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A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

2015 december

A város vezetése 16. alkalommal köszöntötte a jubiláns házaspárokat.
A felvételen a gyémánt- és az aranylakodalmasokat láthatjuk.
Fotók: Kortye Katalin

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog,
egészségben teljes, sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk
a város polgárainak!

www.vecsesitajekoztato.hu
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Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület december 1-jén tartotta soros ülését, amelyet még egy fog követni dec. 15-én. A tanácskozáson minden
képviselő jelen volt.

Két testületi ülés között történt

Szlahó Csaba polgármester úr beszámolójában kiemelte, hogy
rövidesen két új hulladékszállító tehergépkocsival fog bővülni a
Városgondnok Nonprofit Kft. gépjármű parkja, amely elősegítheti a Kft. még igényesebb munkavégzését. A Nyárfa utcai
útépítés jól halad, bár időjárásfüggő, de minden esély megvan
arra, hogy még az idén elkészüljön. A Petőfi iskola műfüves
pályáját – bár igénybe vették már a gyermekek – hivatalosan,
ünnepélyesen, megszentelve október 22-én vette birtokba az
intézmény. Kiemelte, hogy az október 23-ai városi ünnepségen
emlékezetes műsort adó VAT tagjait egy baráti vacsorával vendégelte meg – köszönet gyanánt. Megköszönte a város vezetés
nevében a VHZ Fúvószenekarának kiváló teljesítményét és azt,
hogy magas szinten látták vendégül az ország legjobb nemzetiségi zenekarait. Ugyanilyen dicsérettel illette a VSE Ökölvívó
Szakosztályát, akik vendéglátói voltak az Országos Női
Bajnokságnak, ahol a vecsésiek remekül szerepeltek, és öt
országos bajnoki címet szereztek (lásd 31. oldal – szerk.)

Változtak az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó szabályok

Az 1993-ban született szabályozást két rendelet rögzíti. Most a
jogszabályi és az élet okozta változásokat egy rendeletbe gyúrta a hivatal, amit a testület elfogadott. Több új kategóriát alkotott – szociális, költségvetési és piaci - mind a lakások használatára, mind a helyiségek bérletére vonatkozóan. A rendelet
megtekinthető a város honlapján, vagy ajánlatos érdeklődni az
érdekelteknek a hivatal Hatósági Osztályán, ahol pontos információkat kaphatnak.

Hová tartozzon Pest Megye?

Ismeretes, hogy Pest megye és Budapest egy régiót alkot, ami az
EU-s források odaítélésénél komoly hátrányt jelent a megye
településeinek. Az EU a támogatás mértékének a GDP/fő értéket
tartja mérvadónak, ami Budapesten magas, de a megyében kevesebb, ezért a megye jelentős forrásoktól esik el. A Pest megyei
települések most – a megyei közgyűlés kérésére -, arról döntenek, hogy támogatják-e Pest Megye önálló régióvá válását.
A vecsési képviselők az önállóságot egyhangúlag támogatták.

Az óvodák és a bölcsőde téli zárva tartása

Az ünnepek környékén nagy kérdés, hogy a csemetét hová lehet
vinni, hiszen sok szüő otthon van, és felesleges volna minden
intézményt nyitva tartani. A képviselők döntése szerint a Falusi
Nemzetiségi Óvoda és a Tündérkert Óvoda 2015. december 2123. közötti időszakban, a Mosolyország Óvoda pedig 2015.
december 28-31. közötti időszakban - igény szerint – biztosít
ügyeletet.
A Semmelweis Bölcsőde 2015. december 21-23. közötti időszakban ügyeletet biztosít, a 2015. december 28-31. közötti időszakban pedig csak igény szerint tart ügyeletet.

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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Pótelőirányzatok

A képviselők döntöttek 33,5 mFt pótelőirányzat odaítéléséről.
Városi intézmények és civilszervezetek a kedvezményezettek.
Nagyobb tételei az alábbiak:
- A Vecsési Városgondnok Kft. működési költségeinek biztosítására bruttó 22 M Ft.
- A Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési
költségeire bruttó 4.6 M Ft.
- A Vecsési Polgárőrség számára közel bruttó 2,3 M Ft.
VT info

TÁJÉKOZTATÓ

Örömmel tájékoztatom Vecsés Város polgárait, hogy a
QUAESTOR Értékpapír ZRt. „f.a.” a mai napon visszautalta
az Önkormányzat részére a 2015. január 6-án 200 millió forint
értékben vásárolt állampapírjait az adott időszakra vonatkozó
kamattal együtt.
Vecsés, 2015. december 9.
Szlahó Csaba polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Az adventi koszorú fényei, a négy
gyertya évszázadok óta a biztosan
bekövetkező, mindannyiunkra
váró örömhírre, a Megváltó születésére figyelmeztetnek, emlékeztetnek.
Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül
magunkra
hagyva.
Különösen akkor nem, ha egymás
felé fordulunk, ha nemcsak ebben
az ünnepi hangulatban figyelünk családunkra és szeretteinkre.
Nincs szebb ajándék annál, mint amikor az egymástól elszakadt, eltávolodott családtagok visszakapják egymást. Nincs
nagyobb boldogság az egymásra találás öröménél.
A megváltó megszületése óta hisszük: csak a szeretetben születhet újjá az élet. Az Advent várakozástól izzó csendje, öröme,
kedves szokásai az igazat hozzák vissza és mutatják fel. „Az
örök szépséget, ami csak gyermekségünk világában található
meg” – írja egy vallomásában Weöres Sándor. Kívánom, hogy
ennek az évnek karácsonya is adjon békét és örömet, adja a hit
benső gazdagságát mindenkinek. Kívánom, hogy a szeretet és a
vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom,
hogy ez az ünnepi idő segítsen mindenkit az igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez,
hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük el.
Az elmúlt évek eredményei a közös munkánk gyümölcse.
Köszönet érte az itt élőknek, a hivatalokban, az intézményekben
tevékenykedőknek. A forrongó és rossz irányban változó világ
ellenére maradjon ez így, mert ha sokan egyfelé megyünk,
akkor többre jutunk, mintha sokan sokfelé igyekeznénk.
Segítsen ebben Wass Albert gondolata, bár megfogadná ezt a
nagyvilág is: „Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták
legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”
Áldott, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket, és
egy boldogabb, biztatóbb új esztendőt kívánok a város polgárainak a magam és a város vezetése nevében.
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere
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Közmeghallgatást tartottak

Járdák, az utak, a vízelvezetés, az autós-kamionos forgalom, a
lomtalanítás és a zöldhulladék-elszállítás került a középpontba

A november 26-án megtartott közmeghallgatás résztvevőit az
előző évek gyakorlatától eltérően nem a Bálint Ágnes Kulturális
Központba invitálta a képviselő-testület, hanem a polgármesteri hivatal dísztermébe. A helyszínváltoztatás jót tett a nyilvános
testületi ülésnek, ugyanis a kisebb térben sokkal közvetlenebb
kapcsolat alakult ki a képviselők és a hallgatóság között. A
kötelezően megtartandó közmeghallgatás célja, hogy a lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdésekkel forduljanak a testülethez és javaslatokat tegyenek a
közösséget érintő témákban. A polgármesteri hivatalban megtartott közmeghallgatáson többségében valóban közösséget
érintő témák kerültek elő, de sokan személyes problémáikat is
előadták. A nyilvános ülésen részt vett a hivatal összes osztályvezetője, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselője, a Városgondnok Kft. ügyvezetője és a Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Elsőként Szlahó Csaba polgármester számolt be az önkormányzat elmúlt éves munkájáról.
Beszámolója elején elmondta, hogy QUAESTOR Értékpapír
ZRt. még karácsony előtt visszautalja az önkormányzat 2015.
január 6-án vásárolt 200 millió forint értékű állampapírjait.
Tehát a város pénze nem veszik el. (ez december 9-én meg is
történt!) A beruházásokkal kapcsolatban megemlítette, hogy a
pályázati forrásokkal együtt 300-350 millió forintos fejlesztés
történt a városban. Két műfüves pálya készült az MLSZ pályaépítési programjának a részeként (az egyik a Kisepresben, a
másik a Petőfi iskolában), folytatódott az útprogram, kilenc
utcát aszfaltoztak le. Jövőre a Zrínyi utca, a Szép utca és a
Város utca felújítása lesz napirenden. Közterületek felújítására
is jutott pénz, ennek keretén belül megépítették a Kisállomás
környékén parkot és a parkolókat. A Petőfi iskola nyílászáróit
kicserélték, az udvart teljesen felújították. Jövőre a Halmi
Iskolát szeretnék négy tanteremmel bővíteni. A Lanyi területére
gazdasági beruházásokat, rekreációs területet és egy sportcsarnokot terveznek. Jó hír, hogy a város Nemzeti Sportcsarnokok
pályázata benne van abban a 60-ban, ami lehetővé teszi a tornacsarnok megépítését. Ha minden jól alakul, akkor 2016 nyarán
a kivitelezés is elindulhat. Az intézményhálózat fejlesztéséhez
tartozik a Városháza és az Andrássy iskola felújítása. Szlahó
Csaba a jövőbeni fejlesztések között megemlítette az
Alapellátási Központ megépítését és a MÁV állomás rendbetételét is. A Vecsési Rendőrőrs felújítását még 2015-ben elkezdik.
Idén a belső munkálatokat fejezik be, jövőre pedig kívülről
vakolják be az épületet. Ezt részben a rendőrség finanszírozza.
Tavaly még csak beszéltek az iskola és óvoda közötti gyalogátkelőhely hiányáról, szerencsére ez 2015-ben elkészült, és a közvetlen balesetveszély megszűnt.

Önkormányzat 3
A polgármester külön kiemelte, hogy Vecsés a térség kulturális
központjává vált. Ez részben annak köszönhető, hogy elkészült
a Bálint Ágnes Kulturális Központ. A fesztiválok kibővültek, a
Mindenki karácsonya, a Böllérfesztivál és a Murci fesztivál –
utóbbi a VHZ rendezvénye - színvonalában felnőttek a
Mesefesztiválhoz és a Káposztafeszthez. Az önkormányzatiság
25 éves évfordulójával kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy ezt
is méltóképpen sikerült megünnepelni.
A második napirendi pontban a lakosok észrevételeit és javaslatait hallgatták meg. Sokan dicsérték a város vezetését és a képviselő-testületet – kiemelve, hogy az elmúlt egy évben is szépen
fejlődött a város. Több hozzászóló is megemlítette, hogy a
Széchenyi utca megnövekedett forgalmát jó lenne valahogy
csökkenteni, amit súlyosbít az erre terelődött kamion forgalom.
Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy hosszútávon
egy elkerülő út megépítése oldhatja meg a problémát, ami
összeköti M0-t az Almáskert úttal. Rövidtávon a forgalomtechnikai munkacsoport keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a
forgalmat lehetne lassítani. A Kispatak lakópark képviselője a
járdahiányt említette meg. Javasolták, hogy nyilvánítsák lakópihenő övezetté a lakóparkot. Válaszként elhangzott, hogy az
önkormányzat támogatja a járdaépítést, kedvezményes térkő
biztosításával és megvizsgálják, hogy mit lehetne tenni azokon
a szakaszokon, ahol az ingatlan-tulajdonosok már beültették
növényekkel a kijelölt területeket. Sajnos a beruházó a járdákat
1998-ban nem építette meg, azóta próbál az önkormányzat valamilyen megoldást találni erre a problémára. Többen várják
Vecsésen a lomtalanítás kulturált lebonyolítását. Szlahó Csaba
szerint ez nemcsak Vecsésen jelent problémát, de dolgoznak
más módszerek kipróbálásával pl. egyik lehetséges megoldás
lehetne a házhoz menő lomtalanítás bevezetése.

A zöld hulladék elszállításával kapcsolatban többen is felvetették, hogy a nyugdíjasok és a rászorulók kapjanak valamilyen
méltányos támogatást. Ezzel kapcsolatban a város polgármestere nem sok jóval kecsegtette a kérdezőket, mert az önkormányzatnak a képződő költségeit valahogy ki kell gazdálkodnia.
Kedvezményeket így is adnak, ugyanis a 70 év felettieknek
ingyen szállítják el a képződött hulladékát és az egyedül élők is
kapnak kedvezményeket. Az Andrássy-telepről jelezték, hogy
az árkok több helyen nem vezetik el a csapadékot. Válaszként
elhangzott, hogy ezek az árkok eredetileg szikkasztó árkoknak
készültek, tehát a felújításuk is ezt a funkciót célozta meg.
A közmeghallgatás végén Gyenes Károly a Vecsési
Hulladékkommandó tagja egy rövid tájékoztatást adott a tevékenységükről. Elmondta, hogy a Kispatak Egyesület támogatásával év elején alakultak meg és 2015 őszére már önálló járőr,
megfigyelési, ill. szemétszedési akciókat szerveztek. Jelenleg 30
tagjuk van és további önkéntesek jelentkezését várjak. Az öt órakor kezdődött fórumot a polgármester este hét órakor zárta be.
Írás és fotó: Polgár Gyula
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Márton napi köszönetnyilvánítás

Óvodánk idén 16. alkalommal rendezte meg, hagyománnyá vált
Márton napi lampionos körmenetét, 2015. november 11-én.
Az idén is igazi lovas katona kísérte a menetet. Régi óvodásunk,
Frühwirth Tamás vállalta el Szent Márton szerepét és kísérte
lován a menetet a Szent Kereszt Templomba, ahol az óvodánk
Süni csoportjába járó gyermekek német nyelven adták elő Szent
Márton történetét. A Napocska, a Pillangó és a Süni csoport hittanos gyermekei énekükkel tették színesebbé a műsort.
Köszönjük Vecsés Város megjelent vezetőinek, az összes képviselőnek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, a
társintézmények vezetőinek és dolgozóinak, a volt óvodásainknak és szüleiknek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvodásainknak
és szüleiknek, és mindenkinek, aki velünk voltak ezen a napon
és jelenlétével megtisztelte a rendezvényünket.
Dr. Huszka Mihály atyának is köszönjük a szép szavakat,
melyeket a gyermekekhez intézett.

Ezúton szeretnénk még köszönetet mondani:
Frühwirth Tamásnak, régi óvodásunknak, hogy idén ő kísért
lovon a templomig minket;
a Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és
növendékeinek, hogy zenével kísértek minket: Bakró Balázs,
Bálint Szilárd, Binda Balázs tanár úr, Csányi Barbara, Katona
Alexandra Anita, Petrók-Hammer Miklós Csaba, Rainer-

Találkozás a Joulupukkival
Nagy öröm érte óvodánk Katica csoportját, mert 2015. november 28-án találkozhatott az igazi finn Mikulással. Már napokkal
előtte a manócskája egy levelet hozott tőle, amelyben meghívta a csoportot a repülőtérre és az Airport Hotelbe. A gyermekek, kollégák és a szülők is nagyon izgatottan várták ezt a napot.

Micsinyei László tanár úr, Reményi Réka, Szabadi Laura
Szilvia;
a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek, hogy biztosították az
átkelést a Fő úton, és az apukáknak, hogy megkönnyítették a
gyermekek bejutását a templomba;
Koncsikné Szilvay Panni néninek, hogy gyermekeinknek a
dalokat megtanította és együtt énekelt velük a templomban;
a Fincsipék Kft.-nek és a jutányos áron sütött perecekért;
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a perecek finanszírozásáért;
az Ó-Plébánia Egyházközösség tagjainak, hogy a sült libacombok egy részét felajánlották, és Petz Márton úrnak, hogy azokat
ízletesre és ropogósra megsütötte;
a Vecsési Borbarátok Egyesület tagjainak, hogy a borukat felajánlották a forralt borunkhoz, és újborral kínálták a megjelent
vendégeinket;
a Szülői Munkaközösség tagjainak és az őket segítő szülőknek,
hogy a lampionokat árusították, a teát, a forralt bort megfőzték
és a perecekkel együtt kínálták;
a szervezők és a többi segítők munkájáért.
Köszönet illet mindenkit, aki közreműködött abban, hogy ismét
szép legyen ez a számunkra kedves hagyományőrző esemény.
Írás és fotó Falusi Nemzetiségi Óvoda
– Dorfkindergarten Wetschesch
Német Nemzetiségi Szakmai Munkaközössége

repülő a Mikulással a fedélzeten időben megérkezett, a gyermekek legnagyobb örömére. A Joulupukki a kifutópályán szaloncukrot osztogatott, majd meginvitálta a gyermekeket fogadására az Airport Hotelbe. A hotelben Abaházi Csaba vezette e
fogadást, közös Hull a pelyhes című dal eléneklése után megkezdődött a műsor. A csoportunk egy német és egy magyar dallal kedveskedett a Mikulásnak. Gyermekek kérdéseket tehettek
fel a Mikulásnak, megtudhattuk, hogy hány éves, azt is, hogy
miért repülővel jött, mit csinálnak a rénszarvasai, és szereti-e a
csokit. Minden gyermek kapott tőle ajándékot, utána a szálloda
és a Mikulás megvendégelte őket kakaóval, üdítővel és süteményekkel. E közben elkezdett esni a hó, ami igazi plusz ajándék
volt a Mikulástól. Nagy élmény volt ez nekünk, köszönjük,
hogy ott lehettünk.
Írás és fotó Schiszlerné Bakk Katalin Óvodavezető
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch

A repülőtérre busszal érkeztek, és ott fokozott biztonsági ellenőrzésen estek át, ami a gyermekeknek nagy élmény volt. A finn
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Ennyire foglalkozik városunkkal
a Pest Megyei Kormányhivatal

Október 19-én levelet intéztem dr. Tarnai Richárd kormánymegbízottnak a Vecsési Kormányhivatalban uralkodó áldatlan
állapotokkal kapcsolatban, s kértem, vizsgálja felül a körülményeket, hogy az ügyintézés ne vegyen igénybe hosszú órákat, és
a vecsésiek tudják kihasználni a helyi kormányablakot, ne pedig
a fővárosból és környező településekről érkezők vegyék el a
helyiek elől a sorszámot.
Azóta sem érkezett semmilyen jelzés a kormánymegbízott úrtól
vagy bármely illetékestől.
A levél, melyet elküldtem:
„Tisztelt dr. Tarnai Richárd!
Panasszal éltek felém városunk lakói a következők okán:
az utóbbi időben elviselhetetlen mennyiségre emelkedett a
Vecsési Járási Hivatalban jelenlévő ügyfelek száma, a várakozási idő hosszú, sorszám-limit pedig nincs. A sokadik bejelentés
után igyekeztem rájönni a megnövekedett ügyszám okára. A
Vecsési Járási Hivatalba érkező ügyfelek túlnyomó többsége
nem helyi- vagy járási lakos, hanem főként Budapestről, illetve
környező járásokból érkezők. Elmondásuk alapján azért, mert a
területileg illetékes kormányablakok hosszú - gyakran hetekben
mérhető - várakozási időt szabnak meg a náluk bejelentkező
ügyfelek számára, ezért azok az agglomerációban igyekeznek
ügyeiket elintézni. A mi intézményünkben dolgozók becsületesen
fogadnak minden ügyfelet, nem hetekkel későbbre adnak időpontot. A Vecsési Járási Hivatal két gépjármű-átírással foglalkozó ügyintézőjének elmondása szerint naponta száz-százötven
ügy érkezik hozzájuk, s ezek nagy százaléka nem helyi- vagy
járási, lakosoktól.

Kérem tisztelt Kormánymegbízott Urat, a felállt helyzetet kivizsgálni és a Vecsési Járási Hivatal terheinek csökkentésében
eljárni szíveskedjen vagy oly módon, hogy dolgozói létszámnövelést rendel el, vagy pedig közbenjár a budapesti, illetve
környékbeli hivatalok ügyfélfogadási rendjének átalakításában.
(…)”
Viszont mi törődünk a vecsésiekkel, így szeretnék Mindenkinek
a magam és a Jobbik Vecsési Alapszervezete nevében békés
ünnepeket, sikerekben gazdag új évet kívánni!

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján a Vecsési
Polgármesteri Hivatal
2015. december 28-tól 2015. december 31-ig
igazgatási szünet miatt zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt a halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés az alábbi temetkezési cégeknél intézhető:
SZIGÜ Temetkezés Vecsés, Ecseri út 13.
Alphavik 95 Temetkezési Kft. Vecsés, Károly u. 2.
Megértésüket köszönjük!
Mohainé Jakab Anikó jegyző
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Vecsésen 2015-ben kevesebb bűncselekményt
követtek el, mint egy évvel korábban

A bűnügyi helyzetről közbiztonsági fórumon tájékozatták a lakosságot

Vecsésen november 26-án a közmeghallgatás előtt közbiztonsági
fórumra invitálták a város lakosságát. A fórum elején a Vecsési
Rendőrőrs parancsnoka Pallaga Norbert alezredes számolt be a település közbiztonsági helyzetéről. Az eseményen részt vett Tábori
Ferenc alpolgármester, Bába János őrnagy (Vecsési Rendőrőrs
helyettes parancsnoka), Pintér Ferenc, a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és a képviselő-testület több tagja.

Az őrsparancsnok ismertette a tavalyi év eredményeit és
elmondta, hogy az idei esztendő fő célkitűzése a lakosok biztonságérzetének növelése volt, valamint kiemelt ügyként kezelték a baleset- és bűnmegelőzés feladatait. Fontos előrelépés volt
ebben az évben, hogy a városban csökkent a bűncselekmények
száma. Jó hír, hogy 2015-ben kevesebb lakásbetörés történt a
településen. Pallaga Norbert elmondta, hogy bűnügyi ponttérképet vezetnek Vecsésen és ahol sűrűsödnek a pontok, ott fokozottabb járőrszolgálatot szerveznek. Az őrsparancsnok tájékoztatójában felhívta a figyelmet a trükkös lopásokra és csalásokra
is, amit főleg az idősebbek kárára követnek el. A bűnözők
kihasználják ehhez a korcsoporthoz tartozók jószívűségét,
hiszékenységét, továbbá azt, hogy az idősek gyakran egyedül
vagy más idős emberrel együtt, másoktól elszigetelten élnek.
Ezeket a bűncselekményeket az ünnepi időszakban gyakrabban
követik majd el, ezért arra kéri a lakosságot, hogy legyenek
gyanakvóbbak, jobban figyeljenek egymásra és az ünnepi bevásárlások alkalmával ne hagyják őrizetlenül az értéktárgyaikat.
Az őrsparancsnok megígérte, hogy az ünnepek alatt a város
közterületein nagyobb létszámú járőr teljesít majd szolgálatot.
Több kérdést is megfogalmaztak a jelenlévők – pl. hogyan lehetne
megelőzni a besurranásos betöréseket, mikor használhat önvédelmi fegyvert az ingatlan tulajdonosa, miért nincs több rendőr az
utcán? Az őrsparancsnok a kérdések megválaszolása után arra kért
mindenkit, hogy baj esetén bizalommal forduljanak a rendőrséghez. Hívják az ingyenes 107-es vagy 112-es számot! A rendőrjárőr
Vecsésen közvetlenül is felhívható a 06 -30-94-81-438-as számon.
Írás és fotó Polgár Gyula

Jókívánság

Az MSZP Vecsési szervezetének nevében és az önkormányzati testület MSZP-s képviselőjeként, minden vecsési lakosnak
kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, vidám évbúcsúztatót
és sikerekben, gazdagságban, szeretetben gazdag új évet!
Köszönet a városi intézmények dolgozóinak az egész éves
munkájukért, erőt-egészséget kívánok a folytatáshoz!
Oláh László, az MSZP vecsési elnöke.
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Vecsési Kultúra Hete
Magyar Kultúra Napja

Januárban a Magyar Kultúra Napját Vecsés Kultúrájával
ünnepeljük. Az ünnep nemcsak egy napig, hanem egy teljes
hétig fog tartani.

2016. január 19-én kiállítást nyitunk meg a Kulturális Központ
előcsarnokában. A kiállítás címe ez lesz: A két Kiss Pista.
A megemlékezéshez jó alapot nyújt, hogy 60 éve nyílt meg a
Jókai Szabadtéri Színpad, és 2015. december 25-én lenne 70
éves a legendás Kaposvári Színház vezető művésze, Kiss Pista
bácsi fia, ifjú Kiss István.
A kiállítást 17 órakor nyitja meg Koltai Róbert színművész, Kiss
Pista legközelebbi barátja. Osztálytársak voltak a Színművészeti
Főiskolán, Robi – ahogy az egész ország ismeri őt – gyakori
vendég volt Pista bácsiék vendégszerető házában, ahogyan a fiatalabb Pista is Robi szüleinek otthonában. Pista bácsi sokszor
járt a Kaposvári Színházban, nem kell mondani azoknak, akik
ismerték őt, hogy azonnal a társaság középpontjává vált.
Ifjú Kiss Pista másféle, befelé forduló alkat volt, ennek tulajdonítható, hogy fiatalon, 34 éves korában véget vetett életének.
Pályájának rövid néhány éve alatt hatalmas szerepek sorát játszotta, erről az Országos Színházi Intézet számos plakátot és fényképet őriz. Csupa naggyá lett rendezővel dolgozott (Zsámbéki
Gábor, Babarczy László, Ascher Tamás), és a fényképeken olyan
színészek társaságában látható, akik mára legendássá váltak.
Január 20-án Koltai Róbert várja közönségtalálkozóra a vecsésieket. Kevesen tudják, hogy Koltai Szamba című filmjéhez a
két Kiss Pista adott modellt. Nemcsak kettőjük ellentétes habitusa jelenik meg a vásznon (a Pista bácsi alakját mintául vevő
figurát Koltai Róbert, Pistáét Görög László játssza), hanem
belekerült a filmbe néhány olyan sztori is, ami többé-kevésbé a
valóságban is hasonlóképpen megesett. Ezen az estén sok mindent megtudhatunk a film keletkezéséről és a két Kiss Pistáról,
úgy, ahogy Koltai Róbert látta. Úgy tervezzük, hogy a találkozó során a két vecsésire utaló részleteket vetítünk a filmből.
Külön megemlítendő, hogy a filmbe valamilyen rejtekajtón
bekúszott Hrachovina Lajos, aki szintén nagyon tehetséges
ember volt, de nem lett hivatásos színész, és bizonyos fokig
vetélytársa volt Kiss Pistának. A film egyik főszereplőjét
ugyanis Szamba bácsinak hívják… Szamba bácsi nem élt
Vecsésen, de itt élt Szambi, hivatalos néven Hrachovina Lajos.
A Vecsési Kultúra Hetén még egyéb programokat is előkészítünk. Január 21-én, csütörtökön vendégünk lesz Benkő László,
az Omega billentyűse és zeneszerzője, valamint Jankai Béla
zenész, zeneszerző, Janicsák István zenész, zeneszerző, és
egyeztetések folynak Varga Miklós énekessel és Pálmai Zoltán
zenész, zeneszerzővel. A beszélgetés keretén belül régi felvételek apropóján emlékeznek a meghívott vendégek a kezdetekre,
és arra, hogy mit jelentett Vecsés. A Jókai történetéhez ugyanis
hozzátartoznak azok a nyári esték, a hatvanas meg a nyolcvanas
évekből, amikor az ország legnépszerűbb beat, pop, rock zenekarai adtak koncerteket. Szeretnénk egy találkozót szervezni a
régi Jókaisoknak is.
Január 22-én, pénteken a kiállító teremben Görög Béla festőművész barátunk és kollégánk, Vecsés művészetének egyik irányadója, életmű kiállítását nyitjuk meg.
Itt említem meg, hogy várjuk a régi relikviákat, hogy a kiállításon megmutathassuk őket. Nagyon szeretnénk például kiállítani azt a három oklevelet, vagy közülük legalább egyet, amely a
Jókai próbatermének közepén függött, és a (háromszoros)
Kiváló Együttes címről tanúskodott.
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Január 23-án színházi bemutatót tartunk a Bálint Ágnes
Kulturális Központ nagytermében, amelyet másnap, január 24én még egyszer előadunk. Az előadás címe: „Van nekünk kultúránk…” Mottója: „szülőföld nélkül nincs haza, nincs nemzet”. Van nekünk kultúránk? Van bizony! Az előadás csak és
kizárólag vecsési vagy vecsési vonatkozású anyagokból szerkesztődött, reményeink szerint egységes, igazi színházi előadássá. Jeleneteket látunk majd, az Indul a bakterházból…
A könyv helynevei, utalásai, még a bakterház száma is egyértelművé teszik, hogy a szerző képzelete egy valóságosan létező
bakterházban barangolt, ami Vecsésen állt. Rideg Sándor jól
ismerte ezt a bakterházat és a korabeli vecsési társadalom egy
rétegének életét írta meg (egyéb helyeken szerzett tapasztalatival gazdagítva) eltúlzott, humoros formában.
Jeleneteket mutatunk be Bálint Ágnes kedves Frakkjából,
Ferenczy Hanna ragyogó önéletrajzi regényéből, amelyben nemcsak anyja és apja, Gammel József jelenik meg, hanem a vecsésiek története is, a harmincas évektől a hetvenesekig. Kalandos kapcsolódásokra bukkanunk, hiszen akik egy faluban éltek, találkoztak is egymással. Hannát pártfogolta Bálint Ágnes, egy házban
lakott és egy osztályba járt Simor Ottóval, aki a Debreceni
Csokonai Színház örökös tagja lett, Érdemes-művész, Jászai-díjas
színművész. Gammelről portrét festett Szabados Jenő, akinek többek közt a Keszthelyi Festetich Múzeum állandó, modern tárlata
őrzi festményét. És van táncunk, van zenénk, nem is egyféle…
Képünk Balla Péterről, akit izgatottan vár Bartók Béla és Pásztory
Ditta az új népzenegyűjtéssel. Képesek vagyunk rá, hogy a kultúránk segítségével megfogalmazzuk magunkat, identitásunkat, azt,
hogy mindentől és mindenkitől függetlenül - vagyunk.
Az előadásba olyan előadóművészeket hívunk meg, akik nálunk
születtek, tőlünk indultak vagy velünk játszottak, és tőlünk
távol is sikert arattak. Bakó Gábor táncos, koreográfust, a
Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárát, pályája során több
színház vezető koreográfusát, balettigazgatóját; reményeink
szerint itt lesz Szersén Gyula, a korábbi Nemzeti Színház
Jászai-díjas színművésze, Fekete Györgyi Aase-díjas,
Közönség-díjas színművész, Simor Ottó (sajnos már csak felvételről), Hegyi Gábor Európa-díjas barokktrombita művész.
Az előadásban részt vesz Vecsés mai előadóművészeti életének
színe-java. Csak azért nem írok neveket, mert amikor ezek a
sorok íródnak, még nem minden végleges, és nem szeretnék
kifelejteni (vagy hozzá írni) senkit. Mindenki hozzáad négy-öt
percet az előadáshoz, hogy meg tudjuk mutatni mai kultúránkat.
Arisztotelész azt írja, hogy a városállam ne legyen nagyobb 56000 fősnél, de ha a nőket, gyerekeket, meg a rabszolgákat is
hozzászámítjuk, a felső létszámhatár 25 ezer fő legyen. Ez a mi
nagyságrendünk. Indoklásul azt hozza fel, hogy így a hírnök egy
nap alatt el tudja juttatni a hírt mindenkihez. Ma már nem lóháton vagy gyalogszerrel fut az információ; az arisztotelészi gondolat azonban a hír személyes átadását is magában foglalja; a személyes, közvetlen kommunikációt. A valódi, megnyugtató hitelességet, ami csupán egy ismert világ határain belül megvalósító.
Varsa Mátyás

Mindenki Karácsonya

A Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési Barátok Köre, a Bálint
Ágnes Kulturális Központ és Vecsés Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Családját a Mindenki Karácsonya rendezvényre 2015. december 20-án, vasárnap 13 órától a Piac térre:
- karácsonyi vásár – állatsimogató - műsor

Betlehemi jászol, lángos, tea, sütemény, forralt bor, sült kolbász
várja az érdeklődőket.
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Alapítványi bál a Halmiban
November vége a régi magyar társadalomban a farsanghoz
hasonlóan a mulatozás ideje. Ilyenkor már véget értek a mezei
munkák: a termés csűrben, padláson állt, a pincében érlelődött a
bor – volt tehát idő a mókázásra. A novemberi bálok egyes vidékeken Márton napján (november 10.) kezdődtek (mint tudjuk, ez
a nap az új bor próbájának és a libafogyasztásnak kitüntetett
napja is), és Szent András napjáig (november 30.) tartottak.

Jó ideje már nem a természet ritmusához igazítjuk az életünket,
viszont a kialakult hagyományokat jól esik továbbvinni: a mi
esetünkben a novemberi mulatozásét a hagyományossá vált
novemberi alapítványi bállal.
A rendezvényt hetekig tartó szervezés előzte meg. A szülői
munkaközösség vezetésével lelkes anyukák és apukák dolgoztak az előkészítésben, hogy a november 21-ei este emlékezetes
lehessen. És bár kockázatos mások nevében beszélni, a résztvevők hangulatából ítélve ez sikerült is.
Az estét bűvészmutatvány-sorozat nyitotta meg, amelynek
során Mollini (Moltész Gyula bűvész) kápráztatott el bennünket
bizonyítva, hogy néha a szemünknek sem hihetünk. Nagy sikerű produkciójában többek közt karika- és kártyatrükköket mutatott be, és a klasszikus számot, a nyuszit a cilinderben.
Táncelőadással folytatódott a műsor, a Dance of Destiny nevű
együttes számával, akiknek látványos koreográfiájában videojáték-figurák keltek életre.
A bál jótékonysági rendezvény lévén, a legnagyobb szerepet a
tombolahúzás kapta: több mint egy órán át tartott az önzetlen
felajánlások kisorsolása. Ezek közt volt számos dísztárgy, konyhai eszköz, könyv- és édességcsomag, de szolgáltatást is nyerhetett, akinek kedvezett a szerencse (színház- vagy fitneszbérletet, esetleg kozmetikai kezelést).
Feltétlenül szólnunk kell a jó hangulatot megalapozó büféről,
ahol részben szintén a szülők felajánlásaiból teltek meg a tálak
finomságokkal, részben pedig a Maci Laci cég nagylelkű adományából. Jó hangulat nem lett volna zene nélkül, amit idén is a
Cocco Bello Partizenekar biztosított. A hajnalig tartó tánc és
közös éneklés bizonyította, hogy kiváló munkát végeztek ismét.
Az alábbiakban közzétesszük mindazok nevét, akik támogatták a
rendezvényt, ezáltal iskolánk tanulóinak céljait. Köszönjük nekik!

Támogatók:
Családok, magánszemélyek: Bencik Marcell (3.a), Molnár
Milán (5. a), Nagy Márton (1.a), Kállai család (7. a, 4. a),
Kozma Krisztina (2. a), Fazekas Mátyás (4.b), Fazekas Boróka
(1.a), Gér Nikoletta (1.a), Gyursó Patrik (1. a), Boga Vivienn
(1.a), Karakó Máté (1. a), Sápi Takács Andrea, Fagyal család
(3.a, 7.a), Honvéd Loretta (3. a), Albrecht család (2. a),
Pollinger család (2. a), Czira család (7. a), Gáspár Judit, Pusztai
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család, Szász Szabolcs (1.a), Lábos család (2.a, 4.a), Orosz
Ákos (4.b), Malya család (4. a, 6. b), Fazekas József és
Fazekasné Éva, Szabó Tünde (4. a), Szunyogh Kata
Osztályok: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a , 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b,
7.a, 7.b, 8.a
Cégek, intézmények, szervezetek: Borókás gyógyszertár,
Maci Laci, Früh-kert Kft., Veronika virágüzlet, Arláth és Arláth
Kft., Fabolt, Műanyag depo, Bálint Ágnes Kulturális Központ,
Mazsola játszóház, Zöldhernyó kertészet, Frühwirth József,
Fekete gyopár gyógyszertár, Gyros taverna, Logiko-P, Hangulat
ajándékkuckó, Halmi patika, Hanga patika, Illatszer és édesség,
Karamell cukrászda (Erzsike néni), Karma szépségszalon
(Takács Erzsébet), Sértz optika, Zsu divat, Ibolya fodrászat,
Kvi-plus Kft., Városgondnok Kft., Faház bolt, Halmi lottózó,
Stáció hotel
Pártoló jegyet vettek: Radóczi Tibor és családja, Fagyal József
és családja, Kállai Zoltán és családja, Kovács István és családja,
Havasi Virág, Fodor József és családja, Kordás Imola, Pintácsi
család, Albrecht Adél, Csajági Aranka, Gyenis család, Kovács
család, Weindinger család, Stelczer család, Molnár család, Varga
család, Hepp család, Tankó család, Dezső család, Deák Mária,
Laczy család, Mama Korina és családja, Sütő család, Karacs
Dániel, Soós-Nagy Márk, Gyömrei Piroska, Szász Szabolcs,
Csővári Mária, Diós Petra, Zinovjev Heléna, Fridrik Laura,
Oszolik Anita, Faragó Renáta. (Mellettük mindegyik osztály.)
Csonta Réka pedagógus

fotó: iskola

Ismét egy könyvbemutató…
A Róder Imre Könyvtárban december 7-én volt a „Vigyél
magaddal egy mosolyt” című könyv bemutatója. Az Élő
Irodalom Élő Könyvműhely Kiadó pályázatára már más alkalommal is írt pályamunkát Kelemen Bata Mária és Benke
Mária, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi kör két tagja. Korábban
is megjelentek írásaik a „Beteg voltam, meggyógyultam…” c.
könyvekben, ami nagy sikert aratott, az ünnepi könyvhéten is
dedikáltak.
Így született meg ez a mostani antológia is, amelyben mindkettejük legjobbnak ítélt írásai megjelentek.

A könyvbemutatón hatalmas érdeklődés mellett részleteket
mutattak a vidám írásaikból, Schubert Kati énekével, Orbán
Anikó gitár kísérettel színesítették az estét. Közreműködött
még Szénási Sándor két szép versével, és megtisztelte a bemutatót a könyv megálmodója és szerkesztője is.
A jó hangulatú könyvbemutatót szeretet vendéglátás és
mosolygós – nevetgélős beszélgetés követett. Szép bevezetése
volt ez az est a karácsonyi várakozásnak, öröm és szeretet jellemezte az emberek hangulatát…
VT info

fotó: Benke Mária
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Vecsési Ipartestület

Teljesítettük ígéretünket!

Elkészült egy önhibáján kívül hátrányos helyzetű vecsési család
házának hőszigetelése. A színezés ugyan tavaszra maradt, de a
szigetelés áldásos hatása már a télen is érvényesülni fog.

„Mióta megvan a szigetelés nem kapcsolt be a kazánunk”
mesélte örömmel a tulajdonos háromgyerekes anyuka!
Mint már beszámoltunk róla az Ipartestület ezzel a felajánlással
köszönte meg az Önkormányzattól évekkel ezelőtt kapott
kamatmentes kölcsönt.

A munkát, oktatói irányítással, kőműves tanulók végezték, Az
anyagot a Vecsési Ipartestület és a Praktiker Áruház biztosította. A Közép Magyarországi Oktatási Nonprofit Kft. – amelyet öt
megyei ipartestület alapított és fő feladata a szakmunkásképzés
- szakmunkás tanulói festették ki nyáron az egyik iskola tornacsarnokát, a kőműves tanulók a fenti szigetelésen kívül kerítést
építettek, betonoztak, sőt térkövet raktak le Vecsésen.

A klímaváltozás bennünket is érint
December első felében, Párizsban a világ mintegy 195 országának állam- és kormányfői, valamint az őket kísérő népes szakértői csapatok azért gyűltek össze, hogy a rég várt és sokak reménye szerint immár jogilag kötelező érvényű klímavédelmi keretegyezményben megállapodjanak. A közös cél nem kisebb annál,
minthogy e század végéig a globális felmelegedés legfeljebb
2 Celsius-fokkal haladja meg az ipari forradalmat megelőző
szintet. A klímát befolyásoló, egyben az éghajlatváltozást előidéző káros anyagok kibocsájtását korlátozó nemzetközi lépések
már-már halaszthatatlanná váltak. Földünk szinte valamennyi
lakóját érintik - ugyan eltérő mértékben - a globális felmelegedés számlájára írható hatások. Eddig nem tapasztalt mértékű és
sűrűségű hatalmas viharokkal, hurrikánokkal, az azt követő áradásokkal, más területeken vízhiánnyal, sivatagosodással, a
mezőgazdasági termőterület drasztikus csökkenésével szembesülhetünk. A tengerszint akár egy méteres emelkedése part menti
országok, szigetek lakóinak millióit veszélyeztetik. Neves, a
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A Nonprofit kft. új asztalos tanműhelyt hozott létre a volt
VIZÉP területén, a Dózsa György úton, ahol jelenleg 14 gyerek
tanulja a szakmát. A gyakorlati fogások elsajátítását szakoktató
irányítja, a munkavégzéshez minden eszköz, szakipari gép rendelkezésre áll. A tanulók elégedettek, mert értékesíthető hasznos munkát is végeznek (pl. a ZATIK-nak), de segítettek a házszigetelésnél is kisebb szakipari munkával, vagy a volt iskolájuk tönkretett kisbútorának pótlásával is.
Minden szakmát gyakorlatban lehet jól megtanulni, vallják a
mesterek, ennek érdekében vállalnak az elméleti képzéshez
kapcsolódó kisebb és nagyobb munkát is.
A felnőttképzést kiemelt feladatának tekinti az Ipartestület. Az
akkreditációt meghosszabbítottuk, a képzési lehetőségeket
bővítettük. Jelenleg is több tanfolyam, vizsga folyik, alkalmazkodunk a felmerülő igényekhez, lehetőség van több OKJ-s
szakma megszerzésére.
A sorozatos jogszabályváltozások miatt állandó tanulásra kényszerülünk. A képzések beindításából származó bevételek remélhetőleg biztosítani fogják az eszközbeszerzéseket is.
Skribek Pál elnök

fotó: Ipartestület

tárgykörben évtizedek óta kutató szakemberek egyöntetű véleménye szerint, ha nem találunk megoldást a fent említett jelenségek lassan kontrolálatlan fejleményeinek megállítására, a
jelenleg Európa irányába mutató migrációs hullámot százmilliókat útnak indító kontinentális népvándorlás követheti.
Feladat van tehát bőven, melyek megoldását nemcsak a nagypolitika résztvevőitől, parlamentek törvényalkotóitól, hanem
kisebb közösségeink felelős döntéshozóitól is remélhetünk.
Országos szinten is az elsők között egy ilyen kezdeményezés
elindítója volt Vecsés Város Önkormányzata, melynek során
Klímavédelmi Stratégia koncepciót, valamint város fenntarthatósági tervet fogadtak el. Városunk eddig is jelentős eredményeket ért el az energia- és hulladékgazdálkodás terén, melyek
közvetve vagy közvetlenül a klíma alakulását, ha kicsiny mértékben is, de befolyásolják.

Végezetül emlékezzünk meg az elmúlt hosszú, forró nyárról,
melyben mi, a város lakói saját bőrünkön érezhettük, hogy mi is
az a „klímaváltozás”. Az öt alkalommal kiadott legmagasabb
fokú hőségriasztás már-már elviselhetetlen forróságra figyelmeztetett jó előre. Ez alkalommal nem távoli híradásokból értesülhettünk az éghajlatváltozás szélsőséges megnyilvánulásairól.
A figyelmes szemlélő nemcsak elszenvedője, de szemtanúja is
lehetett az akkori „kritikus” napoknak. A 4-es főút melletti, náddal benőtt víztározó mesterséges medencéje kicsiben mutatta
meg, milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor nagyobb tájegységek környezetében. Felvételeinken az egyik hőhullámot
követő özönvízszerű esőzéstől telített tározó, majd az azt követő 40 Celsius-fokos hőségben ugyanott 3-4 nap alatt kiszáradó
szikes talajmeder látható.
Képek és szöveg: Fekete József
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: MOSOLYOK EMLÉKE
Szófogadó voltam, vagyok,
azt mondtad: „Ne féljetek!”
Tőled kaptam az életet,
benned és neked hiszek.
Mikor sírva megszülettem,
felkarolt egy ölelés,
hoztam mosolyt is magammal,
elcsitult a szepegés.
Csupa öröm volt a létem,
ahogy felcseperedtem,
mosolygott rám minden ember,
kiket nagyon szerettem.
Imádtam az állatokat,
a katonás meséket,
Nagyapa csak úgy szólított:
Jer ide, Huszárgyerek!
Segítettem, ha tehettem
embereken, állaton,
hálás mosoly, mint kisangyal,
elvitte a bánatom.
Kamasz fejjel lányszemektől
megbűvölt fiú voltam:
mosolygott rám Édesanyám,
mert mindent eltitkoltam.
Kijutott a gondokból is,
ahogy múltak az évek,
csalódások, kétes mosoly
tarkította a képet.
Őrizni a boldogságot,
égi fényt, mi melenget,
sok szép emlék, sok jó ember
mosolyogva segített.
Ahogy jöttem e világra,
elmenni úgy szeretnék:
szám szegletén egy mosollyal,
amit nektek itt hagynék.
Szigetvári Imre: EMLÉKKÖNYVBE
Keresed a boldogságot?
Szeretetben megtalálod.
Ha más örömét keresed,
Az az igazi szeretet!
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária:
KARÁCSONYFA GYERTYALÁNGJA
Karácsonyfa, karácsonyfa,
mennyi gyertya ragyog rajta!
Fénye hull a fenyőágra,
melegít a gyertya lángja.
Fény vetül a sok-sok díszre,
csillog a fán gyertya fénye.
Szeretet lobog a szívekben,
béke honol a lelkekben…
Ilyenkor boldogság önti el a szívem,
kívánom, hogy mindig Karácsony legyen.
Nem gondolok semmi rosszra,
csak a szépre és a jóra, a Karácsonyra.
Megyek az utcán egyre-másra,
Kéregető –alamizsnára várva.
Belesajdul a jaj szívem,
nekik semmijük sincsen…
Esteledik, sötét száll a tájra,
ezer csillag ragyog a világra.
Kérem Istent, legyen gondja,
az árvákra s hajléktalanokra.
Egy angyalt látok leszállni,
örvendezve kiabálni:
Béke legyen mind Veletek,
egymásért sokat tegyetek!
Sátrat látok, sok-sok embert,
annyit, mint kiöntött tengert…
Ételt osztanak az emberek,
jó szót, kedvességet s szeretetet.
Ki-ki mosolyog, hálálkodik,
már nem fázik, árválkodik…
Ez az igazi Karácsony.
Nem bánt, hogy nekem van kalácsom…
Nézem Őket örömmel,
odaadó szeretettel.
Karácsony angyala is mosolyog,
én is nagyon boldog vagyok!

Varjasi Béla: SORSOK
Oly szép lehet az élet,
akinek jól bejött.
Nem szenvedett betegséget,
a pénze is összejött.
Céljait mind elérte,
alakult, ahogy remélte.
Eredményes, bármit próbál,
mikor ráér, lábat lóbál.
Másik törtet, erőlködik,
nem jut ötről a hatra.
Bármibe fog, nem működik.
Élet, ármány mind becsapja.
Nem jó semmi próbálkozás,
sikertelen minden téren:
szerelem, vagy vállalkozás,
pedig dolgozik keményen!
Az élet néha így osztogat.
Van ki beteg egész életén.
Sok könnyen él, mert fosztogat.
Másik koldul az út mentén,
bár jó helyre születhetett,
és hajléktalan lett belőle.
Terror olt ki sok életet.
Ki tudhatja ezt előre?
Vajon, örökre így marad?
Sorsunk az élet játéka?
Végül jók kapnak jutalmat?
Csak a Teremtő tudhatja!

Juhászné Kiss Éva „leszámolós” gobelinje
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Megújult Vecsésen a hulladékgazdálkodási eszközpark

A projekt az Új Széchenyi terv keretében 2015. december 15-én teljesen megvalósul Vecsésen. A város 166,39 millió forint európai uniós támogatással olyan eszközöket szerezhetett be és olyan informatikai rendszert építhetett ki, ami lehetővé teszi a korszerűbb hulladékgazdálkodás megvalósítását és biztosítja a költséghatékonyabb működtetést.

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú,
„Vecsési Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése”
című projekt segítségével több korszerű eszköz, berendezés és
informatikai rendszer került az önkormányzat tulajdonába, amit
a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. fog használni. A fejlesztés eredményeként az európai uniós pályázat lehetővé tette,
hogy az önkormányzat beszerezhetett egy utánfutós ágaprító
gépet, egy bálázó gépet, a közületek hatékonyabb kiszolgálása
érdekében 5 db nyitott és 3 db zárt 4 m3-es fém konténert, 150
db 1100 literes műanyag szelektív hulladékgyűjtő konténert, a
lakosság részére pedig 1630 db 400 literes műanyag komposztálóedényt. Az ingyenes konyhai komposztálóedények kiosztása igénylés alapján történik, és már 1000 vecsési ingatlan tulajdonosa élt a lehetőséggel. A készlet erejéig még lehetősége van
a lakosságnak komposztáló edényt kérni a Városgondnok NKft.
ügyfélszolgálatán.
Az informatikai fejlesztés részeként augusztusban először azonosító chipekkel látták el a lakossági hulladékgyűjtő edényeket,
a kukásautókra pedig kamerákat és chipolvasó rendszert szereltek fel, ami biztonságosabbá és nyomon követhetőbbé teszi a
lakossági hulladékürítést. Ezzel az informatikai fejlesztéssel
egy időben egy GPS alapú gyűjtés- és járatoptimalizáló, fuvarszervező térinformatikai rendszert is feltelepítettek a gépjárművekre, ami hatékonyabbá teszi a hulladékbegyűjtés és szállítás
megszervezését és a gépjárművek gazdaságos működtetését.
Folytatódott a géppark cseréje is. Októberben, a sikeres közbeszerzési eljárást követően megérkezett egy Mercedes Sprinter
típusú platós szállító autó, így egy újabb gépjárművel bővült a
Városgondnok Nonprofit Kft. eszközparkja. A hét személy szállítására is alkalmas kisteherautó elsődleges feladata a fák gallyazásakor feldolgozott faapríték elszállítása lesz, de emellett teherszállítási feladatokra is használják. December közepén szállítja
Vecsésre a Seres Kft, azt a két újabb hulladékszállító gépjárművet, amire a legutóbbi közbeszerzési eljárás nyerteseként kapott
felhatalmazást a pécsi cég. A két új hulladékszállító gépjármű is
rendelkezni fog a fentebb említett informatikai rendszerrel. Az új
járművek modern Euro 6-os motorjai a jelenleg üzemelő típusoknál kevesebb szennyező anyagot juttatnak a levegőbe.

Kamionos Mikulás a város utcáin!
Hóóhahó, hóóhahó, újra itt a Télapó!!!

Hagyományt teremtő módon, ismét ellátogatott Vecsés kicsiny
lakosságához a „Kamionos-Mikulás”. Évről-évre járja körbe a
várost, káprázatosan kivilágított járművével, segítőivel, megajándékozva a település gyermekeit a csodával – és persze néhány
szem cukorkával – , ezzel csalva mosolyt a családok arcára.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szép Attila és családja (képen)
segítségét, akik nélkül ez a csoda nem jöhetett volna létre, valamint a Bálint Ágnes Kulturális Központ és Vecsési
Városgondnok Kft. dolgozói közreműködését.
Írás és fotó Dobrovitz Erika

A projekt céljai között szerepelt még a lakosság tájékoztatása,
szemléletformálása is. Ezt hosszú távon a leghatékonyabban a
város legifjabb nemzedékének átadva lehet biztosítani. Ezért
szakemberek bevonásával bemutató előadásokat tartottak a
város négy általános iskolájában, és három óvodájában, ahol
több száz fiatalt tájékoztattak a környezetvédelemről, a környezettudatos hulladékkezelésről, valamint a komposztálásban
rejlő lehetőségről. A felnőtteknek november elején a Bálint
Ágnes Kulturális Központban egy komplex előadás keretében
mutatták be a pályázatot és annak lebonyolítását, valamint a
Városgondnok NKft. munkatársa egy teljes körű, színvonalas
előadást tartott a komposztálás gyakorlati megvalósításáról. A
Városgondnok Nonprofit Kft. ezenkívül ismeretterjesztő sátorral jelen volt 2015. június 30-án a III. Bálint Ágnes
Mesefesztiválon és szeptember 26-án és 27-én a
Káposztafeszten, ahol információkkal várták az érdeklődő felnőtteket és környezetvédelmi játékokkal a gyerekeket.
Az új gépekkel és a lakosságnak ingyenesen biztosított komposztáló edényekkel a hulladékgyűjtési rendszert modernizálják, az informatikai rendszer fejlesztésével pedig igazságosabb
közteherviselést érhetnek el. (aki több hulladékot „termel”, az
többet fizet). A pályázattal a város az eszközök beszerzésén túl
a környezettudatosabb életforma népszerűsítését és megvalósítását is el kívánta érni.
A projekt megvalósítási összköltsége nettó 175 143 054 forint,
amely összegből az önrész 8 757 153 forint, az igényelt támogatás mértéke 95%-os támogatás mellett 166 385 901 forint.
További információ kérhető:
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. (VVFT)
Tel/fax: +36 29/357-645, e-mail: palyazat@vvft.hu
www.vecsesihulladekgazdalkodas.hu
Polgár Gyula
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Vecsési találkozók

Népzenei találkozó volt a kulturális központban

Szokatlanul, önző módon, azért használok a címben többes számot, mert, gyermekkori élményeimmel, kiskorom legkedvesebb könyvével és annak írójával – Bálint Ágnessel – is „találkoztam”. Persze, csak gondolataimban, emlékeimben. A
kifogyhatatlan mesetár írója, a televíziót néző gyermekek
varázslója, műfordító, dramaturg, 60 esztendőn át volt az időközben kedves várossá nőtt Vecsés lakója. Ó, mennyire hiányzik a mostani gyermekeknek egy ilyen alkotó, aki „oktat, nevel,
szórakoztat”. Mert mire tanítottak pl. a Cimborák című gyermek-meseregény kedves alakjai? Hogy dolgozni jó, dolgozni
érdemes, hiszen Naplopó Sün is megtanulta ezt, meg azt is,
hogy a sok-sok intrika és konfliktus után, egyetlen igazi értéke
van az életnek: a szeretet és az igazi barátság: „Megleltem azt,
kit kerestem; van hű cimborám” - mondja a végén Süni.
Mindez ott motoszkált bennem, amikor kedves meghívást kaptam a Balla Péter Népdalkör vezetőjétől, szeghalmi Ágnestől
egy népzenei találkozóra. Az esemény a 2013 májusában
átadott Bálint Ágnes Kulturális Központban zajlott.
Annyira bensőséges, lélekemelő volt az egész délután, hogy
nem lehetett meghatódás nélkül megúszni. Ilyen találkozókra
lenne szükség, ahol nem frusztrálja a csoportokat a verseny
szelleme (bár, persze arra is szükség és igény van), itt valóban
csak a szeretet hozza össze a csoportokat és szólistákat.
A ház igazgatóhelyettesének, Varga Farkas Gyulának kedves
köszöntője után következett a műsor, ami minden értelemben
vegyes volt, mert a népdalok mellett találkozhattunk feldolgozásokkal és a szó klasszikus értelmében vett kórusokkal is.

Concerto Harmonia, Fotó: Katona Csaba
A sort a házigazdaként is szereplő Balla Péter népdalkör nyitotta, ahogy már megszoktuk, végtelen fegyelemmel, mégis
örömből, szívből énekelve, citerával kísérve, szeghalmi Ágnes
irányításával. A csoport kristálytiszta éneke, igazán példát
mutat minden hasonló tevékenységet folytató együttesnek.
Cséke Gyöngyi szólója is lélekből szólt, egy kicsit talán túlzott
dinamikai elemekkel, ami távol esik a népdaltól.
Ezután a Concerto Harmónia Énekkar következett,
Kresznerits Ádám vezényletével. Karai Nyári piros alma kezdetű feldolgozás állt legközelebb az énekkarhoz és a műsorhoz
is. Jókedvűen énekeltek, és ez a legfontosabb.
Az Ofella sándor Hagyományőrző népi Együttes Kék
szivárvány Menyecskekoszorúja, a tőlük megszokott örömmel énekelt, Walter János vezetésével. Igazán törekedtek a
változatosságra, a mértéktartó mozgást is megjelenítve.
A Hévízgyörki Asszonykórus, immár 46 éve működik, gyönyörű népviseletükben, a tőlük elvárt hagyományt őrizve, megtartva és továbbadva. Vezetőjük: Bóna Ervinné.

Őket ismét egy kórus, a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar
követte, Pálffy Krisztina vezetésével. Népdalfeldolgozásokat
énekeltek, stílusosan.
Matus Mihály pánsíp előadása változatos színfoltot jelentett a
műsor szerkesztésében.
A Csili Művelődési Központ népdalköre igen tisztán, szépen

Balla Péter és a Csili Népdalkör közös előadása
Fotó: Katona Csaba

énekelt. Öröm volt látni, hogy számukra mennyire fontos az
éneklés, megszépíti „szépkorú” életüket. (Bocsánat! G.M.)
Megható volt, hogy a budakesziek – Kiss Csongor Áronné
vezetésével –, csupán 4 fővel lehettek a betegségek miatt jelen,
de semmiképpen sem mulasztották volna el ezt a nagyszerű
alkalmat.

A Balla Péter népdalkör Citerazenekara – élén az igen lelkes Kürti lászlóval – a remek hangulatot is tudta fokozni, és
az is biztosnak látszott, hogy nem lesz baj az utánpótlással,
hiszen kedves tizenévesek vidám citerazenéjében is gyönyörködhettünk.
A német hagyományokat őrző Rosmarein Tánccsoport fergeteges táncát ismételni kellett, mert a taps ezt követelte, Doróné
Zemmel Katalin vezetésével. A tipikus német játékos motívumok, a ruhák visszafogott szépsége példamutató volt.
Zárásként, a háziasszony, szeghalmi Ágnes mindkét csoportja
(54 fő) került a színpadra, hogy új csokrát bemutassa, ami olyannyira sikerült, hogy a meghatódás könnyeit csalta ki a jelenlévők szeméből.

Egyébként – mint azt már megszokhattuk –, Ágnes műsorközlő
szerepében remekelt, mértéktartó, mégis örömöt sugárzó megnyilvánulásai méltóak voltak az egész délutánhoz.
A közös éneklés sem maradhatott el, mert a gondos előkészítésben, mindenkinek a kezében volt a Félre bánat, félre bú kezdetű népdal szövege, amelyet az egyes műsorszámok között, a
végén már „összkarban” énekelhetett az egész terem.
(Egyébként Joób Árpádnak ezzel a címmel jelent meg a nemrégiben egy vidám dalokat tartalmazó könyve. Félre bánat, félre
bú! / Ma senki sem szomorú, / lám én milyen víg vagyok, / lám
én milyen víg vagyok, a szeretőm elhagyott. / Ha elhagyott,
hagyjon is! / Megélek én magam is, / lám a tearózsa is, / lám a
tearózsa is, kinyílik az maga is. / Kinyílik a gyöngyvirág, /
lányoké a mennyország, / tüskés a csipkebokor, / tüskés a csipkebokor, legényeké a pokol!
Köszönjük az élményt, a szeretetet és a törődést!
Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató,
a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai elnöke
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Labdarózsás hírek

Palócgála 2015 – Regionális nemzetközi népzenei Fesztivál
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Adventi versmondók

„A magyar népdal a nem pusztán a falusi élet visszhangja,
hanem az egész magyar lélek tükre” - Kodály Zoltán

A 26. éve rendezett Palócgála a hazai és felvidéki népzene legjavából adott ízelítőt. Meghívott csoportként alkalmunk volt a
tapasztalatcserére, a szakmai és baráti együttműködés megalapozására, a nemzeti kultúrák igazi ünnepének lehettünk részesei.
Az egri palócgála rendezvényre mindig szívesen megyünk.
Több száz népdalt hallgathatunk meg a Bartakovics Béla
Közösségi Házban, ahol idén is megrendezték a már több mint
húsz éves múlttal rendelkező Palócgála Regionális –
Nemzetközi Népzenei Fesztivált 17. Országos Minősítőt. A
magyar csoportok mellett határon túli kórusok is részt vettek a
két napos rendezvényen.

A Labdarózsa Népdalkör is immár sokadára vett részt az idei
Palócgála Regionális – Nemzetközi Népzenei Fesztiválon. A
csoport eddig négy alkalommal kapott Aranypáva minősítést.
2014-ben Aranypáva Nagydíjjal jutalmazták népdalkörünket.
Ez alkalommal az a megtiszteltetés ért, hogy a M1 TV élőadásban közvetített a fellépésünkről Birinyi József interjúja alatt.
Az idei Palócgálán több mint ötven csoport vett részt, és a három
nap alatt több száz népdal hangzott el. A zsűri tagjai között szerepelt többek között Szabó Viola népzenekutató, dr. Gerzanics
Magdolna Magyar Örökség-díjas népzenekutató és Birinyi József,
a KÓTA társelnöke, aki a zenét a szerelem eszközének tartja.
Nagydolog a 21. században, ha közösséget építünk, ha a fellépőkként jól érezzük magunkat együtt, és ha jó zenei anyagot
vihetünk el a fesztiválra, ha Isten megtart, jövőre újra ott
leszünk. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, művészeti
vezetőnk és népdalkörünk minden tagjának lelkes munkáját.

Már tavaly is megszervezte a Megmaradás Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre „Adventi versek” címmel - gyermekek
és felnőttek számára - versmondó versenyét. November 25-én a
Városi Könyvtárban tizenhét produkciót hallgathatott végig a
zsűri (Szénási Sándor István költő, Vadászi Istvánné, a városi
könyvtár vezetője és Szalontai János, a VT szerkesztője). A
résztvevők három kategóriában indulhattak el. Hat óvodás
közül a fővárosból érkező Tolnai Tamás bizonyult a legjobbnak.
A hét alsó tagozatos diák versenyében Balogh Enikő, a
Szentlőrinci Katolikus iskola tanulója lett a győztes. A két nyertes felkészítője Tolnai Szilvia volt. A négy felső tagozatos tanuló magas színvonalú produkciókat mutatott be, közülük kiemelkedett Bogyai Flóra, a Grassalkovich iskola diákja. Őt Polovics
Éva készítette fel a versenyre.
Minden résztvevő oklevelet és könyvet kapott a süteményen és
az üdítőn kívül, amit gyermek, pedagógus vagy szülő egyaránt
fogyaszthatott. A zsűri kiemelte, hogy dicséretes módon mindenki fejből mondta el versét, ami egyformán bravúros teljesítmény gyermektől és felkészítőtől egyaránt.
A felvételen mind a 17 diákot láthatjuk.
VT info

fotók: Orbán Éva

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

17. Farsangi Batyus Báljára.
időpont: 2016. február 13-án, szombaton 20 órától

helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Zenél a Sicollus együttes
Belépőjegy: 2500,- Ft
Megrendelhető: +3670/774-32-68, +3620/970-44-84

Október hónap nagy eseménye a szüreti bál, főként nagy látványosság a fiatalok lovas felvonulása -Fotó: Katona Csaba

Várjuk kedves vendégeinket személyreszabott
szolgáltatásainkkal: fodrászat, kozmetika, pedikűr, műköröm, flabelos
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319 www.szepsegszalonvecses.hu
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Ismét Vecsés nyerte az országos döntőt

A Landesrat, a Magyarországi Német Nemzetiségi Ének-, Zene
és Tánckarok Országos Egyesülete három évente rendezi meg a
fúvószenekarok versengését. Három éve is Vecsésnek jutott az
a megtiszteltetés, hogy mi szervezhettük meg a legjobbak
országos döntőjét.
Az idén a döntő november 14-én volt a Falusi iskola aulájában.

A finálé részt vevői voltak: „Alte Kameraden” Fúvószenekar Mecseknádasd; Die Neun Branauer Musikanten - Véménd,
Palotabozsok,
Somberek,
Hímesháza;
Törökbálinti
Fúvószenekar; Pilisvörösvári Fúvószenekar; Freude KapelleCeglédbercel; Kisduna Blasmusik-Dunaharaszti; Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara-Musikverein
Wetschesch.

A zsűri tagja volt: Dohos László, a Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmestere, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Liszt- díjas Karnagy; Hoffer
Tibor Karnagy, a Tatai Klapka György Lövészdandár katonazenekar alapító karmestere, nyugállományú alezredes; Markovics
Gábor, a Csokonaidíjas Tamási Koncert Fúvószenekar
Karmestere-művészeti vezetője és Fricz József, a paksi Roger
Schilling fúvószenekar vezetője, a Landesrat zenekari szekció
képviselője.

Ez a hét zenekar áprilisban az ország három régiójában lezajlott
elődöntők során a legmagasabb minősítést érte el, így kapott
meghívót a Blasertreffenre! A 15-18 perces versenyprogramok
után a zsűri meghozta döntését, amelyek szerint a vecsési zenészek őrzik a képzeletbeli trón legmagasabb fokát, mert a legmagasabb pontszámmal kiemelt aranyminősítést szereztek.
Az est finom vacsorával – a Vecsési Központi konyhának
köszönhetően – és bállal zárult.
VT info

fotók: Nagy Mátyás

Ismeretlen ismerős címmel Jámbor

Mátyásné írt néhány sort egy kezdeményezésről a VT novemberi számában,
amely a korosabb korosztálynak kíván
segítséget nyújtani: „Független emberek
találkozását szeretnénk elősegíteni,
beszélgetés, ismerkedés céljából.”
A novemberi találkozó nagyon sikeres
volt, és jelezte, hogy január 9-én lesz a
következő összejövetel. (0670 513 4155)

János napi boráldás

A Vecsési Borbarátok Egyesülete és az
Óvárosi Plébánia közösen december
27-én 18 órakor, idén kivételesen a
Petőfi téri római katolikus templomban
tartja a János napi boráldást.
Mindenkit szeretettel várnak a misére,
és az azt követő vendégségre.
VT info

Testületi ülésről jelentjük - Rövid Hírek

- A képviselők úgy határoztak, hogy nem változnak az általános iskolák felvételi körzetei.
- Két intézményvezetői pályázatról döntött a testület. A Gondozási Központ élére Pereginé Vodila Teréz, a Központi Konyha
vezetésére Nagy László kinevezését hosszabbították meg újabb öt évre.
- Új könyvvizsgáló az önkormányzatnál. Az önkormányzat december 1-jei hatállyal határozatlan időre szóló szerződést kötött a
Csabai-Szabó Szakértői Kft.-vel. A könyvvizsgálatot természetes személyként Csabai Gergely látja el.
VT-infó
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Jubiláló házaspárok ünneplése…
Városunk Önkormányzata immár 16. alkalommal köszöntötte
az ezüst-, arany- és gyémántlakodalmuk évfordulóját ünneplő
házaspárokat december 5-én, a Petőfi téri katolikus templomban, ahová harangszóra vonultunk be.
Szép gesztus ez a városvezetéstől. Megható, hogy törődnek az
egymás mellett jóban-rosszban kitartó házaspárokkal.
Valamennyien tudjuk, hogy a házasság egy olyan szent szövetség, amelyben élni többnyire öröm, s ha gondok, nehézségek
tarkítják életünket, akkor is van kinek a kezét megfogni, és
együtt átvészelni a bajokat, nehézségeket. Ezzel is bizonyítva,
hogy a fogadalmunkat egy életre szólónak tartjuk.

25 éves jubilánsok
25 éves házasok, akik velünk ünnepeltek:
Vígh József - Keresztes Andrea, Nagy Péter - Jenei Erika, Dein
János - Milotai Etelka, Fajtha Attila - Liptai Krisztina,
Rapcsány Ervin Ferenc - Fejes Julianna, Fazekas József - Varró
Éva, Polyovka József - Tamási Mariann, Révai Nándor - Kári
Anikó, Demeter György - Kellner Éva Katalin, Eszényi Ferenc
Tamás - Honti Krisztina, Katona Csaba László - Gergely Tünde,
Major György - Nagy Éva, Gyenis Károly - Lovász Ilona,
Kellner Nándor - Boda Terézia

50 éves házasok, akik el tudtak jönni:
Benke Győző - Török Mária Magdolna, Kovács József - Grenn
Mária, Galántai Ádám - Schiller Katalin, Szabó János - Kaári
Rozália, Stiller József - Bogár Jolán, Skribek Mihály - Dobos
Ilona, Fajtha Kálmán - Török Mária Aranka, Fekete Gyula
Dániel - Bazsik Éva Ilona, Fazekas József - Somogyi Terézia,
Jakab Ferenc - Bencsik Julianna, Bagdi Mihály - Forgács
Terézia, Kurucz Miklós - Kovács Margit, Endrődi Kálmán –
Latják Juliana, Szász Imre - Bartos Terézia, Nagy Lajos - Szász
Eszter

60. házassági évfordulóját három házaspár ünnepelte az idén,
akik közül
Kardos Kázmér - Tóth Zsuzsanna tudott kedves családjával
részt venni.

A többi idős házaspárnak az anyakönyvvezető postai úton
továbbítja majd el a hivatal emléklapját. A felsorolt párokon
kívül még jó néhányan kerek évfordulós házaspárok, csak
betegség, vagy egyéb más okokból nem vehettek részt e szép
ünnepségen. Lajos Éva anyakönyvvezető méltatta még azokat a
házaspárokat is, akik haláleset vagy más miatt nem érhették
meg ezt a szép jubileumot. Rájuk egy szép fehér csokorral
emlékeztünk, amit az oltár előtt Katona Csaba és neje, 25 éves
jubiláns házaspár helyezett el.

Önkormányzat 17

A templomi szertartás meghitt és felemelő volt. A történelmi
egyházak részéről dr. Huszka Mihály katolikus plébános és
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész, az Önkormányzat részéről Szlahó Csaba polgármester úr, valamint az anyakönyvvezető köszöntötte, méltatta az együtt eltöltött házassági éveinket.
Csodás orgonaszó kíséretében megajándékoztak minden házaspárt egy szép virágkosárral és egy gyönyörű oklevéllel, közben
megerősítettük a korábban tett fogadalmainkat. A katolikus pap
és az evangélikus lelkész asszony áldását adta ránk. Minden
házaspárnak jó egészséget, sok erőt és még hosszú boldog
együttöltött éveket kívántak.
A templomi ünnepség után a Bálin Ágnes Kulturális Központba
mentünk át, ahol szépen terített asztaloknál névre szóló helyekkel vártak minket. Az asztalokon sós aprósütemények, üdítő italok, ásványvíz, majd elkezdődött a színpadon a Dupla KáVé
együttes fergeteges zenés műsora, ami megalapozta a jó hangulatot, táncoltunk s együtt énekeltünk velük. Következett egy
finom vacsora, pezsgő és édes apró sütemények, valamint egy
hatalmas, tűzijátékkal és égő gyertyákkal fénylő torta gurult az
ünnepeltek elé.
A záróesemény ismert operett dallamokból való összeállítás volt,
melyet Egri József és Szeredy Krisztina primadonna adott elő.
Az egész jubileumi ünnepség jól szervezett, kellemes és megható volt. Köszönet illeti a támogatókat: a KARAMELL
Cukrászdát és a SILVÁNA Virágüzletet.
Köszönjük ezt a szép napot, és az ünnepeltek nevében minden
vecsési polgárnak békés, boldog, szép karácsonyi ünnepeket
kívánunk.
Benke Mária

fotó: Kortye Katalin
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TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

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

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

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

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

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

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937
Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30,
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É l E l M I s Z E RTA RT Ó s Í T Ó

ADAlÉKAnYAGOK, EsZKÖZÖK FORGAlMAZÁsA

NUVER & BERGER KFT.

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre,
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMAINKRA
2016-ban Téged is várunk!
Nálunk szóhoz jutsz.
Információk a weboldalunkon:
www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:
Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852
gyermek és felnőtt tanfolyamok,
kommunikációs tréningek,
felkészítés vizsgára, külföldi munkára,
cégekre szabott képzések
fknysz:13-0484-05

GÁZKÉsZÜlÉK JAVÍTÁs

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

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

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

GENERALI Biztosító

Ingatlanközvetítés
Biztosítás
Értékbecslés
Nyugdíj program
Energetikai tanúsítvány
Hitel, Fundamenta
Praktikeres kedvezmény
EUB utasbiztosítás
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651 Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu
E-mail: ginvest003@gmail.com
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Gondolatok... Mi lesz veled Európa? Hová tartasz? (2015. Advent)

Úgy vélem, az utóbbi időben sokakban
felvetődtek a fenti kérdések. Már több
mint fél éve aggódva - sőt félelemmel hallhatjuk, illetve láthatjuk a híreket a
médiában. A migráns áradat - nem feledve, hogy az életükért menekülteket kötelessége mindenkinek segíteni - gyakran
látott erőszakossága, követelése nem
alaptalanul töltött el sokunkat félelemmel. A párizsi és más tragédiák bizony
nem sok jót vetítenek elénk.
Ádvent kezdetekor láttam a tévében - és a
Magyar Kurír is hozta a hírt -,
Olaszországban, Milánó mellett egy kis
településen az iskolaigazgató kihirdette
az iskolában, hogy karácsonyfát nem
állíthatnak az intézetben, karácsonyra
emlékeztető dolgokat nem hozhatnak be
és karácsonyi énekeket sem énekelhetnek
a gyermekek. Nem ünnepelhetik a
Karácsonyt.
Az indok: az iskola tanulói között „más
vallásúak” is vannak, azokat zavarná a

karácsonyi ünneplés. A szülők - ősi
keresztény településről van szó -, felháborodtak az igazgató döntésén, tiltakoztak és
az igazgató kénytelen volt lemondani.
Nálunk - hála Istennek – ilyenről nem hallani. (Reméljük, hogy nemcsak egyelőre…) De Európa jó pár országából jönnek
már hasonló hírek.
Hová tűnt a korábban egységes kultúrájú
Európa, illetve milyen irányba tart?

Az ádventi ének így szólt ajkunkon a
napokban: „Ébredj ember mély álmodból…” Ezt az éneket nagyon is aktuális
lenne így énekelni: Ébredj Európa mély
álmodból…, de az európai politikába, mi,
kis emberek nem szólhatunk bele. Európa
vezető hatalmasai úgy látszik, azt sem
érzékelik, hogy nem jó irányba akarják a
népeket vezetni. Önkényesen. A baljós
jeleket „figyelmeztetéseket”, a szakemberek előrejelző számításait figyelembe
sem véve.

Legalább mi próbáljuk kis környezetünkben megőrizni a karácsonyt, átélve annak
lényegét, mondanivalóját. Ha elveszünk
a nagy vásárlási lázban, ha teljesen leköt
bennünket a külsőségek hajszolása,
akkor ez előfutára lehet, hogy a karácsonyt feleslegesnek tartjuk.
Az idősebbek emlékezetében biztos, hogy
„előjönnek” a régi, nyugodt, bensőséges
karácsonyok és adventek. Az ádventet
arra használtuk fel, hogy készüljünk a
karácsonyra. Külsőleg és bensőleg igyekeztünk mindent rendbe és tisztává tenni
körülöttünk és bennünk is. Milyen szépek
és kedvesek voltak azok az ajándékok,
amelyeket saját kezűleg készítettünk.
Most vásárolunk és vásárolunk, ha kell,
ha nem, ha szükséges, ha nem szükséges.
Nem is gondolunk arra, hogy a Teremtő
Isten ajándékozott meg bennünket azzal,
hogy egyszülött Fia, Jézus Krisztus két
évezrede a betlehemi „rongyos istállócskában” közénk jött. „Az Ige testté lett és
közöttünk lakozék…” Ha „ezt” ünnepeljük, akkor karácsony lényegéhez jutunk el.
Higgyük el, ez adja meg részünkre az
igazi békességet és örömet. Talán Illyés
Gyula írta: „minden csillag betlehemi…”
Vagyis megtapasztalhatjuk a karácsonyi
örömet, békét akkor is, ha nem jutunk el
Betlehembe, hogy órákat eltöltsünk a
Születési Barlangban a hatalmas ezüst
csillag mellett, mely Jézus Krisztus születési helyét mutatja, de önmagunkról kicsit
megfeledkezve igyekszünk másokra
figyelni. Mások szükségleteire, szenvedéseire és teszünk is érte valamit.
Az elszomorító és kétségbe ejtő migrációs hírek ellenére is lelkiismeretünk szerint készüljünk az „igazi” karácsony
megünneplésére.
Áldott, bensőséges, szép és boldog karácsonyt kívánok!

nYIlATKOZAT

A Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány (adószáma:
18670206-1-13) köszönetét fejezi ki Támogatóinak, akik adójuk 1%-át is az Alapítvány javára adakozták. Összege
2013/2014 évben77927,- Ft volt, melyet egyéb adományokkal
együtt, összesen 196 286,- Ft-ot a rossz szociális helyzetben
élő, vecsési családok ki nem fizetett gáz, villany, víz, telefon
számláinak rendezésére és nyugdíjasok gyógyszervásárlásainak támogatására adományoztuk.

Segítségüket köszönjük!
Kuratórium

Nagy István Elek

Köszönetnyilvánítás

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjék pihenésed felett!”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünket,
Dobrovitz Istvánt utolsó útjára elkísérték és részvétüket jelenlétükkel kifejezték.
Köszönjük az SZIGÜ Zrt. lelkiismeretes munkáját.
a gyászoló család

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 kö 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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Figyelmeztető jelek

Jelek lesznek akkor a napban, a holdban és a csillagokban –
olvasom Lukács szavait, ahogy Jézus mondatait jeleníti meg a
számunkra. Arról szól Jézus, hogy az eljövetelét bizonyos félelmetes jelek előzik meg, amik az embereket tanácstalansággal,
aggodalommal, félelemmel töltik majd el. Nem szeretem ezeket a mondatokat. Már az olvasásuk is félelemmel tölt el.
Olyan, mintha állandóan kutatva, óvatosan, készenlétben kellene kémlelnem az eget, a társadalmi és egyéb jelenségeket.
Nemcsak Jézus szavai szólnak arról, hogy figyeljem a jeleket,
hanem például orvosok, egészségügyi cikkek is arról írnak,
hogy semmilyen betegség nem jön váratlanul, mindegyiknek
előjelei vannak. Előjelei vannak a cukorbetegségnek, az
Alzheimer-kórnak, a ráknak, a szív és érrendszeri betegségeknek is. A jelek nem egyszerűen azért fontosak, hogy félelemmel
töltsenek el bennünket, hanem azért is, hogy a nagy bajt megelőzzük. Amíg egy betegség nem hatalmasodik el rajtunk, addig
könnyebb az orvosi beavatkozás, a kezelés hatásosabb, eredményesebb. Lehet így egyáltalán élni? Állandóan figyelni a jeleket? Nem leszünk egy idő után beteges figyelők? Szeretem
inkább a békességet, az aggodalom mentességet, szeretek önfeledt örömmel élni, nevetni, nem gondolva a várható rosszra.
Persze vannak olyan nézetek, amik arról szólnak, hogyha csak
a jóra számítunk, akkor csak jó következik, ha az agyunkkal a
pozitív dolgokra koncentráljunk, akkor csak jó dolgok történhetnek az életünkben. Ez természetesen nem igaz, hiszen az
élet, hol egy hegycsúcshoz hasonlít, hol pedig egy mélységes
mély völgyben vagyunk. Nem spórolhatjuk meg életünkben a
szenvedést, sőt a mélységek átélésével értékeljük igazán a boldog, örömteli gondtalan napokat. Az élethez a magasság a boldogság és a mélység, a betegség, a szenvedés, a küzdelem is
hozzátartozik.
De térjünk csak vissza egy lényeges pontra: a megelőzésre.
Vajon meg tudjuk előzni valaminek a bekövetkezését? Lehet,
hogy csak arra vagyunk képesek, hogy megelőzés helyett késleltessük a betegséget, az összeomlást, a véget? Megelőzésnél
mindig nagy hangsúlyt fektetnek az alapos, körültekintő, pontos
önvizsgálatra. Milyen jó ez a szó! Önvizsgálat. Önvizsgálatot
gyakorolhatunk testünkkel kapcsolatban: megnézhetjük, megfigyelhetjük nincs-e valahol rendellenes szokatlan dudor, elváltozás, furcsaság. Miközben egyre többet beszélnek erről az egészségügyben a testünkkel kapcsolatban, milyen kevés figyelmet
fordítunk az önvizsgálatra az életünkkel, a személyiségünkkel,
a kapcsolatainkkal, a lelkünkkel kapcsolatban.

Az ádvent, a karácsonyi várakozás különleges szakasza életünknek. Jó érzés készülődni, az ünnepre várni. Az ádventi, a
karácsonyi hangulat csodálatos módon át tud járni bennünket.
Hatással van ránk a gyertyafény, a dallamok bensőségessége, a
fenyőillat, a mézeskalács illata, a bejgli íze, a családi együttlét
öröme. Ugyanakkor a készülődés pergésében nincs módunk
éppen az önvizsgálatra, a megállásra, az elgondolkozásra.
Nálunk, evangélikusoknál a különböző ünnepköröket más-más
színű oltárterítővel fejezzük ki. Az ádventi lila a bűnbánat színe.
Vagy lehetne inkább könnyebben mondani: az ádventi lila szín,
hadd legyen az önvizsgálatunk színe. Egy népmesében a feleség
a férje arcát álmában elcsúfította, mondván, hogy szép arc,
szimpatikus külcsín ne tévessze meg többé azokat az embereket, akik rátekintenek a férfire, hadd látszódjon már az arcán
is, hogy mi van a belsőben, a lélekben. Hála Istennek, a mi
arcunkat nem csúfítja meg senki! Vagy mégis: Kiül az arcunkra
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a csalódottság, a keserűség, a félelem, a harag, az indulat, az
irigység, a szeretetlenség, a bosszú, a meg nem bocsátás, az
irgalmatlanság, a közöny, az álszentség? Jó lenne ádventkor
tükörbe néznünk, hogy inkább mi lássuk meg a jeleket, mielőtt
mások veszik észre, vagy épp mások rajzolnának ránk elcsúfító
jeleket, hogy ne tudjuk megtéveszteni környezetünket?
Jó szín a lila, jó az ádvent. Az észrevett jelek is jók. Az a legfőbb
jó, hogy az ádvent eljövetelről szól. Arról, hogy a mi Jézusunk
jön el hozzánk. Azért jön hozzánk, hogy ő mossa le lélekarcunk
mocskát, tisztítsa meg életünket, tegye helyre kapcsolatainkat. Ő
nem azért jön, hogy az arcunkat elcsúfítsa, hanem azért, hogy
önmagában megmossa, hogy bátran emelhessük fel a fejünket,
és nézhessünk rá: közeledik megváltásunk ideje.
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

Ünnepi alkalmak az Evangélikus
Gyülekezetben

December 13. (vasárnap) 10 óra ádventi istentisztelet
16 óra: Ádventi csendesség. Énekel az Alberti gyülekezet női
kara. Gyerekeknek ádventi kézművesség, együtt sütizés és teázás
December 20. (vasárnap) 10 óra ádventi istentisztelet
December 24. (csütörtök)
15 óra istentisztelet a gyerekek színdarabjával és az énekkar
szolgálatával
December 25-26 (péntek-szombat)
10 óra ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
December 27. (vasárnap) 10 óra istentisztelet
December 31. (csütörtök) 17 óra Óév esti istentisztelet
Január 1 (péntek) 10 óra újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
Január 3. (vasárnap)
10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással
Január 6. (szerda)
17 óra Vízkereszt ünnepi istentisztelet
Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra. Aki tud beteg, vagy
házhoz kötött testvérünkről, az kérjük, jelezze Heinemann Ildikó
lelkésznél ( +36207700442) , hogy őhozzá is eljuttassuk Isten
örömüzenetét és az úrvacsorát. Az evangélikus templom az Erkel
Ferenc utca 1. szám alatt található. (Védett gesztenyefasor)

A Vecsési Református Gyülekezet ünnepi
istentiszteleti rendje:

December 19. 15:00 Karácsonyi női bibliaóra a gyülekezeti
házban
December 20. 10:00 Advent 4. vasárnapi istentisztelet
December 22-23. 18:00 Bűnbánati, előkészítő istentiszteletek
a gyülekezeti házban
December 24. 16:00 Szentestei istentisztelet a gyerekek szolgálatával
December 25. 10:00 Karácsony első napi úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10:00 Karácsony második napi úrvacsorás
istentisztelet
December 27. 10:00 Vasárnapi délelőtti istentisztelet
December 30. 18:00 Bűnbánati előkészítő istentisztelet a
gyülekezeti házban
December 31. 17:00 Óévi hálaadó úrvacsorás istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet
Dömötör Norbert református lelkipásztor
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CSALÁDI FOGÁSZAT
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Hétköznap: 8-12 és 15-20h.
Szombat: 9-12h.

JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
dr. Csorba
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika

Vecsési telephellyel rendelkező részvénytársaság felépítmény és részegység (előgyártott termék) összeszerelő munkára 2016. februári kezdéssel munkatársakat keres az alábbi munkakörökben:

• autóvillamossági szerelő
• lakatos
Előny:
Felépítmény összeszerelésben való jártasság
„C” kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem
Igényes munkakörnyezet
Béren kívüli juttatások
Jelentkezés:
Jelentkezni lehet önéletrajz megküldésével a
bmheros@bmheros.hu e-mail címen.
További információ kérhető:

Dubik László 30/914-1728
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Jóga 40+
Kímélő kezdő jógatanfolyam indul 2016. januárban mindazoknak, akik bár elmúltak 40 évesek, szeretnék megtartani,
javítani ízületeik, izmaik rugalmasságát, csontjaik erősségét,
fontos számukra az egészségük megőrzése, és szeretnék jól
érezni magukat egy vidám, aktív közösségben.
Plusz évek és plusz kilók nem akadály!

Jelentkezés: Bajkó Erika, 06-30-280-9625
Sok év után, újra Vecsésen!!!

Dr. Záhony Péter
fogszakorvos
Fogszabályozó magánrendelése
péntekenként a szakrendelőben

2220 Vecsés Telepi út 68 / 15-18 óráig
Időpont egyeztetés: 06/29 551 471
vagy 06/209893901

Vecsési Tájékoztató 2015 december

1955. július 9-én – 60 éve - a Csárdáskirálynő színrevitelével
avatták fel a Jókai utcai Szabadtéri Színpadot. Az évforduló
okán egy kitűnő dolgozatot olvashatnak el folytatásokban, ami
a vecsési „amatőr” színjátszás történetét idézi fel a kezdetektől
a hatvanas évekig.

Hatvan éves a Jókai Szabadtéri Színpad – II.
Tényként rögzíthető, hogy akkor minden közösségi rendezvényhez rendőrségi, tanácsi engedélyre volt szükség, még a
Halmy présházból kialakított iskolában tartott bálhoz, meg a
Jókai Kultúrcsoport előadásához is. Aztán ellendrukkerek, pártoskodók, sértődöttek, besúgók mindig akadtak, s törlesztettek
is. Ezek a percemberkék az új hatalom irányvonalával azonosulva ráerősítettek a „múltat végképp eltörölni” tendenciára,
amelyből sok kára lett Vecsésnek is, hiszen a nép valóban nem
kímélte a múlt értékeit, köztük még a patinás Halmy kastélyt
sem. Pedig szanatóriumot akartak belőle, de a felheccelt tömeg
téglánként széthordta.
A vecsési Halmy kastélyról készült kép, amelyből a dokumentum
szerint szanatóriumot akartak, de a múltat végképp eltörölni
vezényelt tömeg téglánként széthordta az épületet

Ilyen előzmények után a félelem sem oldódott olyan könnyen a
faluban, sőt a beszolgáltatások és adók a háború óta elviselhetetlen méreteket öltöttek. Előfordult, hogy az Epresben egy sváb
gazda felesége az összes tyúktojást el akarta adni, hogy a rájuk
kirótt adót befizethesse. Mikor a rendőrök a piacon igazoltatták,
az egyik egyenruhás obszcén szavak kíséretében az óvodás
gyermekek szeme előtt „véletlenül direkt” a tojások közé taposott. Az adóellenőrök, végrehajtók, tűzoltó egyenruhás fogdmegek sorra járták a parasztportákat, s ha szemetes volt az udvar,
azért, ha nem volt megkötve a kutya, azért, ha kevesebb volt a
tűzoltó víz a hordóban, ha hosszú vagy rövid volt a csáklya
nyele, ha gabonafélét evett a tyúk, ha be volt zárva, vagy ha
nyitva volt a kiskapu stb. mind-mind ok volt arra, hogy a gazdát, vagy ahogy akkor mondták:a kulákot büntessék.
Néhai Kiss István színjátszó rendező úgy vélekedett egyik vele
készült riportban, hogy a Jókai kultúrcsoportban a fiatalok többnyire nem tudtak, vagy tudatosan nem beszéltek ezekről a félelemkeltő eseményekről. Pedig nem lehetett nem észrevenni,
hogy a Jókai utcában is sok gazda padlását leseperték a hangoskodó végrehajtók. Akkor - és még sokáig - az a mondás járta
Vecsésen is, amiről a fiatalok is tudtak, hogy vigyázni kell, mert
még a falnak is füle van, s egyébként is jobb betartani a régi
sváb jelszót: Maul halten und heil schreien! Vagyis : Tartsd a
szád és kiálts éljent! Ezért nem beszéltek nyilvános helyen a
településen és az országban kialakult állapotokról.

A Jókai Kultúrcsoport fogalom volt Vecsés kulturális életében

Sőt Kiss Pista bácsi szerint a közösségi munkának olykor félelemoldó, figyelemelterelő szerepe is volt. Talán éppen ennek
volt az eredménye, hogy a Jókai együttesben munkások, kereskedők, KTSZ dolgozók, helyi hivatalnokok, diákok, egyetemi
és főiskolai hallgatók, fiatal házaspárok, diákok, olykor egész
családok békésen együtt voltak, akik id. Hrachovina Lajost és a
feleségét, H. Kovács Cicát, id. Fekete Károlyt valamint Tamási
Pált tekintették vezetőiknek, szervezőjüknek. Ők már a háború
előtt is belekóstoltak a vecsési színjátszás világába, és sok sikert
értek el. 1927-től e három családfő tagja volt a Névery Kálmán
kezdeményezésére megalakult vecsési Széchenyi Önképző
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Körnek. Egy 1929. március 25-ei, felsőtelepi színjátszó köri előadás, a Három a kislány c. daljáték fotóján is láthatók. A képen
a vecsési kultúráért színjátszó rendezőként is sokat tett állami
számvevőszéki irodatiszt: Névery Kálmán és felesége, Sárközi
Irén mögött ott látható Tamási Pál, Fekete Károly, Hrachovina
Lajos, Somogyi László, Dr. Simon Sándor orvos, Greschó Ilona
és mások is. Névery Kálmán kezdeményezésére 1940-től több
zenés rendezvényt, kívánságműsort tartottak, amelynek bevételéből a frontra került katonákat, vagy az elesett vecsési katonák
családjait segélyezték. Ezekről készült fotók egyikén Névery
Kálmán mellett ott látható Somogyi László, Sárközi József színjátszó rendező, Ribárszky Dániel színjátszó és rendező,
Szentpéteri László, a későbbi tanácselnök, sőt elsős kisdiákként
a későbbi vecsési primadonna, Somogyi Ilonka is.
A Jókai Kultúrcsoport vezetői közül Fekete Károly, Hrachovina
Lajos és Tamási Pál tehát már évtizedek óta együtt dolgozott
Vecsés kulturális életében, jól ismerték egymás gondolatait,
törekvéseit és önzetlenül szolgálták Vecsést a Jókai
Kultúrcsoportban is. Aztán az 1950-es évek elején, amikor már
gyakrabban szerepelt a Jókai együttes, a rendezési és szervezési
munkába a fiatalabb és tehetséges madiszes ifjúsági vezetőt,
Kiss Istvánt is maguk mellé vették. Ez a négyes a Jókai
Kultúrcsoport sikeréért, önmagát felülmúlva, szinte mindenre
képes volt. A korabeli vecsési szólásként Hrachovináéknál egy
családban jelen volt úgymond a támadó Csahi és a simulékonyabb Cica is. Mert a lendületes, a vonathoz mindig futva igyekvő Hrachovina Lajost csak egyszerűen Csahi bácsinak nevezték
a Jókai kör tagjai. Neki a munkahelye és a háború előtti kapcsolatai, nem utolsó sorban a háború után a vidéki színházaknál dolgozó Névery Kálmán révén jó összeköttetései voltak a budapesti színházak díszlettervező műhelyeivel éppen úgy, mint a vecsési iskolákkal, tanáccsal, Hazafias Népfronttal, TSZCS-kel és az
FMSZ-el is. Kezdetben mégis gondot jelentett az előadás kezdetének jelzése, amire egy praktikus, Jókai utcai ötlet adott megoldást. Ugyanis eleinte az udvarban álló, egykori istálló kőjászolára, egy erős, atlétatrikós férfi jókora kalapáccsal hatalmas ütést
mért, s ennek a messze hallatszó, gongszerű hangja jelezte az
előadás kezdetét, vagy a szünet végét. Hol van már az a világ,
meg a kőjászol, hát még az építője és a tulajdonosa?
Orosz Károly

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

Ajándékkártya
karácsonyra
5000 Ft 60 perc

eredeti indonéz masszőzökkel Vecsés központjában!

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

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

Vecsésen kiadó-eladó
családi házat,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm.
Tel.: 06-20 3974 055
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Jókedv és derű…
Özv. Szalay Istvánné, szül. Földváry Klára 1934. április 1-jén
látta meg a napvilágot a fővárosban Budán. Édesapja diplomás
építész, Édesanyja háztartásbeli volt, és Klárika egykeként a
szülei szemefénye lett.
Jól tanult, elvégezte a négy elemit, majd a gimnáziumot, leérettségizett. A vendéglátás érdekelte, ezért ilyen irányú szakiskolában szerzett élelmiszeripari
technikusi végzettséget.
Határozott, talpraesett leány
volt, önállóan intézte dolgait.
Beszélgetés közben figyelem tiszta tekintetét, melyben ott bujkál
a nyíltság és egy kedves mosoly, derűje idős korára is töretlen…

Nagyon szép nő volt fiatalon, megismerkedett egy hozzáillő
katonatiszttel, aki fél évig udvarolt neki, majd megkérte a kezét
és feleségül vette. Budáról Debrecenbe költözött a férjével.
Sajnos, a házasság nem bizonyult tartósnak, így csendben két év
után elváltak.
A volt férjének az Édesanyja Monoron élt, leányaként szerette
Klárikát, a válás után azt kérte, hogy költözzön hozzá és dolgozzon a környéken.
Három évig élt a volt anyósánál nagy szeretetben, egyetértésben, majd megismerkedett a második férjével, aki tanáremberként Monoron, a gimnázium igazgatóhelyettese volt.
1959-ben házasságot kötöttek, majd Vecsésre jöttek lakni.
Férje a régi falusi iskolában megalapította a gimnáziumi oktatást, ott tanított, az iskolában szolgálati lakásban laktak. Klárika
a Központi Konyha vezetésére kapott megbízást huszonöt évesen, és harminc évig ott is dolgozott, onnan ment nyugdíjba.
Amikor a Központi Konyha irányítását átvette, négy alkalmazottal 155 főre főztek, később az évek során felfejlődtek. Az alkalmazottak már huszonnégyen voltak, és 1670 adag ételt főztek,
adagoltak, szolgáltak ki. Eleinte három helyre szállítottak főtt
ételt lovas kocsival, később már nyugdíjazása előtt két teherautó
vitte tizenöt helyre az élelmet. Klárika nagyon szerette a munkáját és a munkahelyét, a kollégáival nagyon jó volt a kapcsolata.
1964-ben megszületett a fia, akit nagyon várt. Édesanyja hozzájuk költözött, hogy segítségére legyen a háztartásban, gyermek
ellátásban, hisz’ mindketten, férje is Ő is egész nap dolgoztak.
A fiú szorgalmas, jó tanuló volt, elvégezte az általános iskolát,
gimnáziumot, egyetemet és jogász lett. Később – jelenleg is –
törvényszéki bíróként dolgozik, s Klárika nagyon büszke rá.

Férje az újonnan épült, alakult Petőfi téri gimnáziumba került
tanítani, majd nyugdíjba ment. Sajnos megbetegedett, és 48 évi
boldog házasság után örökre eltávozott. Már nyolc éve, hogy
Klárika egyedül maradt.
Fényképeket nézegetünk, mesél, nosztalgiázik…

Mint korábban írtam, a központi konyhán nyugdíjazásáig dolgozott, nagyon jól érezte magát, jó volt a légkör, szerette, amit
csinált, a Jókai utcai Idősek Gondozási Központjának megalapításában is tevőlegesen részt vett. Nagyon aktív agilis ember,
nyílt, őszinte, szeretetreméltó.
A jó kollektívában örömét lelte, így észrevétlenül elrepült a harminc év, amit ott töltött, azt mondja, hogy az volt életének legboldogabb időszaka.
Nyugdíjazása után kereste a lehetőségeket, hogy hol kamatoztathatja az aktivitását, elhelyezkedett a Makróvilág Utazási
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Irodában helyettes vezetőként. Az Iroda szervezésében, intézte
a bel- és külföldi utazásokat, később a belföldi zarándokutakon
idegenvezető – kísérőként járta Magyarország szebbnél szebb
tájait. Ezt a munkát is szívvel-lélekkel csinálta.
Korábban sokat utazott, részben magánemberként, illetve munkája kapcsán külföldre, a sok fénykép őrzi élményeinek emlékét. Meséli, hogy szívesen néz a TV-ben is úti filmeket, jó látnia, hogy hol, merre járt korábban.

Mindig vidáman, tevékenyen élte az életét. Nagyon mozgékony
ember, sajnos cukorbetegsége miatt három éve a lakásban roszszul lett, elájult és kapaszkodás közben rázuhant a gáztűzhely.
Felépült, de azóta járókerettel közlekedik.
A mozgáskorlátozottság meghatározza a mindennapjait, szerencsére a fia a szemben lévő házban lakik, és napi szinten látogatja, jókat beszélgetnek, soha nincs elkeseredve, vannak barátai,
akikkel rendszeresen beszélget.
A régi konyhás munkatársaival évekig tartotta a kapcsolatot,
kicsit elszomorodva meséli, hogy a jó gárdából már csak hárman élnek, azokkal telefonon szokott időnként beszélgetni.
Alaptermészete életvidám, a nehézségeket is tudomásul veszi,
áthidalja, megoldja, sokan szeretik. A házból is kap baráti segítséget, jól érzi magát a bőrében, ami egy nyolcvan feletti idősödő hölgynél igen csak nagy szó.
Jót beszélgettünk, öröm volt számomra találkozni vele, mert a
mai „panaszkodós világban” jó olyan emberrel beszélni, aki
nem panaszkodik, hanem érdeklődő és kíváncsi mindenre.
Kívánunk Klárikának nagyon jó egészséget és hosszú, boldog
örömteli életet.
Írás és fotó Benke Mária

lUTHER nYOMÁBAn
(hitmélyítő társasutazás)

2016. június 27. - július 1.
Utazás: komfortos, légkondicionált autóbusszal, az alábbi
útvonalon:
Budapest – Hegyeshalom – Melk – Salzburg – Altötting –
Augsburg – Wartburg – Eisenach – Lipcse – Eisleben Wittenberg és Németország-Ausztrián át haza.
Részletes információ és jelentkezés - Heinemann Ildikó:
e-mail:ildiko.heinemann@lutheran.hu, illetve +36 207700442

RUHATIsZTÍTÓ FElVEVŐHElY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

Köny ve lés- bérszám fej tés!
Tel jes körű ügy vi te li
szol gál ta tá sok,
APEH ügyin té zés sel.
Tel.: 06 20 250 7004
www.peszika.hu
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„Emberé a munka, Istené az áldás.”
Egy iskolakert indulása…

2015 őszén a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának
(VEVI) kezdeményezésére iskolánk is csatlakozott a
Mezőgazdasági Szakkör Programhoz.
A „Hallom és elfelejtem, látom és emlékszem rá, csinálom és
megértem.” mottóval induló program célja, hogy a diákok iskolakerti tevékenységükön keresztül megtapasztalják a természeti
környezetüket, mint életük alapját, megérezzék az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, érezzék a generációkon
keresztül megőrződött tudás fontosságát, a munka becsületét.
Az elinduló egyházmegyei alternatív nevelési kezdeményezés a
mezőgazdaság témáján keresztül ösztönzi a tanárokat és diákokat a globális gondolkodásra. Felhívja a figyelmet a termelés –
élelmiszerfogyasztás – egészséges élelmezés összetettségére és
kölcsönhatásaira.
A 2015/2016-os tanév októberében induló program során a
résztvevő tanárok és diákok segítségével olyan új oktatási
anyag kerül be az egyházi intézményekbe, mely Beer Miklós
püspök atyánknak is szíve ügye.

Gobelin kiállítás…

A Kiállító-teremben november 20-án
megnyílt különleges gobelin kiállításnak
egyfelől az adta meg a varázsát, hogy
helyi alkotók mutatkoztak be a vecsési
érdeklődő közönségnek, másfelől a gobelinek szépsége az, ami elvarázsolta a
nézőket.

Juhász Gyuláné Kiss Éva Vecsésen él
családjával. Több mint 20 éve megbetegedett, leszázalékolt nyugdíjba került, s a
megélhetéshez szüksége volt munkára,
elment takarítani az Andrássy iskolába.
Nagyon lehangoló volt az élete, hiányérzete miatt állandóan keresett valamit, ami

Oktatás 27

Tehát belefogtunk…
Iskolánk 4.a osztályos tanulói nagy lelkesedéssel kezdték el a
kertalapítás nem könnyű feladatát. Egy elhanyagolt, gazos földterület és a jobb napokat is látott szoborkert várt ránk. A VEVItől kapott kerti eszközökkel - melyeket ezúton is szívből köszönünk – először gyomtalanítottuk, kitakarítottuk a két területet.
Az elöregedett, felkopaszodott levendulákat megmetszettük,
megkapáltuk. A megörökölt fűszerágyat, melyet még tavasszal
ültettek gimnazistáink a nálunk vendégeskedő Szatmárnémeti
Református Gimnázium diákjaival, kiszabadítottuk a méteres
gyomok fogságából. Egy újabb magas ágyással is gazdagodtunk,
melyet karbantartónk, Gyuri bácsi készített nekünk. Köszönjük!
Beindítottuk a komposztálót, elterítettünk egy kisebb hegynyi
termőföldet a kertben. Egy helyi gazdától gombatrágyát kaptunk
(Sárközi Nándornak nagyon köszönjük!), amit szorgos kis kezek
egyenletesen elosztottak a leendő ágyások területén. Már a
tavaszra gondoltunk, amikor a szoborkertbe néhány hagymás
virágot is elültettünk. És a távolabbi jövőbe tekintve ültettünk
egy besztercei szilvafa csemetét, melyről reményeink szerint
még sok kis petőfis diák fog csemegézni. A gyümölcsfát a kecskeméti Barna családtól kaptuk, akik minden Iskolakert Hálózat
tagnak biztosítanak egy általuk választott gyümölcsfát térítés
nélkül. Nagyon hálásak vagyunk felajánlásukért!
A gyönyörű napfényes november utolsó meleg napján két gimnazista tanuló Kaposi Gábor tanár úr vezetésével az őszi ásással
is végzett. Köszönjük a segítséget nekik is! Így most már nyugodtan várjuk a tavaszt, amikor újra rengeteg dolgunk lesz a mi
kis kertünkben.
Télen etetgetjük a madárkákat, tervezgetünk, elméleti tudásunkat gyarapítjuk, hogy tavasszal teljes lendülettel indulhasson
újra a munka. Reméljük, hogy hamarosan egyre több osztályt
vonhatunk be a kerti munkákba. Lehetőség lesz iskolakerti órák
szervezésére is.
Kis kertünk híreiről, eseményeiről, esetleges kéréseinkről
folyamatosan tájékoztatjuk majd a gyerekeket, családokat.
Írás és fotó Dudás Noémi (tanító)

örömet okozhatna számára, akkor találkozott a gobelinvarrással, azonnal beleszeretett. Azonnal vett is egy előrajzolt
képet, amit nagy lelkesedéssel varrt ki, és
boldog volt tőle, hogy a környezetében
élők dicsérték.
Az elismeréstől szárnyakat kapott, s egymás után vásárolta a kivarrásra váró előrajzolt képeket. Mind magabiztosabban
bánt a tűvel, színekkel, formákkal, míg
rátalált az interneten a leszámolós gobelinekre, amik már egy magasabb fokozatai
a kép készítésének… Ma már nem tudna
létezni a gobelinkészítés nélkül. Egy
internetes szerkesztő program segítségével ő maga álmodja meg, hogy milyen
képet szeretne ábrázolni. Életformájává
vált az alkotás. Tíz éve, hogy készít képeket, most érezte elérkezettnek az időt,
hogy a nagyközönség elé álljon alkotásaival. A kiállítást a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör vezetője, Szénási Sándor
István nyitotta meg, s ez alkalomra írt
verseinkkel színesítettük a közönség számára az élményt.
A gobelin képek önmagukért beszélnek.

Éva kifinomult szépérzékkel rendelkezik,
forma és színválasztása csodálatos s
egyedi. Egyik-másik képben több mint
90 000 öltés van, művészi módon ábrázol
bármit, bátran nyúl egy-egy nagy festőnk
képének elkészítéséhez is, sikerrel.
A kiállító teremben jól felépített módon
kerültek bemutatásra a képek, mert elhelyezésük a falakon a kezdetektől halad
napjainkig, így látszik az óriási fejlődés.
Emelte még a kiállítás eredetiségét, hogy
egy félkész mű is bemutatásra került, az
alkotótól lehetett érdeklődni, hogyan is
készülnek ezek a remekművek…
Ez volt az első kiállítása Évának, reméljük, hogy nem az utolsó, érdeklődéssel
várjuk a további műveinek bemutatóját.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
további alkotáshoz.
Írás és fotó Benke Mária

Gondoljon az egészségére és a szépségére!
Vásároljon ajándékot szeretteinek.

0630 879 5806
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Egy állatorvos tanácsai

Hogy kedvenceinknek is jól kezdődjön az Új Év!

Ki ne szeretné a karácsonyi meghitt hangulatban kicsit kedvencét is kényeztetni…?! Tanácsaink célja, hogy hozzájárulhassunk
a közös ünneplés békés nyugalmához. Azzal kezdeném, hogy az
év végi rohanásban és készülődésben kicsit háttérbe szorulnak
állataink, és a gazdik később veszik észre, ha valami baj van. Az
éppen aktuális időjárástól függően sok betegség lángolhat fel
ilyenkor. Nagy hidegben a kennelköhögés okoz járványokat,
enyhe decemberben a kullancsok is szedik még áldozataikat, de
lehetne még sorolni. Aztán a 24-ei sütés-főzés, és a többfogásos
vacsora maradékaiból igazi bőségtállal kedveskedhetünk háziállatainknak, de sajnos jó szándékú igyekezetünkkel gyakran túlzásba esünk. Azok a kutyák, akik egész évben tápon élnek,
nehezen emésztik meg a zsíros, ízletes, ám átmenet nélkül eléjük
kínált nyalánkságokat, aminek következményei beárnyékolhatják az ünnepek hangulatát. Egyszerre ne adjunk a megszokott
mennyiségnél nagyobb adagot egy etetésre, és ha lehet, azt is
keverjük a már megszokott eleséggel. Ezen kívül tudnunk kell,
nem minden konyhai maradék tartozik a húsevők normális táplálékai közé. Bár a szokatlan, ámde ínycsiklandozó illatok és
ízek miatt szinte mindent behabzsolnának, a gondos gazdi feladata, hogy a nem megfelelő részeket kiválogatva vigyázzon
állata egészségére. A szúrós szálkák, halrészek, a szilánkosra
törő csontok (pld: pulyka, csirke láb, szárny, comb csontjai)
könnyen felsérthetik az emésztőszervek falait, esetleg bárhol
elakadva gyakran csak állatorvosi segítséggel elhárítható problémát idézhetnek elő. Kerüljük a túlságosan zsíros (hurkaleves),
olajos, sós (páclé, abalé) levek etetését is. Ha szükséges, inkább
kenyérrel, rizzsel, vagy más eleséggel keverve adjuk az ilyen jellegű maradékot, elkerülve így a hasmenés kialakulásának lehetőségét. A túlságosan cukros édességek (pld. szaloncukor) etetése hosszútávon elhízást, következményes cukorbetegséget okozhat, de a csokoládé önmagában is mérgező a kutyák, cicák esetében! Erre érdemes az év többi részében is odafigyelni.
A zajos vendégforgatag karácsonykor, majd a szilveszteri petárdázás, trombitázás, pezsgőpukkanás komoly rémületet kelthetnek
állatainkban. A gyengébb idegrendszerű kutyák, cicák nyugalmat
keresve, ha gazdájuk nem vigyáz rájuk, elbujdokolhatnak, elszökhetnek. Itt jegyzem meg, hogy mióta chippel jelöltek a kutyák, ők
hamar előkerülnek, de ha a gazda címe vagy telefonszáma megváltozott, és nem íratta át, nem olyan egyszerű a helyzet. Az erős
zajhatások nemcsak halláskárosodást okozhatnak, de súlyosabb
esetekben epilepsziás görcsök kiváltó okává is válhatnak. Ezek a
kellemetlen stresszhelyzetek is elkerülhetőek, ha négylábú társainknak kifejezetten állatgyógyászati célra előállított nyugtató tablettát, könnyen beadható pasztát vásárolunk még az ünnepek előtt
(ez ügyben keresse fel állatorvosát). Sokszor már az is elég a pánik
kiváltotta menekülési ösztön korlátozására, hogy nyugodtabb szobába, pincébe, garázsba zárjuk őket erre a pár órára. Bízunk
benne, hogy tanácsainkkal segíthettünk abban, hogy egészségben
és békességben töltsék kedvenceik az ünnepeket.

Minden kedves gazdinak és négylábú családtagjainak áldott
Karácsonyt és Boldog Új Évet kíván a ZOOÁZIS Állatorvosi
rendelő kollektívája!

Rendelő: 2220 Vecsés, Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129, 06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633
Rendelés hétköznapokon 900-1000 és 1630-1830
Szombaton: 900-1100
Egész napos nyitvatartás 830-1830-ig

Az ünnepnapok körül változik a Vecsési
Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vecsési Járási
Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepnapok körül az alábbiak szerint módosul:
Hatósági és Gyámügyi Osztály:
2015. december 24-25-én (csütörtök – péntek) – ZÁRVA
2015. december 31-én (csütörtök) – 8.00 – 12.00
2016. január 1-je (péntek) – ZÁRVA

A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend
szerint fogadjuk ügyfeleinket:
Hétfő: 12.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Kormányablak:
2015. december 24-25-én (csütörtök – péntek) – ZÁRVA
2015. december 31-én (csütörtök) – 8.00 – 12.00
2016. január 1-je (péntek) – ZÁRVA

A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend
szerint fogadjuk ügyfeleinket:
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
Okmányiroda:
2015. december 24-én (csütörtök): ZÁRVA
2015. december 31 (csütörtök): 8.00-12.00
2016. január 1-jén (péntek): ZÁRVA

A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend
szerint fogadjuk ügyfeleinket:
Hétfő: 12.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk.

Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala

Idén is jöttek a motoros Mikulások!

Fotó: Oláh László főszervező

Örömmel tapasztaltuk, hogy idén sokan vártak minket az útvonalon gyerekekkel, ők szaloncukor esőt kaptak a motoros
Mikulásoktól. 115 motor és egy oldtimer autó jött el idén, a
Rendőrség és a Polgárőrség segítette és biztosította a felvonulást. Köszönjük a segítséget.
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Szép eredmények – nehéz tavasz – teljesül-e a vágyunk?

nagykáta sE – Vecsési FC 1-7 (1-4)
Gól: Bukovec J.(8’, 13’), Molnár I.(36’), Tárkányi G.(43’, 51’, 57’),
Novák M.(77’)
Vincze Gábor: - Nagyon sajnálom ellenfelünket, hogy ilyen
helyzetbe kerültek és teljesen szétesett csapattal találkoztunk a
hétvégén. Csapatomnak gratulálok, bár játékban és hozzáállásban is volt hiányérzetem. Tudatosabban kell az ilyen mérkőzést
kihasználni, hiszen lehet, hogy egy szezon alatt csak egyszer
fordul elő, hogy ilyen helyzetben lévő csapat az ellenfél. Ha
lehet 15 gólt rúgni, akkor miért csak 7 gólt szerzünk..!
Vecsési FC – CsO-KI sport 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Novák A.(36’), Bukovec J.(58’) ill. Bozori B.(10’)
Vincze Gábor: - Szép és tartalmas 15 mérkőzésen vagyunk túl, ahol
a játékosaim már elfáradtak a nagy nyomásban, és ez a végén a
játék minőségén is látszott. Célkitűzésünknek megfelelően szerepeltünk, sőt véleményem szerint ezzel a kerettel sok esetben erőn
felül is. Gratulálok tehát a srácoknak! A jövőt illetően lesznek távozók és érkezők is, hiszen nagyon kemény tavasz elé nézünk majd,
ahol reális esélyünk lehet a tervünk megvalósítására!
A bajnokság állása az őszi fordulók után:
1 Dabas-Gyón
15
12 3 0 40 – 12
2. Vecsés FC
15
12 2 1 43 – 8
3. CSO-KI
15
10 0 5 29 – 23

39
38
30

A két együttes kiemelkedik a mezőnyből. Valószínűsíthető, hogy
valamelyikük lesz a bajnok, aki ősztől az NB III-ban gyűjtheti a
pontokat. Számunkra hátránynak tűnik, hogy az élmezőny tagjaihoz mi megyünk, és nem hazai pályán játszunk velük.
Alighanem igazuk van a vecsési vezetőknek, akik úgy értékelik a
helyzetet, hogy szükség van erősítésre ahhoz, hogy az évek óta
tartó álmunk – a feljutás – valósággá váljon. Mindehhez persze
még kiváló csapatszellemre, és nehéz helyzeten úrrá lévő lelkierőre is szükség lesz.
Góllövőlista:
14: Tárkányi Gergő, 7: Bukovec Jasmin, 4-4: Molnár Dániel,
Kollár Dániel, Molnár István, Novák Mátyás, 3: Novák Alexisz,
2: Bruckner András, 1: Sándor Norbert

Vezetői vélemények

Czibolya Zoltán elnök: - Nagy lelkesedéssel, komoly célkitűzéssel indultunk
nyáron a 2015-ös bajnoki szezonnak.
Egy harmadik és egy második helyezést
már begyűjtöttünk, de a legfényesebb
érem még hiányzik. Eldöntöttük, hogy a
lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk azért, hogy a csapat a bajnokság
végén egy osztállyal feljebb kerüljön.
Úgy gondolom, hogy mindenki a saját területén nagyon sokat
dolgozott, és próbált tenni a cél eléréséért. A tabellán elért eredmény két dolgot mutat meg. Az egyik, hogy komolyan vettük a
munkánkat, a másik, hogy egy nagyon nehéz tavasz vár ránk.
Bajnokságban a legtöbb gólt Vecsés lőtte (43) és ezzel párhuzamosan a legkevesebbet kapta (8), a gólkülönbségünk is messze a
legjobb. Szép teljesítmény, köszönöm mindenkinek a munkáját!

Vincze Gábor vezetőedző: - Nyári érkezésemet követően átalakításon esett át a
csapat, sok esetben a játékosok távozása
miatt, de volt, akiket én tanácsoltam el!
Sikerült feltölteni a keretet, voltak jó
döntések és kevésbé jók is a játékosok
kiválasztásánál. Összességében, ha a
tabellát nézem jól sikerült a szezon fele,
amihez csak gratulálni tudok! Szeretném
megköszönni a vezetőknek és minden olyan embernek, akik
segítettek és biztosították a nyugodt hátteret nekünk. Remek
érzés volt, hogy a szurkolók is mellettünk voltak, bár az elején
azt gondoltam, hogy a sikerek után a nézőszám is nőni fog.
Lesznek változások a keretben, de sikerült kialakítani a csapat
gerincét, amire lehet építeni. Szeretnénk egy jól sikerült felkészülést követően hasonló jó szezont produkálni, amivel közel
kerülhetünk a célkitűzésünkhöz.
VT info (forrás: VFC honlap)

Fogathajtás

Elindult a Fedeles Világ Kupa sorozat

Az első forduló Stuttgartban volt, ahol Dobrovitz József 6.
helyezést ért el, a fordulót az ausztrál Exell Boyd nyerte. A
következő selejtezőn, Madridban nem indultunk. A harmadik
kvalifikáción, Stockholmban mind a két vecsési fiú elindult. Ifj.
Dobrovitz József döntőbe került és 3. lett. Édesapja Dobrovitz
József 5. helyen zárt. A futamon a holland Chardon győzött. A
napokban befejeződő Genfi tornán Dobrovitz a 4. és fia,
Dobrovitz Jr. az 5. helyet érte el, nyert Exell Boyd.
A februárban, Bordeaux-ban rendezendő döntőbe való bejutásra mind a két vecsési versenyzőnek komoly esélye van.
VT info

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
KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus
adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu
E-mail: besb97kft@vipmail.hu H.-Csüt.: 8-15h.
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Ezen az őszön savanyú lett a szőlő

Duna-Pent nKsE - Vecsés Kombi Express 31-20 (16-9)
Gól: Lovászi 7, Panyik 3, Tímár 2, Dudás 2, Vörös 1, Lesták 1,
Ladics 1, Cserép 1, Kovács 1, Uray 1
A felnőtteknél fordított volt a helyzet. Itt nekünk nem volt
semmi esélyünk.

Junior: Duna-Pent NKSE - Vecsés Kombi Express 28-35
(15-20)
Az élmezőnybe kapaszkodó hazaiak ellen lányaink nagyon jó
teljesítményt nyújtottak, és magabiztosan nyerte, amivel dobogóra értek.

Vecsés Kombi Express – VsK Tököl 25-27 (13-14)
Gól: Lovászi 6, Lesták 3, Dudás 3, Ladics 3, Czudor 3, Krajcs
3, Erdélyi 2, Kovács 1, Uray 1,
A felnőtteknek ismét nem volt egyszerű dolguk a középmezőnybeli Tököllel szemben. Az első félidőben azonban sikerült
meglepni a vendégeket, hisz nem tudtak felülkerekedni Vecsés
csapatán, és mindössze 1 gólos előnnyel mehettek pihenőre.
A második félidő is így folytatódott tovább, a hazai gárda jól
tartotta magát, de egyenlíteni nem sikerült. Sőt a végére maradt
a vendég előny, amely nem túl magabiztos, de győzelmet érő 2
gólra „duzzadt”.
Junior: Vecsés Kombi Express–VSK Tököl 36-19 (21-9)
A junior együttes szépen lassan törekszik felfelé a tabellán, ami
nem is csoda, hisz ismét nagyarányú győzelmet arattak. A mérkőzés már az első félidőben eldőlt, a szünetre már nagy különbséget mutatott az eredményjelző.
A játék képe a második félidőben sem változott, sőt Vecsés még
tovább növelte előnyét, így született meg a két pontot érő kiütéses végeredmény.

Vecsés Kombi Express–Dunavarsányi TE 25-14 (12-4)
Gól: Krajcs 6, Czudor 5, Lovászi 5, Erdélyi 3, Lesták 3, Dudás
1, Tímár 1, Panyik 1,
Megszületett az első győzelem!
A felnőtt együttes számára adott volt a lehetőség, hisz az a csapat látogatott el hozzájuk, amely egyedüliként mögöttük
helyezkedik el a tabellán. Ennek megfelelően éltek is a lehetőséggel, s már az első félidőben megmutatták, hogy eljött az ő
idejük, s megszerzik első győzelmüket.
A második félidőben már jobban ment a vendégeknek, de ez is
kevés volt ahhoz, hogy közel kerüljenek a hazaiakhoz, így megszületett az ősz első győzelme Vecsés felnőtt női kézilabda csapata számára. Bár a tabella állásán ez nem változtatott, maradt
az utolsó előtti hely.

Junior: Vecsés Kombi Express – Dunavarsányi TE 53-8
(26-3)
A Vecsés Kombi Express juniorjai letarolták ellenfelüket! A
dunavarsányi fiatalok igen keserű szájízzel távozhattak a vecsési csarnokból, hisz a hazai csapat a szó szoros értelmében
lemosta őket a pályáról, s ezt kiválóan mutatja a végeredmény,
a 45 gólos különbség.

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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szigetszentmiklós nKsE – Vecsés Kombi Express 33-27
(14-12)
Gól: Czudor 6, Lovászi 6, Erdélyi 4, Dudás 3, Ladics 3, Krajcs
2, Kovács 1, Uray 1, Lesták 1,
Vereséggel zárult az ősz.
A felnőtt együttes a vártnál jóval szorosabb mérkőzést játszott a
listavezető Szigetszentmiklós ellen. Az első félidőben a hazai
csapat mindössze 2 góllal mehetett a pihenőre, így a meccs a
második játékrészre három esélyes maradt.
A miklósi gárda azonban nem engedte a Vecsésnek, hogy pontokat raboljon, hisz az akár az első helyükbe is kerülhetett
volna, így a mérkőzés végére bebiztosították győzelmüket.
Ezzel a Vecsés vereséggel zárta az őszi szezont, a tabella 9.
helyén 3 ponttal, megelőzve a 0 pontos Dunavarsányt.
Junior: Szigetszentmiklós NKSE – Vecsés Kombi Express 22-43
(9-25)
A vecsési juniorok ismét nagyarányú győzelmet arattak a szigetszentmiklósi fiatalok ellen, amivel megerősítették helyüket a
dobogón.

A felnőttek mezőnyében Szigetszentmiklós áll az élen 15 ponttal. Őt három 14 pontos gárda követi: Gárdony-Pázmánd,
Fehérvár II., Cegléd a sorrend.
9. Vecsés Kombi Express 9 1 1 7
199-236 3
Előttünk a 4 pontos EURONOVEX van, ők még megelőzhetőek,
a többieknek már jelentős a pontelőnye. Sereghajtó a pont nélkül álló Dunavarsány együttese. Tavasszal jobb a sorsolás, mert
hat alkalommal leszünk pályaválasztók, ezért egy huszáros hajrával még sok minden elképzelhető.
A legjobb gólszerzők:
43: Lovászi, 24: Dudás, 19: Lesták, 18: Balla,17: Czudor

A juniorok tabelláját Gárdony-Pázmánd vezeti százszázalékos
mérleggel Gyömrő (16) előtt.
3. Vecsés Kombi Express 9 7 0 2 314-200 14
A legjobb gólszerzők:
49: Cserép, 48: Krajcs, 31: Kovács, 29: Tímár, 26: Czudor

A bajnokság tavaszi szezonja a vecsésiek számára február 28án kezdődik hazai pályán, a Gárdony-Pázmánd csapata ellen.
Molnár Péter

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

ETO-sZEsE Győr – Vecsés sE Él-TEAM 24 - 17 (11 - 6)
Gól: Simon 3, Győrfi 3, Hegedűs 2, Wieszt 2, Kiss 2, Gálli 2,
Kaló 1, Tomori 1, Auer 1

A hazai gárda keményen kezdett, s a félidő végére magabiztos
előnyt alakított ki, de a Vecsés már többször is állt fel a padlóról, így a Győr nem könyvelhette el a győzelmet.
A második játékrész azonban nem hozott változást. A hazai csapat magabiztosan tartotta a különbséget, majd a mérkőzés végére hozzá is tudott tenni. Így az idegenben szerzett pont még
mindig várat magára.

Junior: ETO-SZESE Győr – Vecsés SE ÉL-TEAM 26 - 23
(16 - 12)
A szárnyaló juniorjaink 7 mérkőzés óta tartó veretlenségét szakította meg a győri fiatalok kiváló csapata. Már az első játékrészben látszott, hogy nagy becsvággyal küzdenek, hisz a tabellát vezető Vecsés ellen 4 gólos előnnyel pihenőre menni nem kis
fegyvertény.
Fordulás után sem sikerült megújulnia Vecsésnek, így elszenvedték az első vereségüket. Győr ugyan közelebb került
Vecséshez, de megmaradt az első hely.
Vecsés sE Él-TEAM – százhalombattai KE25 - 24 (13 - 9)
Gól: Kiss 6, Sápi 4, Csontos 4, Wieszt 3, Győrfi 3, Fiar 3, Gálli 2

A bajnokságban a papírforma szerint Vecsés volt az esélyesebb, s nemcsak a hazai veretlenség, hanem a tabellán elfoglalt helyezések is ezt mutatták. Ennek fényében alakult az
első félidő. A hazai csapatnak kellett jó 10 perc mire beindult,
de aztán apránként növelte előnyét, s a szünetre magabiztos
előnyre tett szert. A második játékrészben jól kezdett Vecsés,
de úgy tűnt, lassacskán kezd elfogyni a csapat. Nem jöttek be
a támadások, s a védekezés is felengedett néha. A vendég
Százhalombatta folyamatosan zárkózott fel, a mérkőzés végére úgy tűnt, akár pontot is szerezhet. A végjátékot azonban
most is sikerült higgadtan kezelni, maradt a két pont és a
hazai veretlenség.

Junior: Vecsés SE ÉL-TEAM – Százhalombattai KE 36 - 32
(19 - 15)
A vecsési junior gárda bár elszenvedte első vereségét, magabiztosan állt ki a százhalombattai fiatalok ellen, s sima győzelmet
aratott. Már az első játékrészben uralták a mérkőzést, és a második félidőben nem tudtak még jobban meglépni ellenfelüktől, de
közelebb sem engedték.
Várpalotai BsK – Vecsés sE Él-TEAM 20 - 25 (8 - 15)
Gól: Hegedűs 4, Tomori 4, Wieszt 3, Győrfi 2, Kiss 2, Gálli 2,
Fiar 2, Csontos 2, Farkas 2, Kaló 1, Sápi 1

Megvan az első idegenbeli győzelem! Várpalota a sereghajtó
és mindössze 1 győzelme volt az újonc Szigetszentmiklós
ellen, de Vecsés trénere, Molnár József kiemelte, hogy nem
szabad lebecsülni az ellenfelet. Ezt nem is tettük, komoly,
magabiztos játékkal, már az első félidőben elrendeztük a két
pont sorsát. Fordulás után még próbálkozott Várpalota, de
ennek ellenére biztos győzelemmel szerezte meg első idegenbeli pontjait a VSE.
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Junior: Várpalotai BSK – Vecsés SEÉL-TEAM 20 - 36
(13 - 22)
A vecsési együttes ismét sima győzelmet aratott a junior bajnokságban is gyengélkedő Várpalota ellen. A vendégek már az első
félidőben eldöntötték a mérkőzést, s a második játékrészben
csak folytatták az öröm játékot, bezsebelve az újabb 2 pontot.
Vecsés sE Él-TEAM – Dabas KC VsE 26 - 26 (11 - 12)
Gól: Csontos 8, Győrfi 5, Gálli 4, Kiss 3, Sápi 2, Wieszt 2,
Uzonyi 1, Fiar 1

A dobogósok sem tudnak győzni Üllőn! A felnőttekre újabb erőpróba várt, hisz ismét egy dobogós csapat érkezett vendégségbe.
Tavaly Dabas igen érdekes körülmények között, mindössze 1
góllal tudott nyerni az üllői csarnokban, így ebben az idényben
is izgalmas mérkőzésre számíthattak a nézők. Az első félidőben
egyik csapat sem tudott igazán felülkerekedni a másikon. Ment
az adok-kapok, s mindkét oldalon ment a kemény védekezés.
A második játékrész merőben másként alakult. A vendégek lassacskán felőrölték a mieinket, s a mérkőzés utolsó 10 perce már
5 gólos dabasi előnyt hozott. Úgy tűnt, hogy elszenvedjük első
hazai vereségünket a szezonban, amikor 2-3 gyors gólt követően megcsillant a remény. A vendégek is érezték, hogy vérszemet
kapott a vecsési csapat, s ahogy csak tudták húzták az időt.
Ennek ellenére az utolsó egy percben mi támadhattunk a döntetlenért, ami Gálli Krisztián révén sikerült is. Hallatlanul izgalmas volt az utolsó fél perc. Emberhátrányba kerültünk, de a
kapufa most minket segített, s újfent sikerült pontot rabolni egy
dobogós csapattól, és megtartani a hazai veretlenséget!

Junior: Vecsés SE ÉL-TEAM – Dabas KC VSE 27 - 25
(14 - 10)
A junior együttes szoros mérkőzésen tudta hozni a győzelmet, s
ezzel továbbra is vezeti a tabellát. A Vecsés az első félidőben
meglépett ellenfelétől, s úgy tűnt ismét egy sima meccs lesz, de
a második játékrészben összeszedte magát Dabas, s közel került
a hazaiakhoz. Ennek ellenére nyertünk, s az újabb két ponttal
tartjuk első helyünket a tabellán.
A felnőtt tabella állása a 12. forduló után:
6. Vecsés SE Él-Team 12 6 2 4 303-300
14
A mezőnyt Szentendre vezeti 22 ponttal Csurgó U23 előtt, akinek 19 pontja van. Harmadik Dabas 17 ponttal. A tabellán
Veszprémi KSE (16) és Tata (14) következik.
A hazai góllövőlista állása:
47: Gálli, 43: Csontos, 39: Győrfi, 33: Wieszt, 31: Tomori,
26: Kiss dr.
A junior tabellán 19 ponttal őrizzük első helyünket a 18 pontos
Pécs előtt, akik a tavalyi bajnokságot százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg! Szentendre 16 ponttal a harmadik.
A legjobb gólszerzők: 62: Gyuricska Martin, 60:Antal Levente,
38: Molnár Ádám, 36: Auer Mihály, 35: Farkas Szilárd,
34: Nagy Tamás
legújabb!
MKB Veszprém U23 - Vecsés sE Él-TEAM 23-29
Biztosan három pont előnnyel őrizzük a 6. helyezést.

junior: MKB Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL-TEAM 37-37
Pontegyenlőséggel állunk az élen Pécs csapatával.
Összeállította: Molnár Péter

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
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 észrevételeiket, javaslataikat az alábbi elérhetőségeken:
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@williams.hu email
címen, és a 0620-985 6914 mobil számon várják.

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!

Közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
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 közbeavatkozást tart szükségesnek.
VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilágosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap 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. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.

Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – dec. 21-ével,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – dec. 28-ával
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – jan. 4-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – jan. 11-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – jan. 18-ával,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – jan. 25-ével kezdődő héten ügyeletes.

A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika,
8 órától 14 óráig a Hanga Patika tart nyitva!
Szombaton 20 órától hétfő reggel 8 óráig az ügyeletes patikát
kell keresni.
VT infó

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 gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről
Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503
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.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

