább a kispadon kapott szerepet, mert nem találta a formáját. Eddig. A nyitott védekezés
ellen kiváló átlövés-betörés kombinációkat használva Hegedűs
vezényletével visszajöttünk a mérkőzésbe, de ez is csak egy
tisztes vereséghez volt elég.
Vecsés - Komló 26-38 (13-20)

a junior csapat is elszenvedte az idény első vereségét, így viszszaestek a harmadik helyre.
igazi rangadó volt, ez a két csapat Csurgóval kiegészülve kiemelkedik a mezőnyből. Fej-fej melletti küzdelem volt. sajnos, a
játékvezetés (Budai Bock krisztián és varga Péter sorozatosan
vecsés ellen fúj minden alkalommal) méltatlan volt a két csapathoz, bár a komlóiak ennek csak előnyét láthatták. a végére még
gállit is kiállították, így a fiatalok elszenvedték első, 24 – 26-os
vereségüket.
A felnőttek már kevésbé reménykedve vághattak neki, hiszen az
egyik bajnokesélyes csapat ellen kellett kiállniuk. Jól kezdtünk,
majd visszaesés következett és tetemes vezetéssel vonulhattak
öltözőbe a komlóiak. A második játékrészben megcsillant a
remény. Vecsés 10 perc alatt letarolta ellenfelét és feljött 3 gólos
különbségre, már-már úgy tűnt, ebből a mérkőzésből még lehet
valami. S ekkor újfent jött a szokásos forgatókönyv: hiba hibát
követett, melyekből folyamatosan jöttek a lerohanás gólok, s a
vendégek pár perc alatt nagyarányúra növelték a különbséget.
Vecsés – Pécs 24-24 (12-11)

a juniorok a komló elleni vereség után új lendülettel, magabiztosan nyerték meg a mérkőzésüket 29 – 25-re.
Riadtan kezdett a hazai csapat, nagy volt az elvárás, hiszen egy
hasonló kaliberű együttes ellen léphettek pályára a Vecsésiek,
így mondhatni a győzelmi kényszerből fakadó izgatottság
rányomta a bélyegét a hazaiak első pár percére. Meg is léptek a
vendégek, de a félidő során folyamatosan javult fel ellenfeléhez
a VSE, melynek meg is lett az eredménye, hiszen az első játékrész végére már 1 gólos vezetésre tettek szert.
A második félidő is jól indult, 3 – 4 góllal is sikerült ellépnie a
hazaiaknak, de a folytatás a vendégeké volt. Különösen az
ukrán idegenlégiósuk szórt meg bennünket. Mi, a juniorkorú
Gálli Krisztián kiváló teljesítményével tartottuk magunkat. A
befejezés előtt 5 perccel még három gól volt a hátrány, és páratlan izgalmak mellett 6 másodperccel sikerült egyenlítenünk, és
pontot mentenünk.

Csurgó II – Vecsés 22-24 (15-14)
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a fiatalok egy kemény mérkőzésen, magabiztosan kézilabdázva
verték el a junior bajnokság éllovasát, s ezzel javították ki a
komló elleni botlást. a juniorok már az első perctől kezdve
uralták a mérkőzést, annak ellenére, hogy a játékvezetés újfent
teljesen amatőr szintet mutatott. a végjátékban még volt pár
sansza a hazaiaknak faragni a hátrányukon, de végül a kiválóan védő nagy Martin vezényletével (a mérkőzés végére a csurgói játékosok már nem mertek hetest lőni) a vecsés se 28 – 30ra megnyerte a mérkőzést.
A felnőttek is jól kezdtek, a védekezés összehangoltan dolgozott, a támadásokat góllal fejezték be. Ezt követően hullámzó
játék alakult ki. Több kétperces kiállításnak köszönhetően elhúzott a hazai csapat, s a félidő végéhez közeledve már 5 góllal is
vezettek, de a mieink keményen küzdve felzárkóztak egy gólos
hátrányig.
A második játékrészben több mint 25 percen keresztül képtelen
volt átvenni a vezetést a vendégcsapat, hiába dolgozta le hátrányát, de döntetlennél tovább sosem jutott. Drámai végjátékban
azonban sikerült átvenni a vezetést. A hazaiak kétségbeesetten
küzdöttek az egyenlítésért, de az utolsó másodpercekben Martin
Gábor kegyelemdöfésként egy hatalmas átlövés gólt akasztott
be a csurgói kapuba, ezzel kialakítva a végeredményt.
Vecsés – Alba Regia 21-25 (12-11)

a juniorok fölényes győzelemmel (39-29) tették fel az i-re a pontot. szép volt az ősz!
A felnőtteknél nagy volt a győzelmi kényszer, hiszen egy kiesőjelölttel szemben az volt az elvárás, hogy itthon maradjon a két
pont. Az első félidőben még helytállt a gárda, de fordulás után
egyre idegesebb, szétesőbb volt a teljesítmény. Fontos pontokat
veszítettünk!
Felnőtt együttesünk a 12. helyen fejezte be az idényt. Nagyon
izgalmas tavasz elé nézünk. Rendezni kell a sorokat, és a játékosoknak minden erejüket mozgósítani kell a bennmaradáshoz.
legjobb gólszerzőink (12 forduló után):
36: Gálli Krisztián, 35: Tóth Dániel, 34: Grandjean Gábor
A juniorgárda minden dicséretet megérdemel. Kiegyensúlyozott, magas színvonalú teljesítményt nyújtottak, és bajnokesélyesnek tarthatjuk őket. Gratulálunk!
Csurgó II. csapata áll az élen 24 ponttal. A Komló együttese 22
ponttal.
2. Vecsés SE 13 11 1 1 390-319 23
a legjobb gólszerzők (12 forduló után):
65: Gálli Krisztián, 63: Pásztor Dénes, 59: Nagy Tamás
Molnár Péter

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

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
MEGHÍVÓ

A település Agrárgazdasági Bizottság alakuló ülésére
2014. január 8-án (szerdán) 13.00 órára
Az ülés helyszíne: Vecsési Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)
Az összejövetelre helyi telephellyel rendelkező kamarai tagokat várunk.
Rajnai Mihály

VÁROSI BÁL

2014. január 11-én immáron hetedik alkalommal, új helyszínen, de a régi jó hangulattal és zenekarral vár minden érdeklődőt a Vecsés Város Bálja. A bál este 19 órakor kezdődik a
Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A talpalávalót a 4for You biztosítja. A belépőjegyek megrendelhetőek a 06-70/323-34-45-ös telefonszámon.
PH info

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin a WTV (Williams Tv) csatornán fogható.
3 szolgáltató (UPC, Digi és T-Home) 35 településén látható adásunk
Plusz29 magazin: minden nap 11:00 és 19:00, vasárnap 15:00
Vecsési Magazin: péntek 18:00, vasárnap 17:00, szerda 20:30
Pódium: csütörtök 21:00, szombat 18:00
Nézőpont (ÉLŐ interaktív adás): hétfő 21:00

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

Központi ügyelet

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

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.
Szent Ferenc – dec. 16-ával,
Halmy – dec. 23-ával,
Hanga – dec. 30-ával,
Borókás – jan. 6-ával,
Fekete Gyopár – jan. 13-ával,
Szent Ferenc – jan. 20-ával,
Halmy – jan. 27-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
vT infó

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

