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A Városgondnok Kft. gondozásában - a BÁKK közreműködésével – ismét végigjárta a város utcáit a Mikulás. Fotó: Katona Csaba

Mindenki Karácsonya
A Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési Barátok Köre, a Bálint Ágnes
Kulturális Központ és Vecsés Város Önkormányzata szeretettel meg-
hívja Önt és Családját a Mindenki Karácsonya rendezvényre.

2014. december 21-én, vasárnap 13 órától a Piac téren:
- karácsonyi vásár 
(dísztárgyak, játékok, bőrdíszművek, mézes- és kürtős kalács, stb.), 

- gyermekeknek állatsimogató
A kulturális programok 16 órától kezdődnek: 
- Zeneiskola növendékeinek megnyitója, Labdarózsa Népdalkör
műsora, dr. Huszka Mihály plébános beszéde a karácsony ünnepé-
ről, Mosolyország Óvoda műsora, Rosmarein Tánccsoport tánca

Betlehemi jászol, lángos, tea, sütemény, forralt bor, sült kolbász várja
az érdeklődőket a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren. 
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A novemberi testületi ülésrôl jelentjük
Vecsés Város Képviselő-testülete november 17-én tartotta ülé-
sét, ahol 29 napirendi pontot tárgyaltak. Az ülésen valamennyi
megválasztott képviselő jelen volt.

Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
Szlahó Csaba elmondta, hogy befejeződött a Halmi Telepi Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsítése, október közepére a
fűtésrendszert is átadták (lásd VT 25. oldal). Október 1-jén az új
ravatalozó épülete is elkészült, az ideiglenes ravatalozót lebon-
tották. A Mindenki keresztjét november 1-jén áldották meg.
Elkészült a Fő utcán, a Kölcsey és az Attila utca közötti járda-
szakasz. A P+R parkolók építése folyamatban van. A Szép utcai
és a Zrínyi utcai parkolók megépítésével újabb előrelépést tehet
a város a Vecsés-Kertekalja vasútállomás környékének rendezé-
sében. Befejeződött a Toldy Ferenc és a Bajcsy Zsilinszky
utcákban a bekötő vízvezetékek cseréje és az útpálya újjáépíté-
se. Lezárult az ÁROP önkormányzati szervezetfejlesztési
pályázat (Lásd VT. november 3. oldal). A szükséges adminiszt-
rációs munkát elvégezték, ennek keretén belül két közvéle-
mény-kutatást is készítettek, valamint befejezésképpen két kon-
ferenciát is tartottak. 

Megváltozik a kormányablak ügyfélfogadási rendje 
A változásról meghívott vendégként dr. Fehér Edina, a Vecsési
Járási Hivatal vezetője tartott tájékoztatást. Erről részleteseb-
ben az 5. oldalon olvashatnak, az Okmányiroda megváltozott
nyitva tartásával együtt.

A képviselő testület pénzügyi fedezet és önkormányzati
terület biztosításával támogatna egy ideiglenes jégpálya
működtetését a városban
A jégpályát a Toner Hungary Kft. működtetné, ehhez kérne
megfelelő helyet és az üzemeltetéshez pénzügyi támogatást. A
kérelmet a testület támogatná, de az eredeti kérést - az Epresben
legyen a kijelölt hely - már nem, mert több bizottság állásfogla-
lása szerint a zajos jégpálya zavarná az ott lakók nyugalmát. A
testület a Lanyit javasolta, és az üzemeltetésre bruttó 3,5 millió
Ft fedezetet biztosítana a Toner Hungary Kft. részére. Végül az
a döntés született, hogy az alkalmas terület tekintetében továb-
bi egyeztetéseket végeznek a Vagyongazdálkodási Osztály köz-
reműködésével.

A Vecsési Futball Club megkapta a kért pótelőirányzatot 
Czibolya Zoltán, a Sport Bizottság elnöke hozzászólásában
elmondta, hogy a VFC működési kiadásaihoz pótelőirányzat
biztosítására lenne szükség. Ugyanis az önkormányzat a VFC
legfőbb támogatója. Az eddigi támogatásokon túl most 9 millió
forintot kértek 2015. március 31-éig. Ez a játékosok fizetését,
valamint a szakmai stáb költségét fedezné, hiszen a felkészülés
január elején kezdődik, a játékosoknak már februárban fizetni
kellene. Az a döntés született, hogy Vecsési Futball Club részé-
re 5.000.000,- Ft egyszeri támogatást nyújtanak, amit öt havi
egyenlő részletben használhatnak fel. A határozatot egy tartóz-
kodás (Szabó Attila) mellett fogadta el a testület. 

Új külsős bizottsági tagot választottak a Sport Bizottságba
és a Pénzügyi Bizottságba  
Az ünnepélyes alakuló ülés óta egy tag kimaradt a Sport
Bizottságból. Zoltán László (Jobbik), aki eddig a Pénzügyi
Bizottság külsős tagja volt azt kérte, hogy a kialakult helyzetre
való tekintettel szívesen visszamenne a Sport Bizottságba. Ezt a

kérést támogatta a képviselő-testület. A megüresedett Pénzügyi
Bizottsági helyre a polgármester ifj. Kortye Vilmost javasolta
külsős bizottsági tagnak. Ezt is egyhangúan támogatták. 

20 millió forint működési támogatást kapott a Vecsési
Városgondnok Non-profit Kft.
Ezt az összeget a hulladéklerakási járulék ellentételezésére
kapta az önkormányzat Kft.-je.
Összesen 3 millió forintot szavaztak meg a képviselők a
Szociális Bizottságnak a karácsonyi csomag vásárlásához és
közgyógyellátáshoz. (Lásd VT. 9. oldal)

A közérdekű kérdések napirendi pontnál Oláh László (MSZP)
képviselő kérdéseit, és  az üléssel kapcsolatos észrevételeit
részletesen elolvashatják a 9. oldalon. Tóth Judit (EGYÜTT)
képviselő a kisállomásnál kialakult állapotokra kérdezett rá.
Jelezte, hogy valamikor baleset miatt elbontották a padokat, és
azóta nem állították vissza. Sok ottani lakos azzal kereste meg,
hogy szükség lenne rájuk. Azt kérte, hogy a MÁV felé valami-
lyen módon jelezze az önkormányzat ezt a problémát.

Polgár Gyula

Polgármesteri üdvözlet
Tisztelt Olvasó, Kedves Vecsési Polgárok!
A lassan mögöttünk hagyott esz-
tendő igazán eseménydús volt,
sok feladatot és megpróbáltatást
tartogatott mindannyiunk számá-
ra. Önkormányzati szempontból
tekintve különösen izgalmas
napokat éltünk meg. Az újonnan
megalakult Képviselő-testület
nevében is köszönöm bizalmu-
kat, igyekszünk azt az elkövetke-
ző években megszolgálni.
Nemcsak a számunkra sikeres
helyhatósági választások miatt
van okom, okunk örülni, hanem azért is, mert 2014-ben a ter-
vezetthez képest több elképzelésünk is valósággá vált.
Természetesen a szerencse sem mosolyog ránk ingyen, gondos
előkészítő munka eredményeként jöhettek létre a lakosság
komfortérzetét javító fejlesztések, beruházások.
Az advent mindannyiunkat arra int, ideje kicsit visszavenni a
hétköznapi rohanásból. Lehetőséget teremt, hogy lélekben is
felkészüljünk az ünnepekre, és a szokásosnál is több figyelmet
szenteljünk szeretteinknek. A kereszténység legnagyobb ünne-
pe, a Születés magában hordozza a megújulás reményét.
Városvezetőként és magánemberként is mondhatom, tetteink
értékelésére, cselekedeteink mérlegelésére időnként nagy szük-
ségünk van. Talán még ennél is fontosabb, hogy tudjunk örül-
ni, tudjunk megbánni, és ha szükséges, tudjunk változtatni. 
Karácsony üzenete, hogy jó adni, de itt nem a bevásárlások kéz-
zelfogható eredményére gondolok, hanem a szeretetre, amely
mindannyiunkat éltet. Mert ne feledjük, szeretet és remény nél-
kül – legyünk bármilyen gazdagok – elveszünk a világban. 
Babits Mihály így vall erről: „Lelkünkben gyújts pici gyertyát
sokat, / Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk / Törékeny
játékunkat, a reményt.”
Áldott, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt kívánok a város
polgárainak a magam és a város vezetése nevében.
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere
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Közmeghallgatás

Törvényi kötelességének tett eleget a vecsési önkormányzat kép-
viselő-testülete, amikor 2014. november 20-án 17 órától a
Bálint Ágnes Kulturális Központban Közmeghallgatást tartott.
Örömteli volt, hogy az új képviselő-testület valamennyi tagja
jelen volt. A részvétel megfelelt a korábbi évek gyakorlatának,
20-25 fő vette a fáradtságot, hogy eljöjjön erre a speciális
fórumra, ahol egy rövid beszámoló után lehetőség nyílik arra,
hogy a polgárokat érintő kérdésekre választ kapjanak.

Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és rövi-
den beszámolt a 2014. évi történésekről. Külön kiemelte azt,
hogy a gondos gazdálkodás mellett 150 millió forint nagyságú
útépítési beruházást tudtak önerőből végrehajtani a városban.
Megemlítette a MÁV állomások környékét, mint a lakosságot
irritáló pontokat. Elmondta, hogy a MÁV erre az évre ígérte a
felújításokat, amelyeket időközben 2016-ra módosított. Eddig
sami nagyon szükséges volt, aját erőből megtettük.
Fontos és előremutató témakörnek jelezte a polgármester a hul-
ladékgazdálkodásban történő változást, ami a szelektív-hulla-
dékgyűjtésben január 1-je után várható. Szintén a jövő jelentős
fejlesztése lesz a Dózsa György úti orvosi rendelő alapellátási
komplexummá alakítása, mely egy mentőállomás létrehozásá-
hoz vezethet. A polgármester rövid beszámolójában még érin-
tette a közbiztonság jelentőségét. Kiemelte, hogy évente a tes-
tület közel 40 millió forintot biztosít a közbiztonság erősítésé-
ben résztvevő szervezeteknek, illetve a térfigyelő-hálózat bőví-
tésre. Befejezésül bemutatta a képviselő-testület tagjait, akik öt
éven át a város irányításának főszereplői lesznek.
A Fő utcáról egy hölgy ismét felvetette az iskola és óvoda közötti
átkelőhely hiányát és balesetveszélyességét. Frühwirthné Halász
Melinda részletes választ adott a régóta vajúdó problémára, amit a
közérdekre való tekintettel részletesen ismertetünk a 8. oldalon. 
Egy Zrínyi utcai hölgy, aki évente marasztalta el az önkormány-
zatot a Kertekaljai vasútállomás állapota miatt, most dicsérettel
illette a testületet a környezet rendezéséért, ahonnan csak a
padokat hiányolta. Felhívta a figyelmet a Kispatak jó adottsága-
ira, és az Arany János utca vonalában lévő „híd” – négy darab
vasúti betonpózna – veszélyes voltára.

Egy úr a Rudolf közből arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vashíd
meredek, azon babakocsival átmenni nagyon körülményes, és hét-
végéken ez a fiatalok kedvenc tanyája, ami hangoskodástól a til-
tott szerek használatáig terjed, térfigyelő kamera talán segíthetne.
A Budai Nagy Antal utcából a helyi buszjáratot kritizálta, hogy
sokszor nem férnek fel rá, a sofőr nem partner a gondok megol-
dására, és miért nem megy a busz a bevásárlóközpontig. Ehhez
kapcsolódott egy úr a Báthory utcából, aki a Gyál-Vecsés közöt-
ti buszjáratot hiányolta.

A polgármester igyekezett minden felvetett gondra válaszolni,
ebből néhányat kiemelünk:
- a vasúttal kapcsolatosan a problémák javát a MÁV-val közö-
sen lehet csak megoldani, de ők 2016-ra ígérnek átfogó beruhá-
zást aluljárókkal együtt.
- A kanális környezete a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Hatóságé.
Velük kell egyeztetni a híddal és a parton egy szép sétány kivi-
telezésével kapcsolatban.
- A helyi járatra 8 millió forintot költünk, megvizsgálják a bőví-
tés lehetőségét.
- Gyálra nem várható buszjárat, de egy kerékpárút szerepel az
elképzelésekben.
A Klapka utcából egy polgár azt hiányolta, hogy nagy esőzések
idején azon a területen kisebb áradás van a kertekben, a mély
árkok tisztítását az idősebbek nem tudják megoldani. Czibolya
Zoltán képviselő válaszában elmondta, hogy figyelik ezt a terü-
letet, és esőzések idején a közmunkásokkal felszámolják a gon-
dokat, egyúttal kérte, hogy jelezzék felé az ilyen típusú problé-
mákat.

szajan   Fotó: Polgár Gyula

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei

Karácsonyi – új évi szemétszállítási menetrend:
December 24-én, 25-én és 26-án LESZ HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS!
Dec. 24-én a szerdai, dec. 25-én a csütörtöki, dec. 26-án a pén-
teki körzetekből szállítjuk el a hulladékot.
Január elsején, csütörtökön A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZÜNETEL! 
Január 2-án, pénteken egyszerre gyűjtjük be a csütörtöki és a
pénteki körzetekből a kommunális hulladékot. 
Kérjük, hogy ünnepnapokon is reggel 7-ig tegyék ki a kukákat
az ingatlanok elé!

Az ügyfélszolgálat karácsonyi – új évi nyitva tartása
dec. 22-én hétfőn: 7:00 - 16:00
dec. 23-án kedden: 8:00 - 16:00
dec. 24. és 28. között: ZÁRVA
dec. 29-én hétfőn: 7:00 - 16:00
dec. 30-án kedden: 8:00 - 16:00
dec. 31-én szerdán: 8:00 - 12:00
jan. 1. és 4. között: ZÁRVA
jan. 5-én hétfőn: 7:00 - 16:00

A Városgondnok ügyfélszolgálata november 25-étől kezdve az
új, akadálymentesített irodában várja Önöket.

Írás és fotó: Almássy Tamás
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Ôszbúcsúztató a Mosolyország Oviban

Az Óvoda nevelőtestülete immáron 4. alkalommal rendezte
meg november 7-én délután a gyerekek és a szülők nagy örömé-
re ezt a kedves, lampionos ősz búcsúztató-Márton napi sétát. Az
óvoda apraja és nagyja izgatottan készült erre a délutánra.
Elkészültek a lampionok, a különféle őszt és a Márton naphoz
kapcsolódó legendát idéző díszítő elemek, melyekkel kívül-
belül ízlésesen feldíszítették az óvodát. A szülők finom süte-
ménnyel, szörppel járultak hozzá a Márton napi megvendége-
léshez. Az óvoda mind a négy csoportja dalokkal, verssel
készült magyar és német nyelven. A Piroska csoportosok
Márton legendáját is előadták a jelenlevőknek. 
Mindez az óvoda csodásan megújult udvarán zajlott. Bizony,
mindenki, aki ritkán vendégeskedik az óvodában, meglepődött,
milyen szépen átépült az udvar, új játékokat telepítettek a gye-
rekeknek. Még felsorolni is nehéz, mi minden van az udvaron,
de azért megpróbálom: műfüves és gumi téglás borítás, a régi
babaház helyére szép nagy faház került, különféle mászókák,
csúszdák, kisvonat bővíti a játéklehetőséget, a homokozók fölé
stabil árnyékoló vásznakat állítottak. Köszönet mindezért az
óvoda fenntartójának -a vecsési Önkormányzatnak.
A műsor után kellemes zeneszóra, ideillő dalok közepette meg-
kapták a gyerekek és a szülők a lampionokat és énekszóra elin-
dult a menet az óvoda környéki utcákban. A nyugodt, békés
haladást segítette a helyi rendőrség felvezető autója, köszönjük,
hogy lehetővé tették ezt a gondtalan, örömteli felvonulást.
Az óvodába visszaérkezve következett a vendéglátás és a jóked-
vű beszélgetés. Ezek az alkalmak közelebb hozzák a szülőket
egymáshoz, de a testület tagjaihoz is, ilyenkor lehetőség van
nyugodt, kötetlen beszélgetésre.

Az idei rendezvényen sok szülő, nagyszülő, de idősebb testvér
is részt vett, az óvoda meghívására  Frühwirth Mihály úr a
Kulturverein elnöke és családja is velünk ünnepelte ezt az ese-
ményt. Számomra is mindig nagy öröm, ha a régi, kedves óvo-
dámból meghívást kapok egy-egy eseményre, hiszen ilyenkor
láthatom, hogyan alakul, fejlődik az új, fiatal testület, és hogyan
épül-szépül az óvoda, hogy minél jobb és szebb környezetet
nyújtson az idejáró gyerekeknek.
Jó volt hallani a rendezvény végeztével, hogy jövőre újra eljö-
vünk, de bizony a nagycsoportosok már sajnálkoztak, hogy
nekik ez az utolsó ilyen alkalom.
Ezek az ünnepélyes alkalmak megszínesítik a minden napokat,
élmény telivé teszik az óvodai éveket, ehhez a nevelőmunkához
sok sikert kívánok a testület minden tagjának és gyerekének.

Ináncsi Zsigmondné nyugalmazott óvodapedagógus

Adomány a HEROSZ Állatotthonba

Iskolánkban, a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskolában már több éve jótékonysági állat-
eledel gyűjtést szervezünk egy állatotthon javára. Ebben a tan-
évben a HEROSZ Állatotthonba vittük a tanulóink és szüleik
által adományozott kutya-és cicaeledelt. 

Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű tevékenységek nagyon
fontosak a gyerekek nevelésében, mert ezáltal megtanulják sze-
retni az állatokat, megtanulnak gondoskodni róluk, és ha majd
felnőttek lesznek, felelős állattartó válik belőlük. Köszönöm
Kolozsi Mihály szülőnek és Tóth Viktória tanítónőnek az önzet-
len segítségüket, mellyel sikerült az adományokat eljuttatni az
állatotthonba. Mindenkinek köszönjük az adományt, aki támo-
gatta akciónkat.

Gáborné Bárány Ágnes tanító                              Fotó: iskola

Fotó: ovoda



Megváltozott a Kormányablak 
ügyfélfogadási rendje 

A november 17.ei testületi ülésen - meghívott vendégként - dr.
Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal vezetője tartott tájékozta-
tást a képviselőknek. Elmondta, hogy 2011. január 1-jei indulás
óta naponta, óránként és ügyekre lebontva szolgáltattak adato-
kat a KIM részére. Megtörtént az adatok kiértékelése, ebből az
látszott, hogy a nagyobb ügyfélforgalom napközben bonyolódik,
ezért lerövidítették ügyintézési időt. Ennek ellenére az ügyinté-
zés nem fog lassulni, mert a nyitva tartási időben több ügyinté-
ző fog az ügyfelek rendelkezésére állni. 

December 1-jétől változott a Vecsési Kormányablak 
ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-
jétől országszerte módosult a Kormányablakok ügyfélfogadási
rendje. Valamennyi Pest megyei Kormányablak esetében, így a
Vecsési Kormányablakban is az alábbi ügyfélfogadási rend
lépett életbe:  

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 20.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz, ahol kulturált tárgyi környezetben és
magas felkészültségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségé-
vel intézhetik hivatali ügyeiket.  

Ezzel egy időben változott az Okmányiroda nyitva tartása is

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. december 1-
jétől a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal
Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje (Szent István tér 1.
Városháza) az alábbiak szerint módosult:

Hétfő: 12.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00

Az ügyfélmentes napokon forduljanak bizalommal a
Kormányablakhoz (Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246-248.) 

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Jótékonysági Mikulás ünnepség idén is a
Bálint Ágnes Kulturális Központban

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 2014-ben immár
harmadik alkalommal kereste meg a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot a különféle ügyességi és készségfej-
lesztő gyermekjátékokat árusító KÉK BÉKA játék webáruház,
mely a CIB Bank Zrt. vecsési fiókjának támogatásával vállalta,
hogy jótékonysági ünnepséget szervez hátrányos helyzetű gyer-
mekek részére. 
A korábbi esztendők sikerein felbuzdulva már ősszel elkezdő-
dött a családias hangulatú és megható rendezvény megszerve-
zése, melyen idén is 60 gyermek csodálhatta végig a Vecsési
Zeneiskola elegáns és felkészült növendékeinek szívhez szóló
előadásait. A Zeneiskola megbízott igazgatója Rainer-Micsinyei
László szólította színpadra a hangszerek széles skáláján játszó
gyermekeket az ünnepi előadás bemutatására, míg a közönség
soraiban éneklő kisebb kortársaik a Télapó érkezésére vártak a
szüleikkel együtt. 
Éneklésük gyümölcseként a Mikulás idén is elérkezett hozzá-
juk, s bizony a felkészültebbek még verset és gyermekdalt is
előadhattak neki, megköszönni, amiért ilyen hosszú utat tett
meg értük. Mindezek után az est műsorvezetője, Falvai Anett
hívta a Télapóhoz az ajándékokra izgatottan várakozó aprósá-
gokat, akik nagy igyekezettel szaladtak vissza szüleikhez bemu-
tatni az olykor méretesnek bizonyuló kincseiket, mely nekik
szólt, hozzájuk érkezett. 
Csalódott csemete nem nagyon maradt, hisz a csomagolás alatt
sok minden akadt. Kisbaba, autó, társasjáték s megannyi játék,
mosolyt csalt arcukra a szép, új ajándék. 
Az ünnepség végén a gyermekek pogácsákat majszolhattak
egy kis gyümölcslével, hogy az este igazán kerek legyen
számukra. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai nevében ezúttal is köszönjük, hogy évről-évre,
visszatérve, nemes szándékkal remélve, ilyen sokan szív-
ügyüknek tekintik a nehéz helyzetben élő családok és gyer-
mekek támogatását. 
A rendezvényen készült képeket a KÉK BÉKA weboldalán, a
www.kekbeka.hu –n lehet megtekinteni.

A rendezvény támogatói:
CIB Bank Zrt., Barabásné Varga Ildikó - KÉK BÉKA, Pais Kata
és Wollák Viktória - Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai - Bálint Ágnes Kulturális Központ,
Czibolya Bettina - Falvai Anett - Fruttina Vízalma Kft., Molnár
László - Tradicipó Pékség - BeleslinFotó, Beleslin Milivoj - Gér
László - Malya-Garai Anita - Müller Drogéria Bt. – Pestimami
- Vecsés Hírek - boldogszületésnap.hu

A rendezvény fellépői:
Jánosa Fanni, Jánosa Noémi, Gőz Nóra, Kaminek Noémi, Síry
Boglárka, Molnár Gergely, Csányi Nikolett, Csányi Barbara,
Papp Lajos, Juhász Vanda, Juhász Adél, Hegedűs Emília,
Hegedűs Ágoston, Farkasfalvi Lili, Kment Ábel, Susán Dávid,
Vogelsinger Zóra, Godó András, Rózsahegyi Anna, Varga
Tamás, Kállai Szonja, Romhányi Bence

Felkészítő tanárok:
Binda Balázs, Láng Zsolt, Gincsai Beáta, Hegyiné Rozmán
Angéla, Horváth Péter, Kapa Zsuzsanna, Kákonyi Borbála,
Rainer-Micsinyei László

Balázs László 
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Operaházi Borlovagok (Laczó András, az Operaház magánénekese
és Sztankovics Béla gitárművész), 

Strázsa Néptáncegyüttes

időpont: 2015. február 14-én, szombaton 20 órától
Belépőjegy: 2000,- Ft

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

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
szeretettel meghívja Önt és családját, 

valamint barátait a hagyományos 
16. Farsangi Batyus Báljára.

helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ



6  Kultúra                                                                                                    Vecsési Tájékoztató 2014 december



Vecsési Tájékoztató 2014 december                                                                                                     Kultúra 7



8  Önkormányzat                                                                                      Vecsési Tájékoztató 2014 december

Vélemény

A VT hasábjain eddig is olvashatták a képviselők gondolatait,
elképzeléseit. A szerkesztőségbe eljuttatott valamennyi írás
eddig is megjelent, de a mostani – immár ötéves – ciklus kezde-
tén ismét felajánljuk a képviselőknek, hogy elmondhassák észre-
vételeiket, terveiket vázolhassák vagy egy-egy döntés magyará-
zatát adhassák. A felajánlás ellenzékbarát, mert egy-egy oldal
terjedelem áll rendelkezésre a győztes FIDESZ-KDNP és az
ellenzék számára egyaránt. A kérés mindössze annyi, hogy lehe-
tőség szerint a helyi gondjaink uralják a mondanivalót. 

Oláh László - MSZP:
A képviselő testület 2014. november 18-án megtartott testületi
ülésén a napirend szerint tárgyalt több, régebbi önkormányzati
rendelet módosítása a törvényi előírások végett átdolgozásra
került, és egyértelműen tisztázza az önkormányzat hatáskörét.
Elfogadásuk szükségszerű volt, de szerencsére a meglévő díjté-
telek nem változtak, nem nőttek, de nem is csökkentek. 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata a
választás napjáig érvényes, az új testületnek el kell fogadnia az
új SZMSZ-t, ez megtörtént és ezzel párhuzamosan elfogadtuk a
két Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást is. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét szintén
megszavazta a testület.
Tárgyaltunk több kiadási tételt is. A Vecsési Városgondnok Kft.
részére megszavaztunk 20 millió forint hozzájárulást a hulla-
déklerakás költségeihez. A hulladéklerakási illeték az önkor-
mányzatot terheli és növeli a kiadási oldalt, ami tonnánként
6000,- Ft. Az illetékkel szemben nem lehet kompenzációra szá-
mítani, így az a város bevételét terheli. 
A Vecsési Gasztro Kft. törzstőke emelési kérelmét is tárgyaltuk.
A Kft.-t eddig több-lépcsőben, most 3 millió forint tőkeemelés-
sel támogattuk, így jelenleg a Kft. 9 milliós törzstőkével rendel-
kezik. Az utolsó emelés indoklása a bérek kifizetése körüli
nehézségek volt. Megszavaztam a tőkeemelést, csakis a dolgo-
zókra tekintettel, de az állandó pénz-pumpálás nem jelenthet
jövőképet a Kft. részére.  
A következő támogatási kérelem a VFC, a Vecsési Futball Club
kérelme volt. Az idei évben megszavazott éves támogatás - 17
millió forint - nem volt elég az év végéig a Club-nak.
Szeptemberben kértek még 5 milliót, és novemberben még 9
milliót kértek 2015. március végéig. A testület ebből 5 milliót
szavaztunk meg, öt hónapos egyenlő részletű felhasználásra. 
Sajnos, a VFC-nek talán az önkormányzat az egyetlen támoga-
tója, ezért csak hozzánk fordulhatnak támogatásért.
Más jellegű kifizetéseket is megszavaztunk, a 2015. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjakat örömmel és egyöntetűen
támogattuk.
A kérdések napirendi pontnál három kérdést tettem fel.
A Budai Nagy Antal utcában a vízelvezető árok hibáira hívtam
fel a figyelmet, és kértem a testületet, hogy a mostani ciklusban
foglalkozzon a problémával. Lakossági kérésre javaslatot tet-
tem a nagyállomás kerékpártároló bekerítésnek fontosságára, a
kerékpár lopások megelőzése miatt. A Lőrinci utca – Lincoln
utca kereszteződése komoly baleseti csomópont.  Havi rendsze-
rességgel történik kisebb-nagyobb baleset, időszerű volna egy
egyszerű körforgalmat kialakítani.

Szabó Attila – JOBBIK:
November 30-án fellobbantak az első gyertyalángok és megkez-
dődött az adventi időszak, amely egészen szentestéig tart.
Szenteste – december 24-e – előtti negyedik vasárnap az advent
kezdete. Régen a legtöbb otthonban megterítették az Úr aszta-
lát. A többi napokon Krisztus jövetelére készülünk. Az advent
egyébként latin eredetű szó, megérkezést, eljövetelt jelent.
Régen az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték. A közép-
korban a karácsony előtti négy adventi vasárnap a következő
jelentéssel bírt: első a megtestesülés, második a kegyelem, har-
madik a halál, negyedik az ítélet. Ezen a négy alkalommal talál-
kozunk Krisztussal, akinek eljövetelére minden hívőnek készül-
ni kell. Advent idején régen böjtöltek, korábban heti három,
majd kettő hústalan napot tartottak. Szerdán és pénteken a leg-
többen tartózkodtak a túlzott ételfogyasztástól, de volt olyan
vidék, ahol szombaton is böjtöltek. Ilyenkor nem volt szabad
hangoskodni és mulatozni, egyes magyar vidékeken a kocsmá-
ban is csak az átutazókat szolgálták ki.
Különös szertartással találkozhatunk az adventi időszak alatt: a
papok a híveknek hajnali misét, rorátét celebrálnak. A hívek a
hajnali sötétben várják a napfényt, a Teremtőt. A katolikusok
szerint ez a különös szokás a középkori hazai liturgia maradvá-
nya, elképzelhető, hogy ennek eredete a kereszténység előtti,
táltos időkig nyúlik vissza, amikor Árpád magyarjai - szkíta és
hun őseink hagyományát követve - felkeltek hajnalban, kimen-
tek egy közeli hegyhez, ott leborultak és az éltető Naphoz imád-
koztak. Ez az ősi Napüdvözlő szokás már megvolt az ázsiai
hunoknál, megvan a mai mongoloknál, azerbajdzsánoknál és
nálunk, magyaroknál.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Vecsési Alapszervezet
nevében kívánok Önöknek békességben gazdag, kellemes
ünnepeket!

Honlap,  brossura,  szórólap és  bol tok 
reklámanyagának elkészí tését  vál la lom.

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

Motoros Mikulások a gyermekekért

Mikulás jelmezben vecsési  és 
környékbeli  motorosok – Oláh László

képviselő szervezésében 
széltében-hosszában vonultak a városban,

és édességekkel ajándékozták meg
a csodálkozó arcú gyermekeket.

Vecsésen kiadó-eladó családi  házat ,  
vagy lakást   keresek,  lehet  fe lúj í tandó is .  

Hívását  e lőre  is  köszönöm. 
Tel. :  06-20 3974 055

Fotó: Kolonics Csaba
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Vélemény
A VT hasábjain eddig is olvashatták a képviselők gondolatait,
elképzeléseit. A szerkesztőségbe eljuttatott valamennyi írás
eddig is megjelent, de a mostani – immár ötéves – ciklus kezde-
tén ismét felajánljuk a képviselőknek, hogy elmondhassák észre-
vételeiket, terveiket vázolhassák vagy egy-egy döntés magyará-
zatát adhassák. A felajánlás ellenzékbarát, mert egy-egy oldal
terjedelem áll rendelkezésre a győztes FIDESZ-KDNP és az
ellenzék számára egyaránt. A kérés mindössze annyi, hogy lehe-
tőség szerint a helyi gondjaink uralják a mondanivalót. 

Frühwirthné Halász Melinda 
– FIDESZ-KDNP, 3. vk. önkormányzati képviselője:
Grassalkovich iskola - lámpával biztosított gyalogátkelőhely?
A címben szereplő kérdőjel nem véletlen elírás, arra szeretnék
utalni vele, hogy Vecsés Város Önkormányzata ugyanennek létre-
hozására adta be kérelmét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
Megyei Igazgatóságára a Forgalomtechnikai és Kezelői Osztályra,
azonban innentől a hatóság hatáskörébe tartozik az engedély kia-
dása, a város áll viszont minden költséget ezzel kapcsolatban.
Szeretném röviden összefoglalni, hogyan született meg az enge-
délykérelem és a döntés a lámpás átkelővel kapcsolatban. A
FIDESZ frakció eredeti vállalása, ami a programunkban is szere-
pelt, gyalogátkelőhely volt. Ennek engedélyeztetéséhez 3 napi, a
csúcsidőszakban végzett forgalomszámlálás adatait kéri a ható-
ság. Ezt már november elején az őszi szünet utáni időszakban
elvégeztük, a közterület-felügyelők segítségével, akiknek külön
köszönetemet fejezem ki, hiszen munkaidőn kívül is segítettek.
A beérkezett adatok szerint naponta reggel átlagosan 30 szülő
kelt át gyermekével a 400-as számú úton az iskolával szemben.
Aki kicsit többet tartózkodik az intézmény környékén, láthatja,
hogy az autóval érkezők (reggelenként kb. 130 autó, benne kb.
300 fő utazik) nem tudnak bekanyarodni az iskola előtti kis par-
kolóba, így a forgalom visszatorlódik a 400-as útra. Az átmenő
forgalom elkezdi kielőzni a kanyarodásra váró autókat, így az út
„négysávossá”, balesetveszélyessé válik. 
A helyzet végleges megoldása az lehet, ha a parkolót lezárjuk a
szülők előtt és csak az iskolában dolgozók veszik igénybe. Az
út túloldalán rendelkezésre áll a megfelelő nagyságú terület a
parkolásra, viszont ennyi ember biztonságos átkeléséhez min-
denképpen lámpával biztosított gyalogátkelőhelyre van szük-
ség, hiszen mindenkinek ezt kellene használnia.
A képviselők döntését elő kellett készíteni árajánlat bekérésé-
vel, a forgalomszámlálás eredményeivel, a zebrák távolságának
mérésével, valamint személyes tapasztalatomat is elmondtam a
frakcióülésen. Végül megszületett a döntés, az önkormányzat
vállalja a kb. 8 millió forintos plusz kiadást, amit egy lámpa
megépítése jelent a sima gyalogátkelőhelyhez képest. Az enge-
délykérelem gyors összeállításában együttműködtem a vagyon-
kezelési osztály vezetőjével, Geiger Gizellával, köszönöm az
érintettek nevében is a munkáját.
Néhány információt szeretnék még megosztani, ami sok félreér-
tésre adott okot eddig. Sokan kérdezik, miért nem állítja le a for-
galmat polgárőr vagy közterület felügyelő.  A 400-as számú úton

civil személynek nincs joga a forgalmat megállítani, ez nem
önkormányzati út.  A kijelölt gyalogátkelőhely távolsága gyalog
oda-vissza kb. 7 perces séta, amit mi, akik a „tilosban” kelünk át,
szeretnénk megspórolni. Mindenkinek saját döntése, hogy
milyen utat választ az iskola eléréséhez, a döntésének következ-
ményeit is mindenkinek vállalnia kell. Amíg nem épül meg a
lámpás gyalogátkelőhely, ha lehet inkább autóval vagy a zebrák
valamelyikének igénybevételével közelítsék meg az iskolát!
Az önkormányzat kétszer már megkísérelte az átkelőhely létre-
hozását, sajnos engedélyt nem kapott rá. Remélem, most har-
madszor sikerrel járunk!
Elérhetőségeim: E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu, 
Tel: 06306494539

Saska Istvánné – FIDESZ-KDNP, 6. vk. önkormány-
zati képviselője:
Már hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat – a Szociális
Bizottság javaslatára - év végén karácsonyi csomagot biztosít
nyugdíjasoknak, rászoruló és többgyermekes családoknak. A
névsor összeállításában – ami évente változó - a Családsegítő
Szolgálat, a Gondozási Központ, valamennyi képviselőtársam
részt vesz a bizottsággal együtt. A tartós élelmiszereket tartal-
mazó csomagok biztosításával sokaknak nyújtunk segítséget,
mert van, akinek ez az egyetlen ajándék a karácsonyfa, vagy az
azt jelképező ágacska alatt. Így ezek jelentősége messze túlnő a
csomag értékén. A képviselők egyhangú szavazattal fogadták el
a Szociális Bizottság javaslatát, és 2 mFt-ot biztosítottak erre a
célra. A csomagok kézbesítését maguk a javaslattévő személyek
vagy intézmények látják el, és adják át az érintetteknek. 
Szeretnék még arról is beszámolni, hogy a megnőtt igények és
gyógyszerárak miatt a testület 
elkülönítetten 1 mft-ot szavazott meg közgyógyellátásra. Erre
azért is szükség volt, mert az új költségvetést várhatóan február
végén fogadjuk el, de a bajbajutottakon addig is segíteni kell. 

Várszegi Csaba - FIDESZ-KDNP, 5. vk. önkormány-
zati képviselője:
Évente ősszel meghirdetjük a fásítási akciót, aminek eredmé-
nyéről most szeretnék beszámolni. A munkát a bizottság veze-
tésével a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály végezte
el. 2014. évben október 1-je és november 15-e között került
megrendezésre az őszi lakossági faültetési akció. A lakosok
október végéig jelezhették igényüket a facsemetékre, melyek
november elején kerültek megrendelésre az önkormányzat által,
és november 14-15-én kerültek kiosztásra az igénylők körében.
Idén összesen 210 darab facsemetét vásároltunk, melyből 180
darab került átadásra a lakosoknak, további 30 darabot pedig az
önkormányzat ültetett el parkokban, játszótereken, önkormány-
zati ingatlanok elé még a november 15-16-ai hétvégén.
A lakosság körében a facsemeték nagy része hamar elültetésre
került, a december 2-ai ellenőrzés során egy lakosnál tapasztal-
tuk, hogy épp folyik az ültetés, további négy lakosnál pedig még
hiányosságot vagy az ültetés elmaradását tapasztaltuk. A hiá-
nyosságok felszámolását a hivatal még ellenőrzi, és a szükséges
lépéseket megtesszük december 16-ai bizottsági ülésig, ahol
végleges beszámoló készül a faültetési akció eredményéről.
Szeretném még a Tisztelt Vecsési Polgárok figyelmét felhívni arra,
hogy a január 1-jével elkezdődő új szelektív hulladék begyűjtési
rendszer tudnivalóit figyelmesen tanulmányozzák, és legyenek
partnerek abbéli szándékunkban, hogy ezt az égető gondot megold-
juk mindnyájunk javára, és a környezetet ne terheljük szeméttel.

VT összeállítás

János napi boráldás
A Vecsési Borbarátok Egyesülete és az Óvárosi Plébánia közö-
sen 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
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Véget ér a zöldhulladék elszállítás

Az előzetesen november végéig tervezett zöldhulladék-begyűj-
tést a Városgondnok meghosszabbította, mert az őszi kedvező
időjárás következtében később hullottak le a falevelek. 
Az utolsó zöldhulladék begyűjtési nap:
a vasúttól északra: december 9. kedd
a vasúttól délre: december 11. csütörtök
Kérjük, hogy dec. 9., illetve dec. 11. után ne helyezzenek ki
zöldhulladékos zsákot az utcára, mert a közterület felügyelők
bírságot szabhatnak ki érte.

Trükközés a kukákkal 
– inkorrekt magatartás egymással szemben

A jogszabályi háttér viszonylag egyszerű (Lásd az önkormány-
zati rendelet kivonatát a keretben!):
1. Minden háztartásnak, minden lakott vagy gazdálkodási
célokra használt ingatlan használójának kötelessége igénybe
venni a hulladékszállítási közszolgáltatást. Kivétel nincs.
2.  Azok az ingatlanok mentesülhetnek a kötelezettség alól,
amelyeken nem keletkezik szilárd hulladék ÉS

- nem lakottak
- nincsenek (gazdasági) használatban
- beépítetlenek.

3.  A mentességet az ingatlan használójának kell bejelentenie a
Városgondnoknál, és a díjfizetés alól a bejelentést követő hónap
első napjától mentesül.
4. A minimális fizetendő szolgáltatás egy darab 110 literes kuka
heti ürítéssel. (Függetlenül attól, hogy vannak olyan emberek
Vecsésen, akik hulladék-tudatosan élnek, s minimális a kommu-
nális hulladékuk. Akkor is ki kell fizetni a kukát, ha félig van.)
5. A rendelet alapján ingyenesen veheti igénybe a szolgáltatást,:
- aki egy személyes háztartásban él és a 70. életévét betöltötte.
- akik közös háztartásban élnek, és mindegyikük betöltötte a 

70. életévét.
6. A rendelet alapján csak azok az ingatlanhasználók kaphatnak
50 % kedvezményt, akik:
- két személyes háztartásban élnek, és az egyikük a 70. életévét

betöltötte
7. A rendelet értelmében kisebb méretű, 80 literes kukát igé-
nyelhet az:
- aki egy személyes háztartásban él.

8. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos összes adat
szolgáltatása az ingatlanhasználó kötelezettsége. Értelemszerű-
en ide tartozik a változások bejelentési kötelezettsége is, amire
8 nap áll az ingatlanhasználó rendelkezésére.
9. Azok az ingatlanhasználók, akik a Városgondnok felé min-
den kötelezettségüknek eleget tettek, hetente egy „sárga zsákot”
kitehetnek a kuka mellé.
Ehhez képest Vecsésen is dívik a „magyar virtus”, a takarékos-
ság a közös kassza terhére. A jellemző módszerek:
1. Nincs az ingatlan bejelentve a Városgondnoknál, mégis tesz
ki kukát ürítésre. (Magyarán semmit nem fizet.)
2. Fizet díjat valamilyen kuka után, de több vagy nagyobb kukát
tesz ki, esetleg többet és nagyobbat.
3. Több kukát vagy egynél több „sárga” zsákot rak ki, és ezt
ügyesen elosztja a szomszéd házak előtt.
4. Sarkon vagy két utca között lévő ingatlanoknál ritkán, de elő-
fordul, hogy a tulajdonos mind a két utcára rak ki kukát.
5. A legtipikusabb, hogy a kuka vagy a „sárga” zsák súlya meg-
haladja a megengedett súlykorlátot.

6. Olyan edényzetet rak ki, amely már nem alkalmas a rendel-
tetésszerű ürítésre.
7. Olyan anyagokat is tesz a kukába, amelyik ürítéskor veszé-
lyezteti a rakodók egészségét. A legtipikusabb a fahamu, ami
szállóporként kerül a tüdőbe, felhalmozódik és nagyon veszé-
lyes betegségek kockázatát növeli. (Információ a szállópor
okozta betegségekről: pm10.kormany.hu)

Ebben az írásban csak a tüneteket soroltuk föl. A problémák
megoldásához párhuzamosan kell több szinten fellépnünk. A
Városgondnok e téren szeretne komoly előrelépést elérni.
Várjuk a lakosság és az önkormányzat segítő támogatását.
Ne feledjük, mindezt mi fizetjük ki. Aki trükközik, ahelyett mi
mindannyian fizetünk.

Szelektív gyűjtés
- December közepétől eljuttatunk 2 db szelektív gyűjtőzsákot és
egy tájékoztatót minden nyilvántartott lakossági ügyfelünkhöz
ideértve a 70 év feletti lakosokat is.
A tájékoztató egyik oldalán lesz a körzetek térképe színesben
A tájékoztató másik oldalából 4 változat készül, minden szelek-
tív körzetnek külön. Ezen az oldalon lesz .
- egy összefoglaló a szelektív gyűjtés szabályairól 
(Ez azonos minden körzet számára)
- a járatnaptár, azaz azoknak a napoknak a felsorolása, amikor
az adott körzetben begyűjtjük a szelektív hulladékot.
- az általános szabály körzetenként, azaz például a „kék körzet-
ben páratlan heteken kedden gyűjtjük be a szelektív hulladékos
zsákokat.”
- egy ismertető a megmaradó szelektív szigetek helyéről 
(Ez azonos minden körzet számára)
Összeállította: Almássy Tamás, 
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Ve c s é s i  V á r o s g o n d n o k  N o n p r o f i t  K f t .  h í r e i

Kivonat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendeletből
3.§ (2) … az ingatlanhasználó a háztartási települési hulladék
előkészítését kiegészítheti hetente egy alkalommal 1 darab, a
Városgondnok Kft.-nél megvásárolható zsákkal.
4.§ (1) A közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan-használó –
ide értve a gazdálkodó szervezeteket is - részére kötelező. Az
ingatlanhasználó köteles a keletkezett hulladék mennyiségé-
nek megfelelő gyűjtőedényt biztosítani, azok tisztántartásáról
és rendeltetésszerű használatáról gondoskodni.
(2) A hulladékgyűjtő edényekben tilos … olyan anyagot elhe-
lyezni, amely a szállító személyzet testi épségét … veszélyez-
teti.
7.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles eleget tenni a hulladékkal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének. Az ingatlan-
használó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelente-
ni személyes adatait, így a közszolgáltatást igénybe vevő
nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, továbbá anyja nevét.
Gazdálkodó szervezet esetén a cégnév, cégjegyzékszám, szék-
hely és adószám megadása kötelező.
8.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért
díjat fizet.
(2) Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatás igénybe-
vételének és a díjfizetés kötelezettsége alól, ha a nem lakott
vagy használt, továbbá beépítetlen ingatlanon szilárd hulladék
nem keletkezik és ennek tényét írásban jelzi a
Közszolgáltatónak.
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária:
Adventi gyertyalángok

Adventnapok gyertyalángja
a szíveket körbe járja.
Jó lelkeket mind kitárja.
A karácsonyt híven várja.

Csillagfényben úszik az ég.
A koszorún négy gyertya ég.
Úgy lebeg, mint egy égi lény,
ünnepre vár e pici fény.

Első gyertya hitet adja.
Második a békét hozza.
Harmadik a szeretetet.
Negyedik meg reményt éltet.

Egy rózsaszín, három lila.
A képükben Isten fia.
Ahol Ő jár semmi hiba,
bő áldásnak nincsen híja.

Nem jön álom a szememre.
Dávid csillag ragyog messze.
Angyalkürtből száll a zene,
megérkezik a Szenteste.

G Ferenczy Hanna:  Három gyertya

Kápolna áll a hegytetőn,
üres, romos, a táj kihalt,
benne olykor szél orgonál,
megélt, ki tudja, hány vihart.

Körülötte havas fenyők,
piros bogyójú cserjesor,
s a lombja hullott tölgy alatt
dérlepte Madonna-szobor.

Lábánál három gyertya ég,
gyújtotta hűség, kegyelet,
e három gyertya jel talán-
a Hit, remény s a Szeretet.

Oly tiszta minden, oly szelíd,
Tejúton csillag silbakol,
angyalsereg suhan, repül,
és közben glóriát dalol.

Lent fényes ablakok mögött,
aranylamettás fák alatt,
csak az hallja e szózatot,
ki szívében gyermek maradt.   / 1996./

Benke Mária: Karácsony

Örüljünk, hogy van Családunk,
nem didergünk, ázunk-fázunk.
Bennünk él a féltés-szeretet,
jó együtt lenni, örülni veletek!

Karácsony a szeretet ünnepe,
gyöngéd érzéseket hoz a szívekbe.
Csillogó fenyőfa díszíti otthonunk,
szemünk csillog , jól vagyunk…

Ajándékozunk ilyenkor egymásnak.
Együtt örülünk a karácsonyfának.
Évről évre ápoljuk a szép hagyományt,
ünnepi díszbe öltözik köröttünk a világ.

Csengettyűszó hirdeti a kis Jézus születését.
Mi emberek várjuk Megváltónk érkezését.
Szeretet fénye világít minden ablakon,
lelassul a rohanó élet, s ez jó alkalom…

Alkalom, hogy számba vegyük mi a fontos.
A sok ajándék, együttlét, ez a jó most,
A boldogtalanokra is gondolunk ilyenkor,
adjunk jó szót, szeretetet, de ne csak
Karácsonykor…

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Görög Béla: zenészek

Szénási Sándor István: Adventi  emlék

Az Istenkereső évek
hiábavalónak tűntek -
belépett tisztaszobámba
észrevétlenül az ünnep.

Fenyőtűkkel jégmadárkát
hímez a szél téli tájra.
Ködből köt kendőt nagymama,
ősz fejére hull a pára.

Jégvirágos ablak mögött
kisgyermekként állok újra.
Látom, ahogy a téren át
jön, hogy unokáit lássa.

Vékonyka kabátkájáról
mikor lerázta a havat,
alma illatával ölelt.
Karja örömvihart kavart.

Ráfonódtam, mint odakint
a fákra vad hóförgeteg,
pruszlikjába fúrtam arcom,
s Ő simogatta fejemet.

Szatyrában majd összenyomtam
a kedvenc süteményemet!
Mit hozott? még nem érdekelt,
lelkem ujjongva ünnepelt.

Hópelyhekkel hulló évek
olvadnak most az arcomon.
Advent van, a gyertyák égnek,
s jégvirágos az ablakom.

Sallay Gyula: Újragombolva

Az élet legszebb dolgait megírtuk,
de csak ünnepnapokon szeretünk.
Kedvesség helyett felcsattanunk
és hibát sose feledünk.
Beletörődtünk ebbe a sorsba,
és kijelöltük a szerető napot.
Ilyen egy-két világi ünnep,
a név és születésnapok.
Nem kéne ezen változtatni?
Utáljuk egymást négy napon át,
aztán háromszázhatvanegyben
őszintén szerethet a világ.
Tán vesztenénk egy-két ünnepet,
de szeretet ölelne mindenkit át.
Bocsásd meg nékem Istenem,
de tán jobb lenne így a világ.
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A Halmy Téri Iskola Tanulóiért
Alapítvány idén is megszervezte isko-
lánkban a szülők és nevelők bálját.
Radóci Tiborné áldozatos munkája és a
szülői munkaközösség többhetes előké-
születei meghozták gyümölcsüket: a
résztvevők november 15-én este egy gon-
dosan megszervezett rendezvény részesei
lehettek. 
A bált az intézmény vezetője, Horváthné
Nedreu Klára köszöntője nyitotta meg,
majd a New Dance World táncegyüttes
látványos előadása következett. Magyar
Attila színművész hangulatos, humoros
műsorral lépett fel, amellyel mindenki
kedvét meghozta a mulatozáshoz. Itt
jegyeznénk meg, hogy mindkét produkci-
ót támogatásként ajánlották fel alkotóik –
köszönet érte. Az est további részében a
Cocco Bello zenekar gondoskodott a jó
hangulatról, akik pedig a táncban és a
hangulatos játékokban elfáradtak, a büfé
finomságaival üdíthették fel magukat.
A rendezvény elmaradhatatlan részét, a
tombolahúzást idén is nagy érdeklődés
kísérte, annál is inkább, mivel a támoga-
tók értékes nyereményeket ajánlottak fel.
Akinek kedvezett a szerencse, az egye-
bek között ajándékkosarat, szoláriumbér-
letet, koncertjegyet, pezsgőt vagy akár
kapszulás kávéfőzőt is nyerhetett.
A bál jótékonysági rendezvény lévén
nem jöhetett volna létre egy sor önzetlen
magánszemély és vállalkozás támogatása

nélkül. Illesse köszönet adományaiért a
következő intézményeket, cégeket:
Vecsés Város Önkormányzatának
Oktatási Bizottsága, Bálint Ágnes
Kulturális Központ, Mazsola Játszóház,
Vecsési Városgondnok Kft., Karamell
Cukrászda, Líra Könyvesbolt, Veronika
Virágüzlet, Logiko-P, Toldi Body Fitness,
Marianna Kozmetika, Stáció Hotel,
Borókás Gyógyszertár, FRÜH-KER Kft.,
Műanyag Depó, CIB Bank, Kreatív
Hobby Bolt, Fekete Gyopár
Gyógyszertár, Peca Pláza, TESCO,
Hanga Patika, Volf és Társai, Vecsési
Vegyiáru Bolt, KVI-Plusz Kft., Boldog
Születésnap, Green Day Virágbolt. 
Az iskola tanulói osztályonként, de töb-
ben külön-külön is támogatták az
Alapítványt. Pártoló jegyet vásárolt töb-
ben, és a Czira, a Miszlai, a Malya, a
Kauremszki, a Fagyal, a Kállai, az Oláh,
a Stelczer, a Gali, a Vetró és a Pusztai
család, valamint Kovács Erzsébet szintén
előmozdította adományaival, illetve
munkájával az Alapítvány céljait.
Köszönettel vettük Csajági Istvánné,
Radóci Tibor, Kovács István, Ripp
Dávid, D-né Vincze Dóra, Balogh
Mónika, Havasiné K. Erzsébet, Pusztai
Adrienn, Szávuly Eszter, Viola Zsoltné,
Bíró Kata, Malya László, valamint a tan-
testület tagjainak felajánlásait. 
A Halmi Telepi Általános Iskola szülői és
nevelői munkaközössége, baráti köre

ismét bebizonyította, hogy a nemes cél
érdekében szívesen hoz áldozatot. Ha
pedig ezt egy jó hangulatú, vidám este
keretében teheti: annál szívesebben.  

Csonta Réka pedagógus

Esély a rászorulóknak

Városunkban mindig is kiemelt figyelem irányult a hátrányos
helyzetű emberek, így a romák, gyerekek, nők, idősek, fogya-
tékkal élők felé. Ezen célcsoportok egyedi problémáinak meg-
ismerését, a megfelelő segítség kidolgozását Vecsés Város
Önkormányzata fontos feladatának tekinti. Az eddig elvégzett
munka elismerését is jelentheti, hogy a Türr István Képző és
Kutató Intézet /TKKI/ gondozásában megvalósuló Helyi
Esélyegyenlőségi Programokkal /HEP/ kapcsolatos Pest megyei
tapasztalatok ismertetésére Göd képviselőjével együtt Vecsés
polgármesterét is meghívták egy, a TKKI által kezdeményezett
sajtótájékoztatóra.
A budapesti rendezvényen megtudhattuk, hogy a több mint
háromezer magyarországi település által elkészített komplex
szemléletű és egységes elvek mentén kidolgozott Helyi
Esélyegyenlőségi Program a megvalósítás szakaszába érkezett.
Ezeket a programokat öt éven belül, két évenkénti felülvizsgá-
lat mellett, az önkormányzatok valósítják meg, jelenleg saját
erőforrásokra támaszkodva. A TKKI a projekten belül nemcsak
a dokumentumok kidolgozását segítette, hanem ezen felül egy-
séges értékelési és monitoring rendszert dolgozott ki. Ennek
megfelelően 2014. július és szeptember között lezajlott a járási-
és kormányhivatalok köztisztviselőinek képzése, akik települé-
senként fogják nyomon követni az intézkedési tervek végrehaj-
tását. Az Intézkedési Tervek elsődleges célja, hogy még inkább

hozzáférhetővé tegyék a szociális szolgáltatásokat, ezzel az
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód létrehozását. A telepü-
lések jelentős része megkezdte ezen tervek végrehajtását. A szo-
ciálisan rászoruló emberek segítése kapcsán az önkormányza-
tok intézményei lehetőség szerint együttműködnek a helyi civil
szervezetekkel, mint ahogy az követendő példaként Vecsésen is. 

Szlahó Csaba polgármester /jobbra/ az elért eredményeket,
tapasztalatokat ismerteti. Mellette: Dr. Pintér György Göd
alpolgármestere, Ferdinándy Katalin projektmanager, Marekné
Dr. Pintér Aranka TKKI Közép Duna Menti Igazgatója és
Császár Rozália mentor.

Kép és szöveg: Fekete József

B e s z á m o l ó  a z  a l a p í t v á n y i  b á l r ó l
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Színházi bemutató
November 15-én a József Attila Művelődési Házban bemutatás-
ra került a Kisspista Színház előadásában:
Homérosz, Euripidész, Aiszkhülosz, Varsa M.: A Nagy viszály -
groteszk, görög pszichothrillerje
Szereplők: Bogyai Flóra, Czibolya Bettina, Fogarasi Katalin,
Füleki Violetta, Gallen Gábor, Gyurcsán Erika, Kókai István,
Kresznerits Ádám, Lőcsei Rebeka, Mayer Fanni, Major Ivett,
Mák Veronika, Meixner Veronika, Nagy Gyula, Nagy-Papp
Krisztina, Petrovics Eszter, Sallai Gyula, Schubert Kati, Varsa
Mátyás, Vas-Zoltán Iván, Vághy Péter, Vörös Kristóf és a
Concerto Harmonia Énekkar. 
Műszaki stáb: Gyarmati Gergő, Károlyi Zoltán, Nagy Sándor,
Sándor János Díszlet-jelmez: Kék Maja; Zenei vezető:
Kresznerits Ádám, Rendezte: Varsa Mátyás. 
A sokszereplős, látványos előadás megdöbbentő, megrázó és
tanulságos volt egyszerre. Az előadás bármelyik nagy színház
repertoár darabja is lehetne, mert helyi színészeink szívvel-
lélekkel, hihetetlen átéléssel a legprofibb módon oldották meg a
rájuk osztott szerepüket. A díszletről, a jelmezről, a zenéről, a
gyászoló kórus énekéről, és mindenről csak felsőfokon lehet
nyilatkozni. Hihetetlen alázattal, rengeteg munkával mindent a

Kisspista Színház társulata készített s
oldott meg bravúrosan. Külön köszö-
net és dicséret illeti Varsa Mátyást, aki-
nek mindenre kiterjedt a figyelme…
Nagy élmény volt a három dráma két
részletben való bemutatása. Emészthető
formában tárta a nézők elé az akkori
erkölcsi normák és a maiak közötti alig
fellelhető különbséget. A párhuzam
szinte sokkoló. Hihetetlen, hogy száza-
dokkal ezelőtt gyilkos ösztönök, hatal-
mi harcok, érdekek dúltak, s szemreb-
benés nélkül ölte, ölette meg apa a lányát, feleség a férjét, és
vég nélkül sorolhatóak a megrázó események. A darab vége felé
kibontakozik az igazi dráma, hogy napjainkban is hasonlóan gát-
lástalan erkölcsök mentén romlik világunk morális értékrendje.
Mellbevágó volt a harmadik felvonás /Élektra/ záró képsora, hogy
a fiatalság erkölcse /tisztelet a kivételeknek/ mennyire hasonlóan
sivár és elkeserítő. József Attila „Tiszta szívvel” c. versét kántálva
zárul az előadás, miszerint a mai tinik szipózva, italmámorban
mormolják, hogy ha kell, betörök, akár embert is ölök…
Megrázó élmény volt a magas színvonalú előadás, gratulálunk
a társulatnak.                                    Írás és fotó: Benke Mária

MAGYARORSZÁG SZERETLEK!
Kedves Olvasók! A Magyarország szeretlek projekthetünkről írt
cikk elején szeretném kifejezni köszönetemet a program fő szer-
vezőjének, Dominek Tünde kollégámnak, valamint a szervezés-
ben, lebonyolításban aktívan részt vevő pedagógusoknak, és
azon szülőknek, akik áldozatos munkájukkal lehetővé tették a
hét megvalósulását. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszö-
netet mondjak a Félegyházi Pékség vezetőjének, Csikász János
ügyvezető igazgató úrnak, aki cége remek termékeivel nemcsak
ezt a rendezvényünket, de szinte minden nagyobb iskolai prog-
ramunkat ízletesen tartalmassá teszi. - Szilágyi István igazgató

Az említett címmel zajlottak az Andrássyban az idei projekthét
programjai. A témaválasztás okát talán nem kell megmagyaráz-
ni. Pedagógusként gyakran elcsodálkozunk azon, hogy „világ-
látott” gyermekeink saját országuk kincsei közül milyen keve-
set ismernek. Célja volt tehát e napoknak, hogy tallózva a mil-
liónyi lehetőség közül, kiragadva a szépséget, különlegességet
az ismertet vagy az ismeretlent, érdeklődést váltsunk ki gyer-
mekeinkből. Akarjanak többet tudni hazánkról, érezzék, mi az
magyarnak lenni, legyenek büszkék arra, amit ez az ország
nyújthat számukra!
A felkészülés már sok esetben hetekkel megelőzte a programo-
kat. 19 osztályunk 19 megyénkről gyűjtött izgalmas, érdekes
ismereteket, tárgyakat. Számos osztály teremtett kapcsolatot a
kisorsolt megyéből olyan intézményekkel, ismerősökkel, akik
bekapcsolódtak az anyaggyűjtésbe.

Az összegyűlt anyagokat faliújságokon, illetve kiállítás formájá-
ban mutatták be az osztályok. Az őszi szünet után november 5-
én iskolánk kitárta kapuit. Mintha egy vándorkiállításba csöp-
penne a látogató. Múzeumi szintű, ízlésesen elrendezett tárgyak
és tablók. Igényes, érdekes, megismerésre hívogató projektmun-
kákat hasznosan, érdeklődve böngészték kicsik és nagyok egya-
ránt. A régi időket bemutató bútorok, népi viseletek, használati
és dísztárgyak éppúgy felkeltették a tanulók figyelmét, mint a
modern idők Magyarországának izgalmas lehetőségei.
Szivacsként szívták magukba az új ismereteket. Kérdeztek,
meséltek, csodálkoztak és fogadkoztak, hogy „élőben” is meg-
csodálják ezt a sok érdekességet. A kiállítás pedig csak a kezdet
volt! Az időjárás méltányolta erőfeszítéseinket, csodálatos,
meleg, simogató időben engedte terveink beteljesülését.
Szerdától péntekig délutánonként iskolánk egy hangyabolyhoz
vált hasonlóvá. Divat a pontgyűjtés. Arra gondoltunk tehát, hogy
a „hűséget” jutalmazzuk. Egy pontgyűjtő füzetben minden tanu-
lónk lelkesedéséhez mérten pontokat gyűjthetett. Az érdeklődők
összesen 5042 pontot szereztek, ami azt jelenti, hogy átlagban 12
játékban vettek részt. A számok magukért beszélnek! Az aktivi-
tást némileg befolyásolhatta, hogy a versenyben győztes osztály
(4.b - fotón) és a kiemelkedően teljesítő tanulók egy kirándulá-
son vehetnek részt tavasszal. Ízelítő a lezajlott programokból:
Közös reggeli (perec) és az SZMK által főzött szuper finom
gulyásleves és fánk (mintegy 800 db!) közös elfogyasztása.
Saját készítésű népi játékok: élő nyuszi futtatás, gólya viszi,
lápjáró, karikadobó, diótörés, kötélhúzás, rongyfoci. Kézműves
foglalkozásaink: kitűző- és similabda készítés, csuhézás,
mézeskalácsozás, hajfonás, kópic-kincse játék. Agytornák:
Totó, jelmondatkészítés, ország-város játék, közös daltanulás
(nagyon megható volt), vetélkedő. 
A projekthét programját a táncház zárta, ahol a résztvevők
között élő nyuszikat sorsoltunk ki. Csodálatos volt bekapcso-
lódni a gyerekek vidám forgatagába, jókedvű szórakozásába.
A projekthét teljesítette a rá mért feladatot. úgy tanított és
nevelt, hogy a gyerekek élményszerű, cselekedtető, gondolkod-
tató és elgondolkodtató programok sokaságán vehettek részt. 
Köszönet mindenkinek, aki a nagyszerű programoknak létrejöt-
tét bármely módon támogatta. 
Írás és fotó: Dominek Tünde pedagógus, a program főszervezője
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Labdarózsa Népdalkör hírei
Aranypáva Nagydíj követte a Vass Lajos Nagydíjat

Így szól az Ige: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zör-
gessetek és ajtót nyitnak nektek.”
Mi, a vecsési Labdarózsa Népdalkör 2014. november 23-án egy
jókedvű fellépésre indultunk Egerbe. Történt, hogy az Egri
Kulturális és Művészeti Központ és a Cantus Agriensis
Kulturális Egyesület megtisztelt bennünket egy meghívással,
hogy a PALÓC GÁLA 2014 Regionális - Nemzetközi Népzenei
Fesztivál 18. országos minősítése alkalmából műsort adjunk.
Immár harmadik alkalommal léptünk fel a két napos rendez-
vény végén, az ARANYPÁVÁSOK gála hangversenyén. 

A kérésnek örömmel tettünk eleget. Színhelye az egri Bartakovics
Béla Közösségi Ház volt, melyet Kodály Zoltán és Bartók Béla
szelleme lengte át. Nagybusszal érkezett szeretett közösségünk,
családtagokkal, barátokkal kiegészülve. Már az oda úton igen jó
volt a hangulat, vidáman próbáltuk, énekeltük a palóc tájegységbe
illő DOMAHÁZI népdalcsokrunkat. Felmerült annak a lehetősége
is, hogy két csokorral kell fellépnünk, ami végül úgy is történt.
Odaérkezve sebesen öltöttük magunkra szép népviseleti ruháinkat,
és szeretett művészeti vezetőnk, Pavella Krisztina „ráncba szedet-
te” velünk mindkét palóc népdalcsokrot. Ezután beültünk a nézők
soraiba, és élveztük a fellépők előadásait, hallgattuk ki-ki hogyan
szólaltatja meg az erre az alkalomra hozott dalcsokrait. Szünet után
a Gálaműsor következett, melyen mi, négyszeres Aranypáva-díja-
sok immár harmadik alkalommal vehettünk részt. Felszabadultan,
vidáman, mindenféle feszültségtől mentesen, de összeszedetten
adtuk elő végül a két népdalcsokrot. A nézőtér telve volt, és nem-
csak a mi szívünket, lelkünket melengették dalaink, hanem a
közönségét is. Vastapssal örvendeztettek meg bennünket. Szemmel
láthatóan a zsűritagoknak is tetszett a műsorunk, amit igen széles
mosollyal, és a rólunk készített fotókkal adtak tudtunkra. Jó érzés,
hogy Palócföldnek palóc népdalcsokrokkal kedveskedhettünk.
Teljesen váratlanul ért bennünket a hír, amit Krisztina a buszon
közölt velünk, miszerint újdonsült ARANYPÁVA
NAGYDÍJASOK vagyunk!  A zsűri a hallottak alapján arra
érdemesítette az előadást, hogy nekünk adományozta ezt a leg-
magasabb kitüntetést. Még fel sem ocsúdtunk a Vass Lajos
Nagydíj után, s máris magunkénak tudhatjuk e másik szép ered-
ményt. A Szépasszonyvölgyben ünnepeltünk és mulattunk utána,
citera- és énekszó töltötte be a mészkőboltíves borospincét. 
2014 novembere a sikerek hónapja volt számunkra, s csak hálát
adhatunk a Jóistennek, hogy ilyen sok jó fülű és hangú lelket
rakott egy csomóba. Köszönet mindazoknak, akik a jelenben
tesznek és a múltban tettek azért, hogy ezeket a szép eredmé-
nyeket most magunkénak tudhatjuk. Az ünnep közeledtével
szívből kívánunk áldott, békés karácsonyi ünnepeket! 

Bácskainé Éva

Adventi szavalóverseny

A Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrájának Ápolásáért
Alapítvány 2014. november 26-án rendezte meg I. Adventi sza-
valóversenyét, melynek a Bálint Ágnes Művelődési Központ
Róder Imre Városi Könyvtára adott otthont. 
A szavalóversenyre vecsési és budapesti óvodákból, iskolákból
érkeztek résztvevők, akiket elkísértek a szülők, hozzátartozók,
felkészítő tanítók is. A gyerekek alaposan felkészültek a megmé-
rettetésre, csillogó szemekkel, átéléssel adták elő az ünnepvárás
meghittségét idéző verseket.  A zsűri elnöke Szénási Sándor, a G.
Ferenczi Hanna Irodalmi Kör elnöke és tagjai Pálmainé Keszler
Márta, az Alapítvány titkára és Szénásiné Nagy Éva voltak. 
Amíg a zsűri meghozta döntését, finom szeretetlakoma várta a
gyerekeket és a közönséget. A verseny résztvevői oklevelet, a
díjazottak ezen felül könyv- és CD jutalmakat vehettek át a
zsűri elnökétől. A versmondó verseny helyezettjei: 
Óvodás kategória 1. helyezés: Tolnai Tamás  
Alsó tagozatos 
1. helyezés megosztva Balogh Enikő 1. o. - Tolnai Dániel 2. o.
2. helyezés megosztva Bíró Katalin 3. o. - Nagy Erik 3. o.
3. helyezés megosztva Juhász Martin 3. o. - Zelei Szabolcs 3. o.    
Felső tagozatos 1. helyezés: Zelei Bence 5. o.
Gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és köszönet illeti a felkészítő
pedagógusokat, szülőket. Ezen a bensőséges, családias délutánon
mindannyian gazdagabbak lettünk érzelmekben, gondolatokban,
szeretetben. Rendezvényünkkel szeretnénk hagyományt teremteni,
s a következő évben ismét várjuk a verseket szerető gyerekeket. 

Váradiné Bartalis Magdolna

Kamionos Mikulás járat 

Idén is útnak indult a vecsési Mikulás-járat. Tündöklően kivi-
lágított, gondosan feldíszített kamion járta körbe a várost
Mikulással és krampuszaival. 13 megállóban, kicsik és
nagyok énekelve, csodálkozva várták a nagyszakállút, aki
finomságokkal jutalmazta meg őket. 

Idén is szép számmal támogatták, segítették a gyermekek örö-
mére útnak indított Mikulás-járatot: BÁKK, Szép Attila,
Vecsési Városgondnok Kft. munkatársai, a Polgárőrség és
Katona Csaba.

Dobrovitz Erika                                     Fotó: Katona Csaba
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Megvan végre az ARANYPÁVA NAGYDÍJ!
2014. november 8-án a Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Országos Szövetsége (KÓTA) Vecsésen a Bálint
Ágnes Kulturális Központban (BÁKK) rendezte meg az egyik
Országos Népzenei Gálaszintű Minősítő Aranypáva
Nagydíjas Versenyét. 

Csapatunk, a Balla Péter Népdalkör is benevezett a versenyre,
ahol 8 csoport mérkőzött meg a címekért. A KÓTA 5 tagú zsű-
rijének elnöke Dr. Várnai Ferenc népzenekutató volt, tagjai: Dr.
Alföldy-Boruss István a MR Zenei Együtteseinek nyug. igazga-
tója, Birinyi József a KÓTA társelnöke, a HUSZ elnöke, Dévai
János és Dr. Fehér Anikó népzenekutatók voltak.
A délelőtt fellépői a következők voltak: Balla Péter Népdalkör
– Vecsés (művészeti vezető: Szeghalmi Ágnes), Községi
Népdalkör Egyesület – Vasboldogasszony (műv.vezető:
Kálmán Imréné, Dr.Paragi János), Alcoa-Köfém Nyugdíjas
Klub Férfikórusa – Székesfehérvár (m.v: Mihály György),
Bazsalicska Citerazenekar – Dabas-Sári (m.v.: Szlama László),
Gárdonyi Dalárda -  Kaposvár, Fülemüle Népdalkör –
Körösladány (Marton Lászlóné).
A Rosmarein Tánccsoport is meghívást kapott Vecsésről
(Művészeti vezető: Doróné Zemmel Katalin), akik bemutatták
az ország különböző tájairól érkezett vendégeinknek Vecsés
sváb tánckultúráját is, és ezzel is színesebbé tették a programot. 
Legvégül a Balla Péter Népdalkör Citerazenekara (műv. vez.:
Kürti László) következett, akik a többiektől eltérően még sosem
minősült, de a zsűritől engedélyt kapott ezen a napon Térségi
Népzenei Minősítő Versenyen minősülni, és örömmel mondha-
tom, hogy nagy tapsot kaptak jókedvű és virtuóz előadásukért,
amelyet a zsűri is a kapható legmagasabb fokú értékeléssel,
azaz Térségi Kiváló minősítéssel jutalmazta.
A műsor elején köszöntötte a résztvevőket Kis Tóth János, a
Kulturális Központ igazgatója, és elmondta, hogy az intézmény
vezetése kiemelt fontossággal kezeli a hagyományőrzést, ezért
szívesen ad teret ilyen jellegű találkozóknak, és abbéli reményét
fejezte ki, hogy a KÓTA a mostani rendezvény tapasztalatai
alapján máskor is szervez ide a jövőben is hangversenyeket. 
A vetélkedést Dr. Fehér Anikó konferálása után mi kezdtük.
Nagyon izgultunk a mostani megmérettetés miatt, hiszen több-
ször is részt vettünk már ilyen magas színvonalú versenyen és
eddig még „csak” az Aranypáva Díjig jutottunk el, igaz, azt már
5 alkalommal elértük. A műsorunk egy Galga-menti és egy
Mátra-környéki dalcsokorból állt. Újabb férfitagokkal megerő-
södve, Kiss Mónika szólóénekesünkkel aznap reggel kiegészül-
ve a tökéletesen kivitelezett és hibátlanul összeállított előadás-
sal végre sikerült! Megkaptuk a 6. Aranypáva Díjat és a legma-
gasabb szakmai elismerést, az Aranypáva NAGYDÍJAT! Érde-
mes volt sokat dolgozni, éveken át próbálni, csiszolni a dalcsok-
rokat, mert végre elértünk a „szakma” csúcsára, és a BÁKK is
büszke lehet a házban működő 2 népzenei csoportjára!
Szeretném itt is megköszönni Kis Tóth János igazgató úrnak és
a BÁKK minden kedves dolgozójának az áldozatos munkát,
amely hozzájárult a rendezvény sikeréhez.  Nem tudjuk eléggé

kifejezni hálánkat Szeghalmi Ágnes művészeti vezetőnknek,
aki 12 éve vezeti csoportunkat! Reméljük, még nagyon sokáig
velünk leszel Ágnes! Köszönjük a William’s Televízió munka-
társainak a felvétel elkészítését, és Vecsés Város Önkormány-
zatnak a folyamatos támogatást, mellyel idén az erdélyi utunkat
segítette.
A találkozón két Aranypáva Nagydíj került kiosztásra, a mási-
kat a Gárdonyi Dalárda nyerte el.
Végezetül, de nem utolsósorban név szerint felsorolom azokat a
tagokat, akik ezt a sikert elérték: Balogh Csabáné, Bán Ida,
Béky Zsuzsanna, Csiki Tiborné, Demes Lajos, Dömötör
Bianka, Endreffy Attila, Farkas Györgyné, Farkas György,
Fehér Jánosné, Jakó Kálmán, Jakó Kálmánné, Katonáné
Gergely Tünde, Kiss Mónika, Kovács Erzsébet, Köntös Anikó,
Kürti László, Mezei Brigitta, Németh Béla, Radóci Tiborné,
Radóci Virág, Rácz Ferenc, Tőkés Géza, Véger János,
Vékonyné Hegedűs Andrea, valamint Pesti János citera kísé-
rőnk, a népművészet mestere. 
Említsük meg a citera együttesünk tagjait is, akik egy része a
népdalkörből, más része pedig azok gyermekeiből tevődött
össze: Kovács István, Kovács Péter, Radóci Barna, valamint
Katonáné Tünde, Radóciné Márti, Radóci Virág, Németh Béla
és Kürti László citera tanár, művészeti vezető.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik bármilyen módon hozzá-
járultak sikerünk eléréséhez, és hálásak vagyunk családtagjaink
türelméért, amelyet az eltelt 12 év alatt irántunk tanúsítottak. 
Igyekszünk a következő években is megújulni, fejlődni, nívós
programokon részt venni és az ottani élményeinkről hírt adni.
(A neten is megtalálnak minket a facebook-on Balla Péter
Népdalkör és citera együttes néven)
Az olvasóknak áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag
újévet kívánunk szeretettel!

Katonáné Gergely Tünde titkár                  Fotó: Katona Csaba

Disznókirályfi (mesejáték)
Október 16-án a Grassalkovich Antal Általános Iskolában a
Disznókirályfi című mesejátékot tekinthették meg az alsó tago-
zatos gyerekek. A darabot írta, rendezte: Varsa Mátyás.
Szereplői Varsa Mátyás, Kresznerits Ádám és Nagy-Papp
Krisztina voltak.

A történet egy királyfiról szól, aki vándorol az erdőben, kergeti
a csodaszarvast, majd megtalálja a szóló szőlőt, mosolygó almát
és a csengő barackot. Mivel nagyon megéhezett, eszik belőlük.
A boszorkány ezt nem nézi jó szemmel, ezért disznóvá vará-
zsolja. Csak akkor lehet belőle újra ember, ha egy királylány
hozzá megy feleségül. 
A díszlet egyetlen kocsi, amely időnként a várat szimbolizálja.
A darabban bábok és emberek együtt szerepelnek. Annak elle-
nére, hogy a kevés szereplő meglehetősen sok személyt alakít a
színpadon, a ruhadarabok folyamatos változtatása miatt köny-
nyedén rájöhetünk, hogy mikor melyik mesehőst látjuk. A rövi-
debb szünetekben, amikor valamire várunk, módosított szövegű
kanásznóták csendülnek fel. A gyerekeknek nagyon tetszett a
darab. Megtanulhatták belőle, hogy sokszor nehéz megtartani
az ígéretünket, de ahhoz, hogy boldogok legyünk, mindig
helyesen kell cselekednünk. 
A mesejáték nem túl hosszú, nincsenek benne a mai mesékre
jellemző agresszív jelenetek. Minden, gyermekekkel foglalkozó
intézménynek jó szívvel tudom ajánlani. 

Tóth Viktória
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85 éves a Bálint Ágnes Óvoda

Óvodánk 1929 óta szolgálja a vecsési Andrássy-telep gyerme-
keit és szüleit. E jeles ünnepre emlékezve az intézmény csemetéi
és felnőtt dolgozói rendkívüli műsorral készültek, melynek
bemutatója 2014. november 24-én a Bálint Ágnes Kulturális
Központban volt. 

Elsőként Szabó Gyuláné – az intézmény jelenlegi vezetője –
köszöntötte a város elöljáróit, az óvoda nyugalmazott vezetőit
és dolgozóit, a kedves szülőket és minden megjelent vendéget. 
A megnyitó után Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr osztot-
ta meg gondolatait, és mint az óvoda régi növendéke emlékezett
kedves gyermekéveire, amit az intézményben töltött.
Beszédében kiemelte az óvodai nevelés fontosságát, hiszen
csak jó alapokra lehet építkezni és képessé tenni a jövő nemze-
dékét arra, hogy céljait elérhesse.
Szlahó Csaba polgármester úr is örömét fejezte ki, hogy ezen a
jeles évfordulón együtt ünnepelhetett a gyermekekkel és szüleik-
kel. Büszkén számolt be arról, hogy 2011. évben milyen csodála-
tos átalakuláson, bővítésen és fejlesztésen ment át az intézmény.
Az igazi emlékezés azonban Gál István szavai után elevenedett
meg, aki beszámolt az első óvodai élményeiről, szeretettel gon-
dolt vissza az akkori nevelőkre, dadusokra, mindarra a kemény
munkára, amely lehetővé tette az óvoda fenntartását. Büszkeség
csillant meg szemében, amikor arról is említést tehetett, hogy
édesanyja is nagy szerepet tölthetett be a gyermekek életében,
hiszen a meleg étel asztalra kerülése neki volt köszönhető. 

Az óvoda múltja és jelene történelmi korszakokon keresztül lett
bemutatva. Az előadást hosszas kutatómunka és felkészülés
előzte meg. A műsorban elhangzott dalok és mondókák anyagát
a különböző korszakoknak megfelelően válogatták össze a
pedagógusok. Az előadásban részt vett az óvoda 80 gyermeke
és minden dolgozója. A gyermekek időt és energiát nem kímél-
ve boldogan készültek az ünnepségre, hiszen azzal a meglepő
ténnyel szembesültek, hogy nemcsak nekik, hanem óvodájuk-
nak is van születésnapja. Az óvoda névadójának – Bálint
Ágnesnek – tollából fakadt és közismertté vált Mazsola és Tádé
történetének is szemtanúi lehetett a közönség.
Az előadás után a gyerekeket háromemeletes csoki torta, míg a
vendégeket pedig az ügyes anyukák és nagymamák kezei által
készült finom sütemények várták az aulában. A műsor nagy
sikert aratott a gyermekek és a vendégek körében is, amely a fel-
készítő pedagógusok fáradhatatlan munkájának is köszönhető.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülő-
nek, nagyszülőnek és támogatónak, akik hozzájárulásukkal
emlékezetessé tették óvodánk 85. születésnapját.

Gomezné Lajos Éva                               Fotó: Kolonics Csaba

Kedves, meleghangú esemény volt

85 éves születésnapját ünnepelte Andrássy-telep óvodája, mely a
nagy meseíró iránti tiszteletből Bálint Ágnes Óvoda nevet vette
fel. Az ünnepséget hosszadalmas kutatómunka előzte meg,
melynek során a még fellelhető tárgyi emlékek, iratok, képek,
elbeszélések, események időpontjait gyűjtötték egy csokorba az
óvoda dolgozói Szabó Gyuláné óvodavezető irányításával. A
sok, apró mozaikkockából összeállt egy nagyon szép, az óvoda
történetét feldolgozó, a történelmi fordulók utáni időszakokat
versek, énekek formájában bemutató magas színvonalú előadás.
Köszönet érte minden közreműködőnek. A versekkel, énekek-
kel, táncokkal színesített műsor feledhetetlen élményt nyújtott
mindenkinek, akik megcsodálhatták a gyermekek előadását. A
két előadás során teltházas volt a színházterem. Jó ötlet volt a
Bálint Ágnes Kulturális Központban történő előadás. 

A csodaszép záró énekszámmal, a „Boldog, boldog születésna-
pot”-tal kapcsolatban azt kívánjuk az óvodának, hogy legyen
még sok ilyen szép napjuk! Akik a darab megszületését elősegí-
tették, megérdemlik, hogy nevük szerepeljen az írásban, hogy
példaként szolgáljanak az utódoknak.
Narrátorok: Csányi Andrea, Hrutkáné Dávid Mónika.
A táncokat betanították: Bogdán Judit, Soltészné Kovács Zita..
Torna: Botorné Fehér Anita, Fischer Béláné, Hajsóné Bényei
Hedvig, Rátócziné Belányi Csilla.
Mesedramatizálás, körjátékok: Lakner Brigitta, Jusztin Ágnes,
Sisáné Gazsó Ágnes, Vargáné Balogh Andrea
Dalok, versek: Fehér Imréné, Kókainé Horváth Andrea.
Hang- és fénytechnika: Gomezné Lajos Éva. Díszlet: Bíró Ferenc
Jelmez: Pollákné Barna Renáta, Csere Istvánné, Domozi
Ferencné
Segítők: Tihanyi Istvánné, Bánkutiné Kovács Mónika, Kósa
Árpádné, Kovács Erika, Németh Istvánné, Takács Lászlóné,
Vései Lászlóné
A forgatókönyvet írta, és a műsort rendezte: Szabó Gyuláné

Írás és archív fotók: Gál István
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Csallóközaranyoson jártunk

Biztosan sokan hallottak már a Rákóczi Szövetségről, de mun-
kásságáról talán már kevesebben. Az első 1921-ben alakult és
1924 - ig működött, amely fő feladatának tekintette a felvidéki
magyarság támogatását.
A második, és a mai napig működő Rákóczi Szövetség 1988-
ban alakult a felvidéki magyar kulturális élet támogatása céljá-
ból. Kezdetben tehát csak a Felvidék támogatása szerepelt cél-
jaik között, napjainkban azonban tevékenységi körét kiterjesz-
tette a Kárpát-medence területére. A nyár elején kérelem érke-
zett az önkormányzathoz a Rákóczi Szövetségtől, pénzbeli
támogatás kérése céljából.
A Szövetség pénzbeli támogatás nyújtásával igyekszik elősegí-
teni azt, hogy a magyar gyerekek magyar tannyelvű alapiskolá-
ba iratkozzanak be. E célból keres fel önkormányzatokat, vállal-
kozókat és mindenkit, aki e nemes cél érdekében áldozatot vál-
lal. A megkeresésre Vecsés Önkormányzata Oktatási Bizottsága
100.000 Ft-ot szavazott meg, amelyet a Szövetség Euróra vált.
A hivatalos elnevezés: Beiskolázási Támogatás. A támogatás
3.000 Euró nagyságú. Ezen összeg átadására invitálta meg a
Szövetség Vecsés küldöttségét, hogy személyes jelenléttel
tegyük ünnepélyesé az eseményt, amelyre 2014. november 25-
én került sor Csallóközaranyoson. A küldöttség vezetője Dr.
Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke, Szabó Gyuláné, a
Bálint Ágnes Óvoda és jelen sorok írója. Az átadási ünnepség
16 órakor kezdődött. 

Néhány mondat a településről és iskolájáról. A település
Komáromtól Pozsony felé, 10 km-re fekszik, lakóinak száma
2404 fő, ebből 10% szlovák, néhány különböző nemzetiségű és
majdnem 90%-ka magyar. Az iskola és óvoda egymás mellett
helyezkedik el. Az alapiskola 14 tantermes, két szaktanterem-
mel és egy informatika tanteremmel rendelkeznek. A tanulói
létszám 175 fő, évfolyamonként - egy kivétellel - egy osztállyal.
Tisztaság, rend mindenhol. Mikor beléptünk az igazgatói szobá-
ba, a falon a Szózat és a Himnusz motívumokkal gazdagon
díszített példányai fogadtak. Meglepetésként ért bennünket,
mivel nem gondoltunk arra, hogy ilyesmit láthatunk egy olyan
ország iskolájában, amely nem viseltetik nagy barátsággal irá-
nyunkban. A meglepetés ezzel még nem ért véget. A tantermek-
ben a főfalon ugyancsak a Szózat és Himnusz tekintett ránk.
Kíváncsi lennék, hány vecsési tanteremben látnánk ilyesmit! Az
aulában az iskola névadójának arcképe, és életútja volt nyomon
követhető. Kóczán Mór, van, ki e nevet nem ismeri? Biztosan.
Ő a település szülötte, nem mellékesen református segédlelké-
sze volt a településének, sőt az 1912-es stockholmi olimpián
gerelyhajításban olimpiai bronzérmet szerzett hazájának,
Magyarországnak. Ennyit az iskoláról.

Az ünnepség 16 órakor kezdődött egy csodaszép szavalattal,
ezután a Rákóczi Szövetség képviselője emelkedett szólásra,
majd elkezdődött a Beiskolázási Támogatás átadása, melyet a
szülő vett át gyermekével egyetemben. Egy írás nem adhatja
vissza a látottakat.
Kivétel nélkül az öröm és meghatódottság sugárzott az arcokon.
300 Euró nem egy hatalmas összeg, de akinek filléres gondjai
vannak, azoknak egy vagyon. De nem is az összeg nagysága a
lényeg, hanem az, hogy az anyaország figyel rájuk, és segíti
őket. Érezhették, hogy nincsenek egyedül. A borítékokat fel-
váltva adtuk át a szülőknek. A sors úgy hozta, hogy az utolsó
szülőnek két borítékot adtam át, nyílván ikrei voltak.
Mindég fülembe fog csengeni, amit az apa mondott: Vecsés
ezután nemcsak káposztájáról lesz nevezetes, hanem … sajnos
a befejezést nem hallottam.
Fátyolos volt a szeme, amikor ezt mondta. Kicsit megrendül-
tem. Még az átadás kezdetén az ajándékként vitt Aradi Vértanúk
tablókat nyújtottuk át az iskola igazgatójának, aki örömmel
elfogadta, és megnyugtatott, hogy méltó helyük lesz az iskolá-
ban.(Nálunk szekrényben porosodik) Az igazgatóasszony
elmondta még: nagy segítség ennek a támogatásnak az átadása,
mivel sok szülő szlovák iskolába íratja a gyermekét, s ha egy-
szer odaíratják, az már elveszett a magyarság számára. Minden
tisztelet azoknak a nevelőknek, akik a nehézségek ellenére vál-
lalják azt a nem kis feladatot, hogy a gyermekek anyanyelvükön
tanuljanak, és a szülőknek, akik dacolnak az elszlovákosítással,
mert tudják, a megmaradás záloga a tudomány anyanyelven tör-
ténő elsajátítása. Való igaz: Minden nemzet a maga anyanyel-
vén vált tudóssá, idegenen sohasem.
Az úton sokat beszélgettünk a látottakról, hallottakról. Dr.
Lugosi Mária elnök-asszony megjegyezte: jó helyre ment az
önkormányzat által adott pénz. 
Ünnep volt ez mindenki számára. Azoknak is, akik adtak, és
azoknak is, akik kaptak. Az ünnepek arra jók, hogy az emberek
összejöjjenek, találkozzanak, örüljenek egymásnak. Ennek
egyik állomása volt ez a találkozás. Az anyaország képviselői
találkoztak az elszakított
terület egy kis magyar csoportjával.

Gál István                                                          Fotó: Lugosi

Könyvbemutató

November 20-án a Könyvtárban került bemutatásra Gál István:
Vecsésen élő vitézek albuma című könyv, a Vitézek Vecsésen
kiállítás keretében. A könyvet bemutatta Dr. Patkós József, a
monori Jászai Ált. Isk. igazgatója. Méltatta az eseményt Szlahó
Csaba Vecsés Város pol-
gármestere. A kiadást
támogatták: Vecsés Város
Önkormányzat Oktatási
Bizottsága, Aeroking
Kft., Bau Styl Kft.,
Dudép Ép. és Karbantartó
Kft., Földfém Kft.,
Optotel Kft. és a Vecsés
K ö z m ű v e l ő d é s é é r t
Alapítvány. A könyv kor-
látozott számban a
Könyvtárban megvásá-
rolható.

VT info
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Cégek, vállalkozók figyelem!

Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 
tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.

- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét,
- érintésvédelmi és villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzését. 

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

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

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

Fülbelövés

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő. 
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott) 
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870

Nyitva tartás: 07-17

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

és fogékszer felrakása. 

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

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

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

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

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

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

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

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

Mobil: 06-20-9252-635

Rendelési idő: 
Hétköznap: 1630-1830,

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

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

06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633



Gondolatok... December hónapra (2014)

A hónap elején, december 6-án Myrai Szent Miklós ünnepe van.
Mikulás napja. Miklós a görög Nikolaosz név szláv változatá-
ból származik. Jelentése: győzelem. Népszerű szent, kezdetben
elsősorban Keleten tisztelték - főleg Oroszországban. Nyugaton
1095 után lendült fel tisztelete, miután ereklyéje az olaszorszá-
gi Bari városába került. Életéről nem sok biztosat tudunk.
Születési helye a lükiai Patara, Kr. u. a 4. században született. A
XIII. századi Legenga Aureában (Arany Legenda) találunk élet-
ével kapcsolatos elbeszéléseket, leírásokat. Égi jel hatására
Myra városa püspökének választotta: Amikor a város püspök-
választásra készült az egyik választó álmában azt az üzenetet
kapta, hogy azt a férfit válasszák meg püspöknek, aki elsőnek
lép a templomba és Miklós a neve. Így is történt. Miklós kivá-
lóan teljesítette püspöki feladatait, részt vett a 325-ös Niceaí
zsinaton is. Megemlítenék pár történetet Miklós életéből.
Amikor Miklós megtudta, hogy az egyik szomszédja nyomorú-
ságában három leányát nyilvános házba akarja adni, az éj leple
alatt egy zacskó aranyat dobott be az ablakon a szomszédnak,
így az „égi segítséggel” az apa tisztességgel férjhez tudta adni
lányait. Más alkalommal viharba került matrózok hívták segít-
ségül, erre Ő megjelent a hajón, átvette a kormányt, majd a
vihart is lecsendesítette, így megmentette a hajósokat. Ezért
többek között ők is a pártfogójukként tisztelik. Három ártatlanul
vádolt katonatisztet is megmentett a kivégzéstől úgy, hogy
Miklós megjelent Nagy Konstantin császárnak álmában és
ennek hatására a császár megkegyelmezett a tiszteknek.
Egy alkalommal három halott kisgyermeket talált egy sózókád-
ban, majd csodás módon életre keltve visszaadta őket szüleiknek.
Ökumenikus szentnek is tarthatjuk, mert nem csak a kereszté-
nyeken segített, hanem az akkoriban nem kedvelt zsidókon is,
amikor keresztények hazug módon vádolták őket. Egy alkalom-
mal egy keresztény adósa volt egy zsidónak, de nem akarta
megadni tartozását. Amikor bírósági tárgyalásra került sor, a
hazug keresztény megjelent egy vándorbottal a kezében. Hogy
hatásosabban tudjon beszélni és készülődvén az esküre, a ván-
dorbotot a mellette álló zsidónak - aki követelte a kölcsönadott
pénzt tőle - a kezébe adta, és utána megesküdött, hogy már visz-
szaadta a kölcsönt, sőt többet is adott neki. Majd a botját vissza-
vette és várta a bírói ítéletet A bíró az eskütételre figyelemmel
elutasította a zsidó jogos követelését. Úgy tűnt, a keresztény
ember „csele” bevált és a megnyert per után elindult hazafelé.
Útközben nagyon álmosnak érezte magát, ezért lefeküdt az út
szélére és elaludt. Egy arra haladó szekér azonban átment rajta
és a kocsi kerekei alatt eltörött a bot. Ekkor derült ki a csaló
keresztény „csele”, mert az üreges botból előkerültek az oda
dugott aranyak. Ugyanis azzal - és akkor - adta vissza a csaló
keresztény a kölcsönt a zsidónak, amikor a kezébe adta vándor-
botját a benne elrejtett aranyakkal. Végül a hitelező zsidó visz-
szakaphatta a pénzét. Még nagyon sok csodás eseményt említ-
hetnénk Szent Miklós püspök életéből, mert sok rászorulónak
segített. Méltán lett a középkor egyik legtiszteltebb, legkedvel-
tebb szentje. Főleg a gyermekek között volt népszerű, a gyako-
ri ajándékozások miatt. Úgy tartjuk, hogy Ő hozza Mikuláskor
az ajándékot a jó gyermekeknek. Sajnos, az utóbbi évtizedek-
ben Télapónak nevezik és a Télapót ünnepelik Myra Szent
Püspöke helyett. Kár! A szent püspöknek - és jótetteinek - van
történeti alapja. Ő valóban élt, Myra városának püspöke volt.
Ott halt meg 350-ben. Először a bizánci és kopt rítusban ünne-
pelték a Szentet december 6-án, a halála napján, majd a X. szá-
zadtól Nyugaton is e napon ünneplik. Myra szent püspökének
„arca” és élete alig ismerhető fel a távolból, a hívő embernek

azonban akkor ís a szent arca ragyog fel, ha mostanában a
Télapóval találkozik.
Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök köz-
benjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat talál-
junk nálad, és az üdvösség útján haladjunk előre.

Csak röviden emlékezünk meg róla a hely szűkössége miatt.
Szilveszter római születésű volt. Mint pápa 314-335 között irá-
nyította az egyházat. Szilvesztert hitvallóként tisztelték, mivel
az utolsó keresztényüldözésben, Diokleciánus idején, állhatato-
san megvallotta Krisztust. Nagy Konstantin császár megszün-
tette a keresztények üldözését, így már nem vértanúkra, hanem
hitvallókra volt szüksége az Egyháznak
Szilveszter pápaságának fontos teendője volt az egyházi élet
megszervezése Rómában. Ő ugyan uralkodása alatt csupán
háromszor tartózkodott Rómában, de igyekezett több alkalom-
mal is kinyilvánítani a római püspök primátusát. Például azzal
is, hogy a császár által meghirdetett zsinatra nem ment el sze-
mélyesen, hanem csak küldöttjét küldte el. Szilveszter pápa
335. december 30-án halt meg, a Via Salaria mentén a Priscilla-
katakombában temették el.
Egy legenda szerint a császár, miután Maxentius trónkövetelő
felett győzelmet aratott és meghódította Rómát, még egyszer
üldözést indított a keresztények ellen. Ezért leprával bűnhődött.
Betegségében az egyik éjszaka álmot látott: megjelent neki
Péter és Pál apostol és mondták neki: gyógyulást máshol nem
találhat csak Szilveszter pápánál, aki tud egy „csodaforrásról”,
amelyben ha megmerül valaki, meggyógyul.
Szilveszter azonban nem volt Rómában, mert az üldözések elől
a Soracte-hegy egyik barlangjában húzódott meg. A császár
követeket küldött hozzá, hogy térjen vissza Rómába.
Szilveszter vissza is jött, és amikor a császár megkereste,
Szilveszter bevezette a keresztény hittitkokba. A császár ezután
megnyittatta a börtönöket, amelyekben keresztény foglyokat
őriztek, majd a pápa a keresztelő medencéhez vezette a császárt
és miután az megkeresztelkedett, betegségéből meggyógyult.
Hálából Konstantin rendeleteket bocsátott ki az Egyház védel-
mére és segítette mindenben a keresztény hit terjesztését. Ö is
személyesen lapátot ragadott az egyik templom építésénél, sőt
12 kosár földet a vállán vitt el az építkezésnél.
Ha majd Szilveszterkor búcsúztatjuk az Ó-évet és minden jót
kívánunk egymásnak az új esztendőre, talán eszünkbe jut a hit-
valló pápa is... Bizony nekünk is lesz alkalmunk a jövőben is,
hogy hitünket bátran megvalljuk, és aszerint éljünk is.

Nagy István Elek

20 Hitélet                                                                                                    Vecsési Tájékoztató 2014 december

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Krenyoczi Sándort
életének 80. évében elhunyt férjet, apát, nagyapát elkísérték
utolsó útjára, sírjára helyezték a búcsúzás virágait, gyászunk-
ban osztoztak. 
Külön köszönjük a Toldy Ferenc utcai lakosok és a 3. számú
nyugdíjas klub részvétét.
Köszönjük a SZIGÜ Kft. munkatársainak segítségét.
A gyászoló Krenyoczi, Farkas és Veres család

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást 
vállal általános és középiskolai tanulóknak. 

0630-6002139, 0629-737644



Vecsés-Óváros Plébánia ünnepi miserendje:

December 19. péntek 17 ó: Jézus Szíve templom
Petőfi Sándor Római Katolikus Iskola növendékeinek karácso-
nyi műsora 

December 21. Advent IV. vasárnapja: 
9 ó: szentmise Jézus Szíve templom
11 ó:  szentmise Szent Kereszt templom
este 6 ó: szentmise Jézus Szíve templom

December 24. szerda Szenteste
22 ó: Jézus születésének ünnepe, Szent Kereszt templom
24 ó:  Jézus születésének ünnepe, Jézus Szíve templom

December 25. csütörtök, Karácsony Jézus születése: 
9 ó: ünnepi szentmise Jézus Szíve templom
11 ó: ünnepi szentmise Szent Kereszt templom
este 6 ó: Jézus Szíve templom

December 26. péntek, Szent István első vértanu ünnepe: 
9 ó: szentmise Jézus Szíve templom
11 ó: szentmise szent Kereszt templom

December 27. szombat, Szent János apostol ünnepe: 
este 6 ó: Boráldás - Szent kereszt templom

December 28. vasárnap, Szent Család ünnepe: 
9 ó: szentmise Jézus Szíve templom
11 ó:  szentmise Szent Kereszt templom
este 6 ó: szentmise Jézus Szíve templom

December 31. szerda, Hálaadás 
16 ó: Szent Kereszt templom
18 ó: Jézus Szíve templom

2015. Január 1. csütörtök: Új év, Szűz Mária ünnepe:
9 ó: szentmise Jézus Szíve templom
11 ó: Szent kereszt templom
este 6 ó: Jézus Szíve templom

Január 4. karácsony utáni 2. vasárnap: 
9 ó: szentmise Jézus Szíve templom
11 ó: Szent Kereszt templom
este 6 ó: Jézus Szíve templom

Január 6. kedd: Vízkereszt ünnepe: 
este 6 ó: Szent kereszt templom

Megjelent a Vecsési Kalendárium 2015

Vecsés város évkönyve már
az ünnepek előtt kapható.
A 272 oldalas könyvet és
egy naptárt a Mindenki
Karácsonya rendezvényén,
és a Róder Imre Városi
Könyvtárban lehet majd
megvásárolni. Januártól
az iskolákban is beszerez-
hető lesz.

VT info
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Ádventi és ünnepi szentmiserend az
Irgalmas Jézus Katolikus Plébánián
Erzsébet téri katolikus templom:
roráte, hajnali szentmise és liturgia - hétfőn, csütörtökön és
szombaton 6.00 ádventi vasárnapokon 9.00
dec. 24. du: pásztorjáték és karácsonyi ünnepség
dec. 24. 24.00 éjféli szentmise
dec. 25. 10.00 ünnepi szentmise
dec. 26. 9.00 István diakónus ünnepe
dec. 28. 9.00 egyházi jubiláns házasok megáldása
dec. 31. 17.00 hálaadó és évértékelő szentmise
jan. 1.  10.00 újévi szentmise
Kikinda utcai katolikus kápolna:
ádventi vasárnapokon 17.00
dec. 24. 22.00 elő-éjféli szentmise
dec. 25. 17.00 karácsonyi szentmise
jan. 1.    17.00 újévi szentmise

Evangélikus Egyház ünnepi alkalmai
2014. december 21-én, délután 4 órakor adventi zenés estet tar-
tunk az üllői Református Templomban. Közreműködik: Völgyesi
Szomor Fanni énekesnő - énekek, népdalok; Balogh Éva lelkész-
nő - adventi irodalmi versek, prózák; Németh Zoltán – áhítat

December 24-én 15 órakor szentesti ünnepély a gyerekek szín-
darabjával 
December 25–26-án 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással 
December 31-én 17 órakor óév esti istentisztelet gyertyagyúj-
tással. Ezen az istentiszteleten emlékezünk az ebben az évben
elhunytakra. 
Január 1-jén 10 órakor újévi istentisztelet úrvacsoraosztással 
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén este 6 órakor istentisztelet 
Ökumenikus imahét január 18-25 között szombaton és vasárnap
17 órakor, hétköznapokon 18 órakor kezdődnek. 
Kérjük, hogy aki tud beteg, ágyhoz kötött testvérünkről, aki szí-
vesen venné, hogy az ünnepi időszakban meglátogassuk, vagy
szívesen venne úrvacsorát, jelezze!

Ünnepi alkalmak a Vecsési Református
Gyülekezetben
December 20. 16 órakor Karácsonyi női bibliaóra a gyülekeze-
ti házban
December 21. 10 órakor Advent 4. Vasárnapi istentisztelet
templomunkban
December 21. 16 órakor Karácsonyi ifjúsági óra a parókián
December 22-én és 23-án este 18 órakor Bűnbánati alkalmak a
gyülekezeti házban
December 24. 16 órakor Ünnepesti istentisztelet: Gyermekek
karácsonya templomunkban
December 25. 10 órakor Karácsonyi ünnepi istentisztelet temp-
lomunkban
December 26. 10 órakor Karácsonyi ünnepi istentisztelet temp-
lomunkban
December 28. 10 órakor Vasárnapi istentisztelet templomunkban 
December 30. 18 órakor Bűnbánati istentisztelet - gyülekezeti ház
December 31. 16 órakor Óévzáró úrvacsorás istentisztelet temp-
lomunkban 
2015. január 1-jén 10 órakor Újévi istentisztelet templomunkban

Áldott karácsonyi ünneplést kívánunk mindenkinek!

VT összeállítás
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Ne hagyja utolsó pillanatra, rendelje meg most Karácsonyi süteményeit, tortáit!

Cukrászdánk rendezvényekre, üzleti találkozókra, esküvőkre sütemény és tortarendelést felvesz személyesen az üzletünkben, 
illetve az alábbi telefonos elérhetőségeink egyikén: 2220 Vecsés, Róder Imre u. 10. 

Vezetékes telefon: 0629 353-438  Mobil: 0670 603 0647

Hétfő: Zárva
Kedd: 10.00-18.00

Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 7.30-18.00 – Piac nap

Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 7.30-18.00 – Piac nap Vasárnap: 10.00-18.00

R e á l  É l e l m i s z e r
B O K O R  A B C
B o k o r  u t c a  2

V E C S É S E N a  k i s á l l o m á s n á l
T e l . :  0 6 - 2 9 / 3 5 0 - 5 7 1

N y i t v a  t a r t á s :
H  5 - 1 7    K - P  5 - 1 9

S z o m b a t  5 - 1 3   V a s á r n a p  7 - 1 1

Élelmiszer,  Vegyi árú,  Zöldség-Gyümölcs, 
Totó-Lottó, Telefon töltés, Elmü töltés, 

Házhoz szállítás

K A R ÁC S O NYFA  VÁ S Á R
NORMAN-EZÜST-LUC FENYŐK!



Vecsési Tájékoztató 2014 december                                                                                                 Reklám  23

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

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

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan 
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését, 

munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi 
könyvelési díj 2014 Ft/hó! 

Bérszámfejtési díjunk 
3 hónapig 2014 Ft/hó/fő!

2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620 Web: www.ecofact.hu

Könyvelőiroda
Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével? 

Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva vállalkozása
aktuális lehetőségeiről? Keressen meg bennünket!

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM, 

HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE

Szolgáltatásaink

O L C S Ó  G Á Z O L A J !

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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K A I S E R  A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K  R A K T Á R R Ó L

Ó R I Á S I  K E D V E Z M É N N Y E L !

2220 VECSÉS, FŐ ÚT 175. 06-29-350-255, 06-20-9-674-314  

kaiserautosbolt@gmail.com

S Z O L G Á LTATÁ S
Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők, 
benzinmotoros fűnyírók, 
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.

Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor 
0620 946 7302

Hagyományos és luxus arckezelések, Tű nélküli mezoterápia,
Őssejtterápiás kezelés, Afrika maszkos bőrmegújítás

Arcmasszázsok: lávaköves, facelift, nyirok, cellulit, kéz-talp-hát
Testmasszázsok: frissítő, integrál, relaxáló levendulás, 

csokoládés, mézes, stresszoldó fejmasszázs
Kozmetika: Kati 06/20 3848-608

Masszázs: Krisztina 06/20 367-4860

Beauty & Relax  Kozmetika
Vecsés, Lórántffy u.6.

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

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 250 7004

www.peszika.hu

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

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

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését. 

Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu

E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.

A S Z TA LO S  S Z A K E M B E R T  K E R E S E K !
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan, 

rajzról dolgozni tudó több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe. 

Érdeklődni: Saska István 0620 425 9097

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

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Befejezôdött a vecsési Halmi Telepi Álta-
lános Iskola energetikai korszerûsítése

Vecsés Város Önkormányzata KEOP-5.5.0/A/12-2013-2013-
0293 számon pályázatot nyert a több épületből álló Halmi
Telepi Általános iskola energetikai korszerűsítésére. 

A KEOP-5.5.0/A/12 program keretében megvalósuló projekt
kivitelezését a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a
FERROÉP Zrt. végezte, aki június 24-én a munkaterület átadás-
sal megkezdte a munkát. A kivitelezés első üteme augusztus 28-
án zárult, ekkor az ajtók és ablakok cseréje, a külső és a födém
hőszigetelés valósult meg, és minden olyan munka befejeződött
ami, az iskolakezdéshez szükséges helyiségeket érintette.
Az tanév elindulásával párhuzamosan került sor a kazán cseré-
jére, a fűtési rendszer korszerűsítésére és a használati meleg víz
előállítás korszerűbbé tételére. Így mire a fűtési szezon beindult
az iskola már az új technológiával üzemelt.
Az iskola korszerűsítése mind funkciójában, mind esztétikai
szempontból fontos esemény, hiszen az épület megszépült és a
fűtésigény jelentős csökkenésével a város újabb lépést tesz a már
megkezdett hatékony energiafelhasználás útján, valamint ez a
fejlesztés is még inkább megerősíti az iskola „ökoiskola” címét.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Kohéziós Alap
társfinanszírozásával az új Széchenyi terv keretében valósul
meg. A projekt teljes összege 98.101.000 Ft. Az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyújtott 85%-os támogatás mellett
83.385.850 Ft.
Bővebb információ:
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft.
Tel/Fax: +36 29/357-645
E-mail: info@vvft.hu

Átadták a Magyar Kémia Oktatásért Díjakat

Idén újabb négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai
munkásságáért „A Magyar Kémia Oktatásért-díjat”. A rangos
elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia
Oktatásért háromtagú kuratóriuma évente ítéli oda olyan közép-
iskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken
át tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a
magas színvonalú szakképzéshez, a tehetséges diákok felkaro-
lásához, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kémia eredmé-
nyeinek megismertetésére.
Az innováció egyik legfontosabb eleme a jól képzett szakembe-
rek teljesítménye, mely eredendően az oktatás színvonalán
múlik. A Richter éppen ezért kiemelten kezeli a magyar oktatás
helyzetét, így kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten
támogató tevékenységet folytasson ezen a területen. A Richter
alapítvány 16 éve ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként
400 ezer forintos díjat.
Az ünnepélyes díjátadóra ebben az évben is a Magyar
Tudományos Akadémián került sor.
2014. évi díjazottak:
Juhász Attila - Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
Kárpátiné Prókai Gabriella - Hevesi József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája, Heves
Kovács Malatinszky Márta - Debreceni Egyetem Kossuth
Lajos gyakorló Gimnáziuma
Kutasi Zsuzsanna - Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác

RG info

FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ismét csalók jár-
ják a várost. Az elkövetők mérőóra leolvasónak adják ki magu-
kat, és közlik, hogy pénz jár vissza a szolgáltatótól, amit ők
hoztak most el a lakosnak, de nincs váltópénzük, és vissza
kéne nekik adni! Ez egy trükkös csalás, mert így jutnak be a
gyanútlan állampolgárhoz, és meglopják!
Az ünnepek közeledtével mindig megnő az ilyen jellegű trük-
kös lopások, besurranó tolvajlások száma, ezért kérjük, hogy
fokozott körültekintéssel járjanak el, nehogy bűncselekmények
áldozataivá váljanak!

Vecsési Polgármesteri Hivatal
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Kiállítás
November 21-én nyílt meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem
ZIM-ZUM festőcsoportjának tárlata. A tárlatot Filp Csaba fes-
tőművész nyitotta meg.

Írás és fotó: Görög Béla
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Munkával telt élet…

Amikor tudomásomra jutott, hogy egy
kedves, idős hölgy a napokban tölti be a
96. életévét, nagyon kíváncsi lettem az
életútjára, s megkerestem a menyét, aki-
vel megbeszéltük az interjút. Amikor fel-
kerestem otthonában, egy mozgékony,
fiatalos asszony jött elém, csak ámultam
szellemi és fizikai frissességén. Arra
gondoltam, hogy vajon mitől ilyen?

Bárány Lászlóné (szül. Richter Rozália) 1918. november 5-én
született Vecsésen, azóta is itt él. Édesapja vasutas, Édesanyja
háztartásbeli volt, négy gyermekük született, e szép családban
Rózsika néni volt a harmadik gyermek. A hat elemi és két ismét-
lő tanulmányait a falusi iskolában végezte el, majd a Ferihegyi
uradalomba ment borsót szedni. Mikor az idényjellegű munkának
vége lett, akkor a Deutsch urasághoz járt napszámba. Mindig haj-
nal 4 órakor kelt, és ment dolgozni. Nem is volt gyermekkora, de
abban az időben a többi gyereknek is hasonló sors jutott…
Mikor betöltötte a 16. életévét a fővárosba szegődött el gyári
munkásnak. Először a Fegyver és Gázkészülék gyárba, ahol
mindenféle fegyver alkatrészeket és kézigránátot készített beta-
nított munkásként.
A szülei elég szigorúan nevelték a gyerekeiket, de azért időn-
ként elengedték táncos mulatságokba, Rózsika néni nagyon
tudott és szeretett táncolni. A faluban, a mostani Halász
Vendéglő helyén volt a Szeidl kocsma, ott csudajó fúvószene
szólt, ami megdobogtatta a kicsi szívét. Ott ismerkedett meg
1939-ben a későbbi párjával, aki szintén szeretett táncolni. Laci
bácsi árva volt, rossz körülmények között élt Pándon, onnan
került Vecsésre szolgálónak, 10 évig egy háznál volt mindenes. 
Szerelem lett a találkozásokból és 1940-ben össze is házasod-
tak, még abban az évben megszületett a kisfiúk is. A gyermek
születése után Rózsi néninek menni kellett dolgozni, de nem
volt kire hagynia a gyermeket, ezért a férje rokonaira bízta
Pándon, ahol szépen cseperedett a kislegény.
Sajnos, a háború szele már érezhető volt, majd ki is tört, s a fér-
jét elvitték katonának, onnan a frontra, majd orosz fogságba
került, több mint egy évig nem jött haza. Nagy volt az öröme
mikor végre haza engedték, de hamar szomorúságba váltott az
öröm, ugyanis három hónap után ismét behívták katonának.
A háború nagyon megviselte az egész családot, nem volt élelmük,
éheztek. Rózsika néni nekivágott az Alföldnek, utazott vonat tete-
jén, marhavagonban, nem ismert lehetetlent, ment csereberélni,
amije volt, élelemre cserélte. Nehéz időket éltek. Nem volt egysze-
rű biztosítani, hogy éhen ne haljon a család. Lassan kezdett konszo-
lidálódni az élet, mikor a szép emlékű Fehér János prelátus úr segí-
tett Laci bácsinak, hogy bekerüljön a Tűzoltóságra, s mivel lelkiis-
meretes munkát végzett tűzoltóként, onnan is ment nyugdíjba.
Eközben Rózsika néni a Fehérnemű gyárban dolgozott
Kőbányán egészen a nyugdíjazásáig. 
Életük zökkenőkkel teli, nehézségekkel tarkított volt, de a megél-
hetést mindig előteremtették. Munka mellett jószágot tartott,
művelte a háztáji kertet, megtermelte a szükséges zöldséget, gyü-
mölcsöt, vezetette a háztartást és nevelte a kisfiát. Malacokat vett,
felhizlalta őket, majd eladta, amit kapott értük, abból újabb mala-
cokat vásárolt. Ez a körforgás évekig tartott. Tengernyi munkával
egy kis plusz keresetet teremtett a család jobb megélhetésére.
Közben a gyermeke elvégezte az iskoláit, és 1963-ban ő is
házasságot kötött, és mivel a telek nagy volt, 1965-ben ott kezd-
tek építkezni. Elkészült a ház, így együtt is voltak, s mégis

külön, de ha szükség volt rá, tudtak egymásnak segíteni. A fiúk-
nál megszületett egy szép leánygyermek, az unokájuk lett a sze-
mük fénye. Az évek múlásával már két gyönyörű dédunokával
büszkélkedik Rózsika néni: az egyik 26, a másik 6 éves…
Sajnos Laci bácsi 1992-ben csendben elment. 
Szerencsés alkat Rózsi néni, mert bár egész életében rengeteget
dolgozott, de soha sem volt beteg, mai napig is szellemileg, fizi-
kailag egészséges és friss…
Mióta nem jár be dolgozni, még fáradhatatlanabbul ténykedik
otthon, műveli a kertet, háztartást vezet, és ezernyi munkával
elfoglalja magát, soha egy pillanatig sem unatkozik.
Legnagyobb bánatára – melyet nem tud kiheverni – nyolc évvel
ezelőtt hirtelen meghalt a fia. 
A szomorú sors kifürkészhetetlen, hiszen élhetne, nem volt bete-
ges és még fiatal volt. Szerencse a szomorúságban, hogy nagyon
szereti a menyét, lányaként ragaszkodik hozzá, jól kijönnek egy-
mással. Menye is szeretettel, tisztelettel beszél róla.
Kilencvenhat év! - még kimondani is sok, mennyi fáradozás,
nehézség, szenvedés tarkíthatta az életét és mégis erős asszony
maradt, akinek van tartása. Hogy mi a hosszú, békés élet titka?
Azt mondja, hogy ő nem tudja, csak dolgozik, s teszi a dolgát.
Estefelé nézi a TV műsort, mindennel csak annyit foglalkozik,
amennyit a dolog megérdemel, nem panaszkodik…
Kívánunk nagyon jó egészséget, még sok boldog születésnapot
erőben, egészségben, szeretetben.

Írás és fotó: Benke Mária

Van, ami fejlôdik.
Itt élek a nyolcvanas évek eleje óta. Emlékszem, milyen volt
akkor. Értékelendő az a sok pozitív változás, amiket tapasztalok
az építmények, a lehetőségek és az infrastruktúra területén. A
XVI. kerületben nőttem fel. Nekem az marad mindig a szívem
csücske, de hasonló zöldövezeti terület ez is, mondhatom, jól
érzem magam, amikor itthon vagyok.
Ez a pozitív fejlődés azonban, nem minden területen ilyen
egyértelmű. Ahogyan kicsiny hazánkban is számtalanszor
elmondható; a rendszerváltás az emberek fejében még nem iga-
zán történt meg érezhetően. Érthető ez az emberi kapcsolatok-
ra, a közlekedési morálra, és még sorolhatnám.
Egy igazán friss példával szeretnék élni, ami tipikus és túlságo-
san erőteljes hatást gyakorolt rám. December 2-án, a 17 óra 09
perckor Nyugatiból érkező vonatról szálltam le Kertekalján.
Már többen is használták a Zrínyi utcai új parkolót. Ám egy kis
fekete autó az úttest és a járda között várakozhatott valakire, aki
már be is szállhatott, mert éppen mögé értem, amikor teljes gáz-
zal, kipörgő kerekekkel száguldott ki a sáros tócsából. Más is
kapott a sárfröccsből, de én voltam a legközelebb. Tetőtől talpig
úgy elárasztott, hogy hazaérve alig ismertek rám. A koszos sarat
hazáig köpködtem, ruhám felismerhetetlen lett. Napokig hárult
nejemre a beszennyeződött ruháim tisztogatása. Nem beszélve az
okozott traumáról, kellemetlenségről. Én is szoktam vezetni, de
megpróbálok tekintettel lenni a közlekedés más résztvevőire is.
Egy értékes kis fekete autó volt, a sötétben nem láttam a márká-
ját, de biztosan többet ért, mint az én Skodám. Megállapítható,
hogy az anyagi jólét nem mindig az emberség és az intelligencia
fokmérője. Esőben, sárban, sötétben így elindulni, amikor töb-
ben is ott járnak. Elképesztő! Mégsem haragszom azért minden
kis fekete autóra, sőt, annak a vezetőjére sem. Legföljebb azt a
vágyam fejezem ki, hogy ilyen vezetési stílus mellett, előbb-
utóbb derüljön ki, hogy jogosan használja-e vezetői engedélyét.

Varjasi Béla
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Tízezreket mozgósítottak a 2014-es Aranyanyuk
Immár negyedik alkalommal ismerte el a szakma és a nagyközön-
ség azokat az egészségügyi dolgozókat, orvosnőket és pedagógu-
sokat, akiknek munkája nélkülözhetetlen a közösségek számára. A
november 20-án tartott gálán hét olyan, köztünk élő hősnő vehet-
te át a Richter Aranyanyu Díjat és a Ridikül Magazin különdíjat,
aki segítő szakmában dolgozik, mégis a mindennapokban csekély
anyagi és erkölcsi elismerésben van része.  Az idei díjazottak
elsősorban a speciális problémákkal küzdő és a hátrányos hely-
zetből indulók életében játszanak meghatározó szerepet. Van
közöttük, aki szülők nélkül nevelkedő fiatalokat vagy éppen
fogyatékkal élőket támogat és segíti őket egy teljesebb élethez, és
olyan is, akinek munkája a koraszülött vagy cukorbeteg kisgyere-
kek és hozzátartozóik mindennapjaiban elengedhetetlen. A
Richter Aranyanyu Díj az évek alatt a női önbecsülés növelésé-
nek, a hétköznapi hősök elismerésének jelképévé vált.

ARANYANYU DÍJ A NŐKÉRT, NŐKNEK
A már negyedik éve tartó program célja, hogy minél jobban
ráirányítsa a figyelmet azokra a nőkre, akik a környezetünkben
élnek, akik a családjukért, hivatásukért és közösségünkért egya-
ránt sokat tesznek.  A több mint egymillió forint összdíjazású
versenyre idén rekordszámú, közel 400 jelölés érkezett.
„Számunkra minden nő már akkor Aranyanyuvá vált, amikor
jelölték a díjra. A célunk éppen az, hogy mindenki vegye észre a
környezetében észrevétlenül tevékenykedő hősnőket, akik erőn
felül tesznek a közösségekért. A Richter a Nőkért programunk
egyik alappillére az Aranyanyu Díj. Szeretnénk elérni, hogy a
pedagógusok és az egészségügyben dolgozó nők a mindenna-
pokban nagyobb figyelmet, a társadalom részéről is nagyobb
megbecsülést kapjanak” — hangsúlyozta Beke Zsuzsa, a
Richter Gedeon Nyrt. kommunikációs vezetője. 
A zsűri kategóriánként négy, vagyis összesen 12 jelöltet juttatott
a döntőbe. Ők lehetőséget kaptak arra, hogy történetüket a
nagyközönség is megismerje.   

A NAGYKÖZÖNSÉG A HÁTRÁNYBÓL INDULÓKAT TÁMOGATJA
Az Aranyanyu jelöltek tízezreket buzdítottak szavazásra, a dön-
tősökről készült kisfilmeket több mint 20 ezren töltötték le. A
legnagyobb rajongótábora az orvos kategória jelöltjeinek volt,
ők kapták a beérkező szavazatok közel felét. 
Az idei év legnagyobb meglepetése az egészségügyi szakdol-
gozó kategória közönségdíjasa Oláh Éva, aki rajt-cél győzel-
met aratott. A kistarcsai kórház nővéréről készült kisfilm volt a
legnépszerűbb a szavazók körében. Éva fiatalon elveszített
édesanyjának fogadta meg, hogy tanulni fog és segít másoknak,
jelenleg éppen az érettségire készül. Roma származása miatt
jelentős hátránnyal indult, ahogy mondja „többszörösen kellett
bizonyítanom, hogy elfogadjanak, de nem adtam fel”. Évát jelö-
lője és betegei földre szállt angyalként emlegetik, de ő ezen
csak szerényen mosolyog. Azt mondja, neki egyetlen vágya
volt, hogy segíthessen másoknak és az megvalósult.
A közönség pedagógus kategóriában Egerszegi Sándorné,
Ilona fejlesztőpedagógust díjazta. Ica nénire száznyolcvan
enyhe és közepes fogyatékkal élő gondozott tekint úgy, mint
családtagra, pótanyukára. Szeretettel, odaadással fordul feléjük,
azt vallja, hogy nem irányítani kell őket, hanem kézen fogva,
együtt menni velük az úton. Szabadidejében sportversenyekre
viszi őket és drukkol azokért, akikért más nem. A siketeket és
nagyothallókat megtanította kézjelekkel énekelni, létrehozta és
vezeti az ország első jelnyelvi kórusát, a Gaudete-t. 

Dr. H. Nagy Katalin, az orvos kategória közönségdíjasa is
végig vezette a listát. Kati néni az, aki a legtöbb szavazatott
kapta minden döntős közül. Dr. H. Nagy Katalin gyermek-dia-
betológus a cukorbeteg gyermekek és hozzátartozóik támogatá-
sára tette fel életét, bármilyen élethelyzet adódik, Kati nénire
éjjel-nappal lehet számítani. Közösségük, a Hétpettyes
Angyalok könyvet jelentetett meg a diabetesről, több száz gye-
reket támogat és minden évben közös táborokat is szerveznek.
„A közönségszavazatok is bizonyítják, hogy az emberek nyitottak
és érzékenyek az aktuális szociális és társadalmi problémákra,
megérinti őket a hátrányos helyzetűek és a kiszolgáltatottak ügye.
Látható, hogy a közönség a szavazatokkal nemcsak az erejükön
felül teljesítő nőket díjazta, hanem az ügyet is, amit képviselnek”
— mondta Rácz Zsuzsa, a Richter Aranyanyu Díj megálmodója.

A ZSűRI VÁLASZTOTTJAI GYEREKEK ÉS FIATALOK SEGÍTŐI
A programhoz idén műsorvezetőként D. Tóth Kriszta is csatlako-
zott. A kategória egy-egy győztesét a már jól ismert zsűri tagjai
Dr. Gyarmati Andrea olimpikon, gyermekorvos; Kriston
Andrea, a Kriston Intim Torna módszer kidolgozója; Nagy
Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó; Dobó Kata színésznő, és a
„házigazdák”: Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kommuniká-
ciós vezetője, valamint Rácz Zsuzsa író közösen választották ki. 

A pedagógus kategóriában a zsűri díjazottja  Szabó Károlyné
Ildikó, a budapesti Méhkas lakásotthon vezetője lett. Ildikó már
gyerekként elhatározta, hogy olyan hivatása lesz, amivel az
állami gondozottak életét fogja jobbá tenni. Mára tíz, szüleik
nélkül nevelkedő, többnyire bántalmazott gyerekeknek próbál
igazi otthont teremteni. Célja, hogy a fiatalok be tudjanak illesz-
kedni a társadalomba, megtalálják hivatásukat, s a nehéz sorsuk
ellenére is teljes életet élhessenek.

Az orvos kategória győztese Dr. Csoma Zsanett, aki bőrgyó-
gyászként szintén gyerekekkel foglalkozik. Három kisgyermek-
et nevel és a szakmájában is kiemelkedően helyt áll. Orvostan-
és gyógyszerészhallgatókat tanít, bőrgyógyászat gyakorlatot
vezet, és aktívan részt vesz az egyetem tudományos kutatásai-
ban is. Koraszülött gyermeke motiválta őt, hogy bekapcsolód-
jon az újszülöttek ellátásába, majd a Korábban Érkeztem
Alapítvány kuratóriumi elnöke lett.

Az egészségügyi szakdolgozó kategória zsűri díját Schuster
Barbara kapta. Barbara saját gerincműtéte után határozta el,
hogy gerincferdüléses betegek támogatásával fog foglalkozni.
Ma már a Vertebra Alapítványban több száz fős közösség életét
koordinálja, táborokat szervez és segít, hogy a fűző viselésére
kötelezett fiatalok átlendüljenek a lelki megpróbáltatásaikon is.
Pozitív gondolkodása átragad a közösségre, saját példamutatá-
sával képes elérni, hogy a fiatalok megtanulják így is elfogadni,
és teljesnek látni önmagukat.

Az idén a Ridikül Magazin ajánlott fel különdíjat, melyet
Jakupcsek Gabriellától és Görög Athéna főszerkesztőtől
vehetett át Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és ter-
mészetgyógyász. Gabriella hitvallása, hogy az embert, mint
egészet kell gyógyítani, a lelkét csakúgy, mint a testét.
Rendelőjébe az ország különböző részeiből és a határokon túl-
ról is érkeznek betegek. A doktornő kikapcsolódásképpen ver-
seket ír, kötetet jelentet meg, és mindemellett még hét gyermek-
et is nevel. Környezete számára ő a teljesség példaképe. 

Bővebb információ, és a döntősök kisfilmjei a 
www.aranyanyu.hu oldalon érhetőek el. 

Dugulás elhárítás, vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás
NONSTOP – 0620 4548 252
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Hideg és sötét éjszakákon jól esik egy gyertyaláng melegsé-
ge. Az opálgéllel gyönyörű homokfújt üveghatást tudunk
elérni bármilyen üvegfelületen, így a legegyszerűbb üvegpo-
harat is csodaszép mécses tartóvá tudjuk varázsolni.
Szeretteinket is lepjük meg vele, a siker garantált lesz. Jó
munkát kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok:
(megvásárolhatok a Hangulat
Ajándékkuckó és Kreatív
Hobbyban)
üvegmécses, opálgél, bármilyen
kontúrmatrica, csillámkontúr
Segédanyagok:
szivacsecset vagy szivacs
Elkészítés menete:
Első lépésként az üveg felüle-
tét, amin dolgozni fogunk,
zsírtalanítsuk, tisztítsuk meg a
szennyeződésektől. A szegély-
matricát, amit választottunk
helyezzük fel a mécsesre. Én
csillagmintát választottam. 
Ezután a szivacsecsetünket
nagyon picit nedvesítsük be és
vigyünk fel a felületére egy kis
opálgélt. Tunkoló mozdulatok-
kal egyenletesen oszlassuk el az
üveg felületén a gélt. Így érjük
el a homokfújt üveg hatását.
Ha ezzel elkészültünk óvatosan
távolítsuk el a matricákat a felületről. A minta lenyomata így válik
láthatóvá. Miután a gél teljesen megszáradt kicsit megbolondítjuk
csillámmal. A csillámkontúrral húzzuk ki a minták széleit. Akár
saját kreatív megoldásokat is kitalálhatunk plusz mintákkal.
Hagyjuk megszáradni és már csak egy mécsest kell belehelyez-
nünk, hogy gyönyörködhessünk munkákban. 

Mindszenty-emlékérmeket adtak át
A Mindszenty József egy-
kori esztergomi érsekről,
hercegprímásról elneve-
zett elismeréseket Lezsák
Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Mindszenty
Társaság ügyvezető elnö-
ke adta át a Parlamentben.

Idén Bolberitz Pál egyetemi tanár, a Szent István Akadémia elnö-
ke, Horváth János közgazdász, az Országgyűlés volt korelnöke és
P. Ferencz B. Ervin ferences szerzetes vehették át a rangos elis-
merést. Ervin atya Gyergyószárhegyen teljesít már évek óta szol-
gálatot, a ferences kolostor rendfőnöke. ( a kép jobb szélén)
Szívből gratulálunk Ervin testvér!

VT info (internet)

Mélyebb önismeret és boldogabb hit
Városunk katolikus plébánosának, 
Varga Péternek könyvéről – 2.

Újságunk novemberi számában már hírt adtunk a
„Krisztusfüzér, Élet gyöngyei” c. könyv, ill. az azonos nevű
imafüzér magyarországi megjelenéséről, mely világszerte egyre
ismertebbé válik. A két név két irányt is jelöl: egy önismerethez,
lelki békességhez segítő kis eszköz ez a gyöngyfüzér, ugyanak-
kor a már keresztény hívők számára egy komoly segítséget
jelenthet a Jézussal való személyes kapcsolat elmélyülésében. A
világban nagyon sokféle imafüzér létezik, szinte minden vallás-
ban van, de ez az imafüzér az eddig említett különlegességén túl
más dolgokban is különbözik a hagyományos imafüzérektől:
egyrészt azért, mert bármelyik felekezetű hívő használhatja,
akár közös ökumenikus együttléteken is, amire nagyon szép
példákat lehet látni pl. Svédországban, Németországban.
Másrészt azért hiánypótló, mivel szemben más imafüzérekkel,
ez nem olyan, hogy valamilyen kötött imádságokat kellene
mondani hozzá (bár lehet), hanem teljesen szabad, személyes
elmélkedésre, elmélyülésre akar ösztönözni. Sőt nem kell
„végig-imádkozni” sem, elég csak annyi időt szánni rá, ameny-
nyit éppen tudunk.
A Krisztusfüzér név sem véletlen: Jézus életének állomásait is
megjeleníti, és azokon elmélkedve, azzal gyakran imádkozva
sokkal mélyebb kapcsolat alakulhat ki a hívők és Jézus szemé-
lye között. Ezt fejezi ki Péter atya személyes vallomása is: „szá-
momra a Krisztusfüzér jegygyűrűmmé vált, mely összeköt
Jézussal, a mennyei jegyessel”.
A komoly ajánlások mellett (ld. múltkori cikkünkben: dr. Beer
Miklós püspök, dr. Anselm Grün szerzetes) a könyv lektorának,
dr. Sánta Jánosnak a szavai is szépek: „a rét attól szép, ha sok-
fajta virág nyílik rajta. Én így tekintek a Krisztusfüzérre is,
amely egyházunk imádságos kincstárába reményeim szerint
bele fog illeszkedni.”
A vecsésiek számára is ajándék, hogy ez éppen városunkból
indul országos „útra”. A könyv megvásárolható katolikus és
egyéb könyvesboltokban, ill. kedvezményesen és az imafüzér-
rel együtt az Erzsébet téri Irgalmas Jézus Plébánián.
Tovább lehet tájékozódni még a www.krisztusfuzer.hu internet-
oldalon.

egyház info

Egyszerû ünnepi mécses tartó

Folyamatosan induló tanfolyamainkról érdeklődjön az alábbi
elérhetőségeken:
Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-17:00 - Sz.: 9:00-13:00 - V.: ZÁRVA
Tel: 06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
Kipukkadt a csapat

Az utolsó öt fordulóban nem rúgtunk gólt, ami négy vereséget
össze is hozott. Amíg egy hónappal ezelőtt arról írtunk, hogy a
bajnoki remény elszállt, most azzal toldhatjuk meg, hogy
kemény tavasz vár a gárdára, ha dobogón akar végezni. Azt
csak a nyomaték kedvéért ismételjük meg, hogy a dobogó mini-
mális cél. Egy jó kezdés utáni mélyrepülés mindenképp magya-
rázatot követel. Az okot ki kell deríteni – különben savanyú lehet
a tavasz is.
Czibolya Zoltán elnök ezt meg is erősítette: alaposan fel akar-
ják tárni az okokat, és mindent elkövetnek annak orvoslásáért.
Változatlan a bizalom Urbán Flórián vezetőedző felé, vele kezdi
meg a felkészülést a VFC január 8-án. A felkészülés alatt igye-
keznek erősíteni a játékos keretet, mert az látnivaló volt, hogy
elfogytak  a támadók a sérüléshullámtól, de az okokat nem lehet
csak erre leegyszerűsíteni a szégyenteljes befejező harmadban.

Kommentár nélkül:
Az utolsó fordulóban: Vecsés – Dabas 0-2 

Az élmezőny állása:
1. Érd 15 14 1 0 46-7 43
2. Tura 15     10 1 4 41-22 31
3. VFC 15       9   2 4 30-11 29
Dabas (29 pont), Taksony (28) és Nagykőrös (26) követi az
élmezőnyt.

VT info

Karate

2014. november 29-én rendezte meg a Pécsi W.K.F. Szövetség
a IX. Nemzetközi Mikulás Kupát a fiatalok részére. A vecsési
karatésok öt fővel vettek részt a megmérettetésen.
Eredmények: Kovács Dénes 1 arany- 1 bronzérem, Hamvas
Tamás 1 aranyérem, Sarkadi István és Iván István 1-1 bronzé-
rem, Gyarmati Gergő 4. helyezés.
Gratulálunk a versenyzőknek, és további sok sikert kívánunk a
következő évben is. 
Edzéseinkre mindenkit szeretettel várunk, kortól függetlenül.
Halmi téri iskola:
Kedd, csütörtök: 17,00-18,15 gyerekek (fiúk, lányok)

18,30-20,00 felnőttek (kezdők, haladók)
„OSS”

Karate Szakosztály vezetősége

Ökölvívás 

Női OB 2014.
1 arany, 3 ezüst és 7 bronzérem a vecsési lányok eredménye!

Elit 54 kg: Szűcs „Rodman” Szabina aranyérem
Döntőben: Szűcs „Rodman”
Szabina Vecsés - Kis Varga
Bettina PVSK 4:1
Rodman ebben az évben
nagyon felpörgött, a döntő
volt a 15. mérkőzése idén.
Betti hosszú kézsérülésből
felépülve tért vissza az OB
idejére. A két lány ismeri
egymást, tudták mire számít-
hatnak. Az első menetben
Rodman kicsit passzív volt,
azonban menetről menetre
pörgött fel, és a végén meg-
szerezte élete első magyar
bajnoki címét!

További eredmények:
Elit:
51 kg Váry „Baba” Lili ezüstérem, 81+kg Faragó Renáta bron-
zérem, 57 kg Faragó „Solya” Orsolya 5. hely, 60 kg Bogárdi
Mónika 5. hely, 60 kg Fadgyas „Tinky” Vivien 9. hely
Ifjúsági:
51 kg Pap „Pizsi” Zsófia ezüstérem, 48 kg Nádasdi „Bambi”
Judit bronzérem, 57 kg Holczer Kata bronzérem
Junior:
63 kg Bogárdi Barbara ezüstérem, 80+ kg Kovács Eszter bronzérem
Serdülő:
48 kg Uhrin Csenge bronzérem, 52 kg Neuberger „Szamóca”
Fanni bronzérem, 60 kg Acsádi Virág bronzérem

Ifjúsági Magyar Bajnokság
Papi Bence Magyar Bajnok!

4 mérkőzésből 4 győzelem kellett ahhoz, hogy Papi Bence (75 kg)
az ifjúsági korosztályban is megszerezze a magyar bajnoki címet.
Az elsőéves Bence május óta a Madárfészek Akadémia tanulója-
ként napi 2 edzéssel készül a versenyekre, amiből bőven akadt az
idén. Bence most sem pihen, hiszen már Tatán készül a válogatot-
tal a csehországi Julius Torma (Torma Gyula) Emlékversenyre.
Papi Bence háromszor nyert technikai KO-val, mindegyiket
már az első menetben.
A 4. napon a döntőben Tóth Imrét (Gyöngyös) verte pontozás-
sal (3:2). Gratulálunk!
A vecsési csapat 3 versenyzővel indult a magyar bajnokságon,
Kanalas Jánosnak és Végh Kristófnak azonban nem volt szeren-
cséjük, hiszen mindketten az elsőszámú kiemelt bokszolóval
kerültek szembe az első napon, és kiestek.

VT info (forrás:www.vecsesbox.hu)

A dél-koreai Jeju szigetén rendezik a 2014. évi Elit Női Ökölví-
vó Világbajnokságot, ahová a magyar csapat 10 versenyzővel
utazott el. A VB-n 74 ország 333 versenyzője indulhat a neve-
zések alapján. Rodman súlyában (54 kg) 41 nevezés van, így
komoly kihívás vár a vecsési lányra. Rodman az első vecsési
ökölvívó, aki felnőtt világbajnokságon képviseli városunkat.
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Kézilabda Nôk - NB.II. Déli csoport
Átalakuló csapatok – gyengébb helyezések

Vecsés Kombi Express – Gárdony-Pázmánd NKSE 23 - 26
(9 - 17)
A vecsési lányokra igencsak ráfért volna egy bravúros győze-
lem, de rettenetesen kezdtek. Nem ment sem a támadás, sem a
védekezés, s ezt az ellenfél ki is használta, jól megszórták a
Vecsést már az első félidőben. 
A második félidőre, mintha egy teljesen más Vecsés jött volna
ki. Felvették a szokásos kemény védekezést és a támadások is
jóval eredményesebben mentek. Ha 10 perccel tovább tart a
mérkőzés, még bármi kisülhetett volna belőle, de az első félidő-
ben összeszedett előny elég volt a vendégeknek, ahhoz, hogy
elvigyék a 2 pontot.

Junior - Vecsés Kombi Express – Gárdony-Pázmánd NKSE
30 - 28 (15 - 12)
A fiatalok fontos mérkőzés elé néztek, hiszen a vendég együttes
a tabella elején küzd az első helyért, míg Vecsés próbál felzár-
kózni az élmezőnyhöz. Jól alakult az első félidő, magabiztosan
kezdtünk s igen szoros mérkőzésen háromgólos előnyre tudtuk
szert tenni.
A szünet után sem változott a helyzet, szoros küzdelem után itthon
maradt a két pont, s ezzel nagyot lépett előre a junior együttese.

Érd II – Vecsés Kombi Express 28 - 22 (14 - 11)
A felnőtt mérkőzésen a papírforma sima hazai győzelmet muta-
tott, hisz a kieső hely elkerüléséért küzdő Vecsés ellenfele a
mindössze 1 vereséggel és 1 döntetlennel első helyen álló Érd
volt. Ennek ellenére az első félidő meglepően szoros játékot
hozott, a házigazdák nem tudtak igazán felülkerekedni rajtunk,
így nem behozhatatlan hátránnyal mehettünk pihenőre.
Fordulás után elfogyott a lendület, így az Érd tovább tudta növel-
ni előnyét, mégis azt lehet mondani, hogy a vecsési lányok helyt
álltak, s megmutatták, hogy a tabellán elfoglalt helyezésük nem
jelenti azt, hogy könnyű ellenfélként kellene rájuk tekinteni.

Junior - Érd II – Vecsés Kombi Express 31 - 26 (12 - 12)
A junior mérkőzés izgalmasnak ígérkezett, hiszen az előző
héten a Vecsésieknek sikerült győzniük a Gárdony-Pázmánd
csapata ellen, akikkel Érd II fut versenyt a második helyért.
Az első félidő kiegyensúlyozott játékot hozott, egyik csapat
sem tudott felülkerekedni a másikon. A második játékrészre
maradt a döntés, a hazaiaknak sikerült megújulni, Vecsés a
végére már csak az eredmény után futott. 

Vecsés Kombi Express – Duna-Pent NKSE 29 - 26 (15 - 9)
A mérkőzés előtt még egy ponttal állt előttünk a Duna-Pent
NKSE csapata. Jól kezdtünk, már az elején megpróbáltunk
meglépni ellenfelünktől. Folyamatosan növeltük előnyünket,
amelyben Kovács O. Zsófiának is nagy szerepe volt, mert ami-
kor a védekezés csődöt mondott, akkor ő kiválóan állta a sarat
a kapuban. Hozzátartozik még a mérkőzéshez az a tény is, hogy
a bírók azzal, hogy engedték a kemény játékot, mondhatni hazai
pályát fújtak. Ez a kemény stílus nem feküdt az ellenfél már-
már kiöregedő játékosainak, de hiába adtak hangot nemtetszé-
süknek, a panaszuk süket fülekre talált.
A második játékrész elején még szinten tudta tartani a játékát a
vecsési csapat, de a 40. perc után, mintha elfáradt volna az
egész gárda, gyengült a védekezés és a támadások is egyre
nyögvenyelősebben mentek, s ezen felbuzdulva a vendégek
elindították rohamukat, amely lassacskán meg is hozta eredmé-

nyét, egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz. A végjáték úgy
tűnt szoros lesz, de játékvezetés következtében olyannyira fel-
hevültek az indulatok, hogy az utolsó percek már tulajdonkép-
pen arról szóltak, hogy ki mekkorát kapott, s az edzők egymás
után rohangáltak be a földön fekvő játékosaikhoz. 
Kiváló első félidei játékot követően, egy gyengébbre sikeredett
második félidő is belefért a Vecsés Kombi Expressnek, hogy
megszerezzék a két pontot, s ezzel 2 helyet javítva a tabellán
elkerüljenek a kieső helyről. Egyre inkább úgy tűnik, hogy kezd
összeállni a vecsési gárda, amelynek már tavasszal megláthat-
juk az eredményét.

Junior - Vecsés Kombi Express – Duna-Pent NKSE 36 - 22
(18 - 10)
A junior mérkőzés papírforma alapján alakult, már az első fél-
időben tetemes előnyre tett szert a hazai csapat, s bár a második
játékrészben volt egy kisebb visszaesés, egy időkérést követően
helyreállt a rend, és a vecsési fiatalok szép játékkal jelentős
különbséggel küldték haza ellenfelüket.

DANUKE – Vecsés Kombi Express 27 - 20 (11 - 10)
A felnőtteknek nehéz dolguk volt, hiszen a DANUKE gárdája
dobogós helyen áll szorosan követve az első és második helye-
zettet. Az Érd elleni jó kezdést sikerült az utolsó mérkőzésen is
hoznia a vendégeknek, hiszen minimális előnnyel zárta Dabas a
félidőt, így az esély is adott volt a pontszerzésre.
A második játékrész azonban, szintén az Érd elleni mérkőzés-
hez hasonlított, hisz a hazaiak magukhoz tértek, s ezt nem tud-
ták kezelni a Vecsésiek. 
Az őszi szezon végére visszaestünk a 11. - kieső - helyre, amely
nem feltétlenül tükrözi a Vecsés Kombi Express csapatának
képességeit. Szinte teljesen új a csapat, sok a fiatal és néhol
tapasztalatlan játék jellemezte a vecsési csapatot, de majdnem
minden mérkőzésen ott pislákolt a láng, amely, ha idővel fellob-
ban, akkor jóval előkelőbb helyezést is eredményezhet.

Junior - DANUKE – Vecsés Kombi Express 18 - 36 (9 - 22)
A junior meccs nem ígérkezett túl nehéznek a mieink számára,
hiszen a dabasi fiatalok a tabella alján, míg mi, a középmezőny
élén helyezkedünk el. Ez meg is látszott már az első félidőben,
amikor el is dőlt a mérkőzés. A második félidőben csökkent a
lendület, de így is szép játékkal, elsöprő győzelemmel zárta az
őszi szezont a junior együttes.
A lányok Gyömrőnél jobb gólaránnyal, 14 ponttal az 5. helyet
foglalják el, de képességek dolgában sokkal többre képesek.

Molnár Péter

Hűtőgépek, fagyasztók javítása 
helyszínen – garanciával

0630 8984 913
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NBI/B férfi - Nyugati csoport
Egyre ígéretesebb teljesítménnyel a középmezőnyben

Budaörs-Tatabánya U23 – Vecsési SE 26 - 26 (10 - 12)
A hazai fiatalok a tabellán 13. helyen, míg a Vecsés a 12. helyen
állt a mérkőzés előtt, így egy kifejezetten szoros mérkőzésre
lehetett számítani. Az első félidőben hiába vezetett Vecsés szin-
te végig, az ellenfél szorosan tapadt. Az előny is Varga
Deddinek volt köszönhető, aki a silány védekezés ellenére jó
formát nyújtott a kapuban.
A második félidő sem alakult másként, a támadások is igen
nyögvenyelősen mentek. Ráadásul az utóbbi mérkőzések egyik
favorit vecsési játékosa, Rédai Krisztián átlövéseit a hazai
kapus 90%-ban fogta. A baj ismét ott volt, hogy a VSE felvette
ellenfele ritmusát, és képtelenek voltak azt az iramot diktálni,
amelyet például az előző fordulóban. Ennek meg is lett az ered-
ménye, a végén a hazaiak egyenlítettek, a bírók meg nem adták
meg a mi szabályos gólunkat.
Mindettől függetlenül ismét ki lehet jelenteni, hogy a vecsési
játékosok egy része saját képességein alul teljesített, s egyálta-
lán nem működtek csapatként, leginkább egymásra próbálták
hárítani a felelősséget. Junior mérkőzés nem volt.

Vecsési SE – Dabas VSE KC 20 - 21 (8 - 13)
Ismét egy élvonalbeli csapat utazott Vecsésre, a dobogó harma-
dik helyét elfoglaló Dabas együttese, akik egy osztállyal feljebb
szeretnének lépni. A tavalyi idényben hazai pályán 14, vendég-
ként 16 gólos különbséggel verte el Vecsést Dabas.
Persze Vecsés sokat erősödött, amit ez a mérkőzés is igazolt.
Emlékezetes csata lett belőle. Igaz, ebben döntő szerepet ját-
szott a két játékvezető.
Az első félidőben a vendégek magabiztos játékkal magukhoz
ragadták a kezdeményezést, s folyamatosan növelték a
különbséget. Deddi ismét kiválóan teljesített a kapuban, s
talán ennek volt köszönhető, hogy még játékban maradt a
Vecsés. A második játékrészt óriási elszántsággal kezdte
Vecsés. Folyamatosan zárkóztak fel, fej-fej melletti küzdelem
alakult ki.. Az igen nagy iramot diktáló csapatokkal ekkor már
nem tudta tartani a ritmust a két játékvezető. Összevissza fúj-
tak, de a súlyos tévedések kivétel nélkül minket sújtottak.
Győrfi Zoltán pattintott lövése egyszerű nemességgel kirepült
a lyukas hálón, s az eset közvetlen közelében tartózkodó játék-
vezető nem adta meg a gólt. A bírók azt mondták, ők alaposan
leellenőrizték a hálót, a látható lyuk ellenére sem adták meg,
sőt kiállítottak tőlünk egy játékost.
A Dabas vért izzadva próbálta tartani előnyét. Az utolsó 30
másodpercre egy góllal vezettek és támadhattak. Dabas több
mint 10 másodpercet passzolgatott, amikor a bírók feltették a
kezüket passzív játék miatt, s 2 másodpercre rá a vendégedző
időt kért, de nem a játékosaihoz, hanem a játékvezetőhöz veze-
tett az első útja. Az időkérés végére kiderült, hogy miért.
Hiszen, mikor Molnár József jelezte, hogy passzív játék volt az
időkérés előtt, Tarnavölgyi Gergely meghazudtolva önmagát –
amelyet a mérkőzés felvétele is bizonyít – letagadta, hogy fel-
tette a kezét, s, hogy passzív játékot jelzett. 
Nem volt mit tenni, a Dabas újból elkezdte a passzjátékát, s
mindössze 16 másodperc elteltével vették el a labdát a bírók.
Ekkor a sípszó után a vendégek játékosa eldobta a labdát a csar-
nok másik végébe, amiért azonnal piros lapot kapott. Az óra
szerint a Vecsésnek 4 másodperce maradt, de azonnal egyként
reklamált a hazai közönség és kispad, hogy a bírók 6 másod-
perccel a vége előtt fújtak. A versenybíró, mint egy óvodás kis-
fiú sértődötten zárkózott el a kommunikációtól, s ő maga a

bírókkal való konzultáció nélkül eldöntötte, hogy nem kapja
meg a 6 másodpercet a Vecsés.  Ez ellen sem volt mit tenni,
elindult az utolsó támadás. Dóczi Dávid kapura lőtt, amelyet
hárított a dabasi kapus, de a kipattanót Dr. Kiss István össze-
szedte, s századmásodperceken múlott, hogy a dudaszó előtt
érjen be a kapuba a labda, de végül a bírók ezt sem adták meg.
S itt látszik, mennyire fontos lett volna az a plusz 2 másodperc. 

Junior – Vecsési SE – Dabas VSE KC 30 – 21 (16 – 12)
A vecsési juniorok csapata úgy látszik, kezd beérni, egyre szebb
és harcosabb játékot képesek produkálni. Végig vezetve, maga-
biztosan nyertek. Az egész hazai csapatot ki lehetne emelni,
hisz mindenki hozzátette a magáét. Simon Olivér egyre inkább
képes betölteni azt az űrt, amelyet Gálli Krisztián „kiöregedése”
hagyott a junior együttesben. Nem csak az egyéni teljesítménye,
de a csapatjátéka is megsüvegelendő.  

Csurgói KK U23 – Vecsési SE 24 - 26 (13 - 9)
Az első félidőben az történt, amire Molnár József edző számí-
tott, a bíró páros egyik tagja kőkeményen megfújta a hazai
pályát: 15 perc alatt négy játékosunkat kiállítottak, s a 13 hazai
gólból hetet sokszor érdekesen befújt hétmétereseknek köszön-
hettek. Ekkor még a vecsési játékosok és az edző is leginkább
az ítéletekkel foglalkozott, s nem a játékkal.
A második játékrészben azonban teljesen más mentalitást vett
fel csapatunk. A bírói ítéleteket mellőzve a saját dolgukkal
törődtek, és a folyamatos emberhátrány ellenére az 50. perc
tájékán két labdaszerzést és leindítást követően már vezettünk.
A hajrá is izgalmas és szoros volt, de megérdemelten hoztuk el
a két pontot. Junior mérkőzés nem volt.

Vecsési SE – Balatonfüred U23  22 - 19 (13 - 5)
Némileg szerencsés volt a vasárnapi időpont, hiszen a
Balatonfüred NB1-es csapata is ekkor játszott, így a vendégek
elestek attól a lehetőségtől, hogy visszajátszassanak az első osz-
tályban szereplő játékosokat. Az első félidőben kiválóan kezdett
Vecsés. Az eredményes támadások mellé párosult egy kemény
védekezés és egy kiváló kapusteljesítmény, hiszen Róth Ádám
olyannyira lehúzta a rolót kapujában, hogy a vendégek 25 perc
alatt mindössze 2 gólt tudtak szerezni. A kiváló csapatjáték 8
gólos előnyt eredményezett.
A második játékrészben a vendégek a frissen beállt átlövőjük
Vizi Benjamin vezényletével 15 perc alatt majdnem teljesen
lefaragták hátrányukat. Az, hogy végül Balatonfüred nem tudott
kiegyenlíteni az Nagy Martin bravúrjainak volt köszönhető,
olyan szituációkban sikerült ziccert fognia a hazai kapusnak,
amelyek döntő fontosságúak voltak. A végjátékban sikerült biz-
tossá tenni a győzelmet. Junior mérkőzés nem volt.
Az utolsó hazai mérkőzésen vastaps kíséretében zsebelhettük
be a 2 pontot. Az őszi tíz pont éppen a duplája a tavalyinak, ami
jobb helyezésben is jelentkezik. A VSE a 9. helyen áll az utolsó
meccs (Szentendre idegenben) előtt, és most sajnálhatjuk az egy
gólon múló pontvesztéseket, amelyekkel akár a 6-7. helyezés is
elérhető lenne. 
A junior gárda gyenge kezdés után összeszedte magát, és az
ötödik helyről az utolsó meccs megnyerésével javíthatnak hely-
zetükön és tavasszal megvan az esély a dobogóra is

Molnár Péter

Általános iskolás gyerekek korrepetálását vállalom
(angol és német nyelvből is) kedvező óradíjért!

0620-613-13-11
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A képviselő-testület ügyfélfogadása

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig 
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) 
Tel: 0630-649-4539  - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) 
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) 
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) 
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) 
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) 
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
SZABÓ ATTILA 
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 
TÓTH JUDIT 
Tel: 0630-2522797 - E-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

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

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

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

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

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet minden nap
18 órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át
folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van
szolgálat. Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.   
Hanga – dec. 15-ével,
Borókás – dec. 22-ével,
Fekete Gyopár – dec. 29-ével, 
Szent Ferenc – jan. 5-ével, 
Halmy – jan. 12-ével,
Hanga – jan. 19-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! ÚJ! A Hanga Patika 8 órától 14 óráig nyitva van! Este
az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Ferenc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig. VT infó

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 
a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

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

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 25/2013.
(X.31.) önkormányzati rendelete alapján a Vecsési Polgármesteri
Hivatal 2014. december 29-étől 2014. december 31-éig igazgatá-
si szünet miatt zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt a halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés az aláb-
bi temetkezési cégeknél intézhető: SZIGÜ Temetkezés Vecsés, Ecseri út 13.
Alphavik 95 Temetkezési Kft. Vecsés, Károly u. 2.
Megértésüket köszönjük!                                    Mohainé Jakab Anikó jegyző

Közvetlen telefonszám a rendőrjárőrhöz
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti megállapodás
alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont biztosít a rendőrség részére,
hogy a járőr közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára. 
A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma: 06-30-948-1438. 
A telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság
minden olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbea-
vatkozást tart szükségesnek. Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió
műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV
(Williams Tv) csatornán fogható. A műsorral kapcsolatos ész-
revételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.


