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Vecsés Város Képviselő-testülete december 16-án tartotta az
előző év utolsó testületi ülését, ahol 30 napirendi pontot tárgyaltak. Az ülésen dr. Lugosi Mária képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.

működési támogatást a képviselő-testület átengedte a szövetségnek, és egy helyiséget (Vecsés, Károly u. 2.) biztosított a
szolgálat részére. Ez a szerződés december 31-én járt le. Az
eltelt 10 év alatt munkájukkal a képviselő-testület és a lakosság
is elégedett volt, ezért az ellátási szerződést egyhangú szavazással további 5 évre hosszabbították meg.

Egyhangúan elfogadták a Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium
2012-2014. évről szóló beszámolóját
A Váci Egyházmegye és a város még 2012. május 29-én írta alá
az együttműködési megállapodást az iskola fenntartói jogának
átvételéről. A megállapodás értelmében évente kellene az iskola igazgatójának beszámolnia az intézmény tevékenységéről, de
az előző évben ez elmaradt, ezért most két évről kaptak áttekintést a képviselők. Az új igazgató, Sztyehlikné Hegyi Krisztina
kinevezését is csak utólag tudta a képviselő-testület véleményezni (Az új igazgató, mint ismeretes a 2014/2015-ös tanévtől
vette át a vezetést Csík Józsefnétől). A beszámolóból kiderült,
hogy a tanulói létszám az elmúlt időszakban szinte változatlan,
jelenleg a 13 évfolyamon 636-an tanulnak. A fenntartói jog
átvételekor, mindössze két pedagógus távozott a tantestületből,
most 50 pedagógust és egy óraadó tanárt foglalkoztatnak. Az
iskola a 2012/13-as tanévben elnyerte az Ökoiskola címet.

Elfogadták a Bálint Ágnes Kulturális Központ 2014-es
beszámolóját
Kis Tóth János igazgató beszámolójában több javaslatot is tett a
másfél éve átadott intézmény működésére vonatkozóan. Az
energiafelhasználás hatékonysága érdekében javasolta a nappal
is megvilágított terek fényforrásainak energiatakarékos eszközökkel való cseréjét. Az energia szükséglet minimalizálása érdekében a ház villamosenergia-ellátását napelemekkel való bővítését. A ház színvonalas működése érdekében bővítené a létszámot
is. Indoklásában leírta, hogy a nyitás után folyamatosan megnövekedett a rendezvények száma, ami sokkal nagyobb odafigyelést és szervezést igényelne, ezért 1 műszaki csoportvezetőt,
1 információs munkatársat, illetve 2 fő berendezőt venne fel a
jelenlegi 14 fős létszámhoz. Az igazgató beszámolójában
kihangsúlyozta, hogy másfél éves működésük során új tevékenységek jelentek meg, bővültek a kulturális szolgáltatások,
erősödött a kistérségi szerepvállalásuk, nőtt a ház kihasználtsága. Míg 2013-ban 123 rendezvényt bonyolítottak le, és 18.970 fő
látogatta a központot 1.635 órában, addig 2014 decemberéig 230
rendezvényükre több mint 40.000 fő 3.010 órában volt kíváncsi.
A Mazsola Játszóházat megnyitása óta 10.320 fő látogatta.
A kérdések napirendi pontnál Szabó Attila (Jobbik) azután érdeklődött, hogy van-e lehetősége az önkormányzatnak a rendőrőrs
épületének felújítását támogatni. A kérdésre Szlahó Csaba
elmondta, hogy ez a segítségnyújtás folyamatban van, már
árajánlatot is kértek a kivitelezőtől.
A közérdekű bejelentések között a polgármester bejelentette,
hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság vezetője, Szmodics
Róbert monori rendőrkapitányt január 1-jétől új munkakörbe
helyezte át, és új vezetőt, Baár Pál ezredest, rendőrségi főtanácsost bízta meg a kapitányság vezetésével. Szlahó Csaba
elmondta, hogy a tervezett útdíjak bevezetésével kapcsolatban a
környék önkormányzataival történő egyeztetés után hivatalos
közleményt jelentetnek meg. (Lásd 17. oldal – szerk.)

A decemberi testületi ülésrôl jelentjük

Polgármesteri beszámoló
Szlahó Csaba a két ülés között történt fontosabb események
kapcsán elmondta, hogy a képviselő-testület a novemberi ülésén 3,5 millió forintot biztosított a Toner Hungary Kft. részére
jégpálya üzemeltetésére, ennek ellenére a vállalkozó visszavonta kérelmét. Az Országos Mentőszolgálat december 1-jétől 12
órában megkezdte a szolgáltatását a Lőrinci út 14. szám alatti
önkormányzati ingatlanon.
November 20-án közmeghallgatást tartottak. (Erről a VT
novemberi számában részletesen beszámoltunk – szerk.)
November 21-én, pénteken Varga István, a VSE leköszönő
elnöke megtartotta búcsúztatóját, aki majd két évtized után
vonult vissza, és átadta a stafétát Seres Attilának, a Box Klub
egyik vezetőjének. November 24-én, hétfőn emlékeztek meg a
Bálint Ágnes Óvoda 85 éves fennállásáról. (Erről a VT decemberi számában részletesen beszámoltunk – szerk.)
December 5-én, pénteken a Főpolgármesteri Hivatalban szervezték meg a BA Zrt. éves konzultációs bizottsági ülését, ahol
Jost Lammers vezérigazgató bemutatta a reptér elmúlt évi fejlesztését és működését. A következő napirendben Ughy Attila
XVIII. kerületi polgármesterrel közösen számolt be Szlahó
Csaba az AIR-LED program eredményéről.
December 13-án, szombaton rendezték meg a jubileumi házasok köszöntését, ami ebben az évben is igen jól sikerült. Az
erről szóló írásunk a 3. oldalon olvasható.

Újabb négy évre hosszabbították meg a rendőrségi közalkalmazotti státuszt
A képviselő-testület még 1991-ben hozta létre az ügykezelői
státuszt. A rendőrség 2003-ban kérte, hogy az ügykezelői státusz kerüljön át saját állományukba úgy, hogy annak teljes költségét (illetmény és járulékai, ruházati költségtérítés, munkába
járási költségtérítés, stb.) továbbra is az önkormányzat biztosítsa. Az erre vonatkozó szerződés 2014. december 31-én lejárt, a
képviselők egyhangú szavazással a szerződést 2018. december
31-éig meghosszabbította.

Meghosszabbítottak az ellátási szerződést a Magyar
Kolping Szövetséggel
A támogató szolgálat speciális feladatot lát el, ami a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő ellátására jött létre. A
támogató szolgáltatás működtetéséhez, az ellátottak után járó

100.000 Ft támogatást szavaztak meg a Dél-pesti ILCO
Egyesületnek
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete több éve
támogatja a Dél-pesti ILCO Egyesület munkáját. Az egyesület
kiemelten közérdekű jogállású országos szervezet, ami döntően
vastagbélrákkal megoperált sztómásokat részesíti szakszerű
lelki és fizikai utógondozásban, és segítik a családba, a társadalomba való beilleszkedést.

Írás és fotó: Polgár Gyula
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Jubiláns házaspárok köszöntése

A város önkormányzata 2000-ben köszöntötte először a településen élő jubiláns házaspárokat. Idén december 13-án a Petőfi
téri templomban kezdődött az ünnepség a már hagyományosnak mondható módon. A templomban ökumenikus áldást kaptak a gyémánt-, az arany- és az ezüstlakodalmukat ünneplő
házaspárok, megújították a polgári fogadalmukat, ajándékot és
emléklapot vehettek át a város vezetésétől. Az ünnepség később
az új kulturális központban folytatódott, ahol vacsora és muzsikaszó mellett ünnepelhettek a jubilánsok a családjukkal. Az élő
zenét a Nosztalgia-duó biztosította.
Sok boldogságot kívánunk!

Önkormányzat 3

Tímár Frigyes - Tar Julianna, Dr. Sahin-Tóth Gyula - Várszegi
Klára, Nyulász János - Pum Mária, Miczkó János - Boscyk
Veronika, Kárpáti József - Kauremszki Erzsébet, Vigh Ferenc Csepcsik Ágnes, Jauer Miklós - Magda Rozália, Bárány Ferenc
- Fabók Erzsébet, Cziráki János - Jámbor Mária, Molnár Ferenc
- Békési Terézia

60 éves házassági jubileumát, gyémántlakodalmát ünnepelte:
Skultéti Aurél - Kisjuhász Mária, Marti József - Jenei Jolán,
Petrik Lajos - Bekker Terézia, Konecsni László - Stiller
Erzsébet

25 éves házassági jubileumát, ezüstlakodalmát ünnepelte:
Szabolcsi Zoltán - Micsutka Éva, Dr. Sahin-Tóth Tibor - Vámos
Mariann, Faragó István - Loys Ildikó, Virágh Zsolt - Földi
Etelka, Tóth József Zoltán - Gonauer Teréz, Jászberényi László
- Mátyás Erzsébet, Baranyai Mátyás - Babotai Ágnes, Fejős
György - Figura Helga, Papi László - Wehner Sylke, Abonyi
Gábor - Nagy Rita, Brunner József - Fejes Krisztina, Verők
Zoltán - Lőrincz Gyöngyi, Jónás János - Bíró Emese

50 éves házassági jubileumát, aranylakodalmát ünnepelte:
Rábai Imre - Abander Katalin, Tar György - Dr. Fodor Etelka,

Köszönjük a Karamell Cukrászda nagyvonalú támogatását, valamint a Lumpen Klumpen tánccsoport fellépését, akik színvonalas műsorukkal szórakoztatták az ünnepelteket és vendégeiket.
Lajos Éva

fotók: Katona Csaba
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A Grassalkovich iskola híreibôl

Adománygyûjtés az iskolában

Karácsony az iskolában

Legszebb családi és egyben egyházi ünnepünk a karácsony.
Kicsi és nagy egyaránt várja ebben a rohanó és elhidegült világban a békés családi együttlétet, a meghitt pillanatokat a karácsonyfa körül. Ezért is tartja intézményünk fontosnak a karácsonyt megelőző készülődést, és próbálja minden évben méltón
lezárni e várakozást egy kedves és szeretetteljes hangulatot
teremtő ünnepséggel.

Iskolánkban régi hagyomány az adventi készülődés. Tanulóink
adventi koszorút és karácsonyi ajándékokat készíthettek,
mézeskalácsot süthettek és részt vehettek az adventi műsoron.
Addigra iskolánk épülete már karácsonyi díszben pompázott.
Az osztályokban ragyogtak a feldíszített fák, az adventi naptárak minden nap meglepetéssel várták a gyerekeket. A színpadra
felállított két óriásfenyő illata belengte az aulát. Napról-napra
egyre erősebben éreztük a közeledő szenteste hangulatát. Az
utolsó tanítási napra a harmadik osztályosok készültek karácsonyi műsorral. Lelkesen tanulták a szöveget és kitartóan próbáltak. Szüleik közreműködésével segítettek a díszletek és jelmezek megalkotásában. Izgatottan várták az előadás napját abban
a reményben, hogy örömet fognak szerezni iskolai közösségüknek és emlékezetessé teszik ezt a szép ünnepet. Természetesen
a műsorból nem hiányozhatott a betlehemes játék, amely viszszaröpített bennünket Jézus születésének korába. Egy mesés
jelenet a fenyőcskéről a kisebbek szívét dobogtatta meg. A
remekül előadott hangulatos gyertyás tánc után a műsor megkoronázásaképpen a pedagógusokból álló énekkar kedveskedett
tanulóinknak szívmelengető és színvonalas előadással.

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy csatlakozunk a
Cípősdoboz elnevezésű országos jótékonysági adománygyűjtő
akcióhoz. Az idén is így tettünk. A gyerekek nagy igyekezettel
és lelkesedéssel hozták az esztétikusan becsomagolt, szépen
elkészített dobozokat, melynek eredményeként 183 ajándékdobozzal segítettünk a rászoruló gyerekeknek, hogy szép karácsonyuk legyen. Mindenkinek köszönjük, akik támogatták az adománygyűjtést! Köszönet illeti kolléganőmet, Hirschné Faragó
Tündét és férjét, Hirsch Lászlót, akik segítettek az adományok
gyűjtőpontra szállításában.
Gáborné Bárány Ágnes tanító

fotó: iskola

Köszönjük!
A Mindenki Karácsonyára igen sok finom süteményt ajánlottak
fel a szorgos háziasszonyok.

Ezúton mondok köszönetet Pfund Imrénének, Sárdi
Jánosnénak, Herczeg Ferencnének, Lukács Balázsnénak,
Alattyányi Istvánnénak, Kovács Mártonnénak, Csikász
Jánosnak, a ,Félegyházi Pékség Kft. ügyvezetőjének, Herr
Józsefnének, Ormai Józsefnének, Pável Bélánénak, Kékesi
Zsuzsannának, Csendesi Mártonnénak.
Isten fizesse meg és tartsa meg jó szokásukat jövőre is!
Bízunk abban, hogy diákjaink az iskola falai közt megélt örömteli pillanatokon túl, további élményekkel gazdagodtak a családi körben töltött ünnepnapok során.
Írták: 3. osztályos tanítók

fotók: iskola

Pável Béla

fotó: Katona Csaba

Honlap, brossura, szórólap és boltok
reklámanyagának elkészítését vállalom.
Honffy Gábor - Tel:3620/9825439
e-mail:gabrinusz@freemail.com
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Zsúfolt nézôtér - szép este

A karácsony előtti programokkal teli időszakának legjelentősebb
eseménye a Vecsési Hagyományőrző Egyesület, a Musikverein
Wetschesch Koncert-fúvószenekarának Karácsonyi ajándék
Koncertje. December 20-án a Kulturális Központ
Színháztermében Falvai Anett, a hangverseny háziasszonya
köszöntötte a nézősereget, mert a két plusz sor és a lépcsők is
zsúfolásig megteltek. Fazekas József, a VHZ elnöke a zenekar
nevében köszönte meg a nagy érdeklődést, és nagyon jó szórakozást kívánt a koncertre.

Fiatal zenészek bemutatója

A Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekara két angol karácsonyi
népdal feldolgozást, majd egy vidám latin szambát adott elő. A
zenekart felkészítette és vezényelte Szabó Imre és Rainer
Micsinyei László tanár úr.

Pachelbel német barokk zeneszerző egy művét, majd az orosz
Csajkovszkij: Hattyúk tavából egy részletet – a kishattyúk táncát - adta elő Gőz Anett, Tordai Dorka és Tóth Gréta fuvolán. A
művet betanította Kun Veronika tanárnő!
A romantikus zeneirodalom egyik legnagyobb mesterétől, a
német Schumann: In Memoriam című zongoradarabját Fazekas
Boglárka előadásában hallgathattuk meg.

A köszöntések

Kultúra 5

Hagyományosan a szünet után, de a koncert előtt történik a
jubilánsok köszöntése, az új tagok felvétele és az aspiránsok
bemutatása.
Jubilánsok voltak, 5 éves: Bagoly István, Fazekas Boglárka,
Leéb Zsombor, Liebe Viktor.
10 éves: Krausz Pál Ádámné, 15 éves: Sárosi Julianna, Lévai
Péter.
Zehetmayer Józsefet 25 éves és Liebe Mátyást 40 éves tagsága
okán köszöntötték.
Az új tagok felvétele – a kötelmek nyilvánosság előtti elvállalásának ígérete után – a zenekar közfelkiáltásával valósul meg:
Tordai Dorka fuvola, Tóth Gréta Hanna fuvola, Kovács Márk
baritonkürt, Horváth Péter klarinét.
A zenekari aspiránsok lettek: Gőz Anett fuvola, Gőz Nóri klarinét, Antal Péter klarinét.

A hangverseny

Julius Fučík cseh zeneszerző és katonazenekari karmester
Florentiner Marsch-ával kezdődött el a műsor. A változatos programban a polka és a walzer mellett az operett és az opera is helyet
kapott. Sőt, szerették volna zenekari kíséret mellett az éneket is
belopni a programba, de ez sajnos, csak részben sikerült.
Lehár Ferenc: A víg özvegy című nagyoperettjéből Vilja dalát
Majsai Júlia, a Vecsési Zeneiskola magánének tanárnője adta
elő, nagy sikerrel. Két szám (Erkel: Bánk bán – Hazám, hazám
ária és Verdi: Traviata – pezsgő duett) Pálinkás László operaénekes betegsége miatt elmaradt a meghirdetett műsorból.
Üde színfolt volt Albert Parlow német katonazenekari zeneszerző üllőre írt zenedarabjának bemutatója. A polka „vendégművésze” Rainer Micsinyei Anna volt, aki a szólót üllőn játszotta. A
zenekart ezúttal – egy kis üllő smirglizés és kalapács reszelés
mellett - a büszke édesapa, Rainer Micsinyei László vezényelte.

A show

A Bavorák Szaxofon Quintet négy éve alakult a Zeneegyesület
szaxofonosaiból! Dobrovitz Nándor bariton, Ujvári Zoltán
tenor, Fazekas József tenor, Lévai Péter alt és Csányi Kornél alt.
A Quintet három számmal készült, és Lévai Péter tanár úr munkájának köszönhetően mindegyik számhoz készült egy klip is,
mely még élvezetesebbé tette a muzsikát.
A siker óriási volt, még ráadás szám is kellett, de az igazi meglepetést Lévai Péter „egyéni akciója” okozta, aki kihasználva a
nyilvánosságot, a sokaság előtt kérte meg szíve választottja kezét.
A nem mindennapi leánykérést „igen” és tapsvihar díjazta.

A világzenét Irving Berlin, Leroy Anderson egy-egy száma, és
Carlos Santana slágereinek egyvelege jelentette. Ez utóbbiban
szólót játszott Lévai Péter és Tordai Dániel alt szaxofonon.
Természetesen kitartó vastaps köszönte meg a magas színvonalú hangversenyt. A zenekar ráadásként Máté Péter: A zene nélkül mit érek én – című slágerét adta elő.
Szabó Imre karnagy az egyesület nevében köszönetét fejezte ki
a támogatóknak: Vecsés Város Önkormányzatának, az NNÖKnak, az Oktatási Bizottságnak, a Róder Imre Cserkészcsapatnak,
valamint a Vecsési Borbarátok Egyesületének, a Karamell
Cukrászdának és a Hanyecz családnak, Csendesi Mártonnak és
családjának, Lugosi Katalin és családjának. De jutott köszönet a
közönségnek a kitartó szeretetért, a zenészek családtagjainak is,
hogy munkájukkal, támogatásukkal segítették az egyesület tevékenységét.
A Mennyből az angyal dallamaival és közös eléneklésével ért
végett az emlékezetes hangverseny.
szalontai

fotók: Balogh Miklós
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8 Környezetvédelem

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei
Tisztelt Lakosság!

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban szeretnék Önökkel néhány gondolatot megosztani. A
Városgondnok Kft. munkatársai, díjbeszedői december végén,
január elején folyamatosan eljuttatták a lakossághoz az új világoskék szelektíves zsákokat. (A későbbiekben a cserezsákokat
a gyűjtőjáratok fogják a lakosság részére eljuttatni.)
Remélem, a zsákok már minden olyan háztartásba eljutottak,
ahol várhatóan szelektíven fogják gyűjteni a hulladékot. Azért
fogalmaztam így, mert lesznek olyan társasházak, illetve lakótelepi lakások, ahova nem viszünk zsákot. Ennek több oka is van:
1. A közös képviselőkkel történt egyeztetésen voltak olyanok,
akik azt jelezték felénk, hogy az általuk irányított társasházak
nem kívánnak részt venni ebben a programban. A házhoz menő
szelektív gyűjtés számunkra (Városgondnok Kft.) kötelesség a
lakosság részvétele viszont önkéntes. Reméljük, egyre többen
fogják megérteni ennek szükségességét, és közösen meg is
találjuk a későbbiekben a megoldást a kihívásokra.
(Kérnék mindenkit, hogy érdeklődjön a társasházi képviselőjénél, hogy milyen módszer mellett döntöttek, milyen módon szeretnének szelektívet gyűjteni)
2. Azoknál a társasházaknál, ahol zárt udvaron van lehetőség
gyűjtőedény elhelyezésre, ott 1.100 l-es gyűjtőedény (konténer)
használatát javasoljuk.
3. Az OTP-lakótelepen 2 társasház 240 l-es szelektív kukák
megvásárlásával oldja meg az elkülönítetten gyűjtött hulladék
gyűjtését.
4. Vannak olyan lakótelepi társasházak, ahol fizikai képtelenség
gyűjtőedényt elhelyezni, viszont a zsákos rendszer is nehézkes
(képtelenség megoldani a cserezsákok eljuttatását a lakosoknak,
egyrészt nem tudjuk, hogy melyik postaládába is rakjunk cserezsákot, másrészt humán kapacitásunk sincs erre).
Ezeknél a speciális adottságokkal rendelkező lakásoknál a szelektív gyűjtés megoldása a lakótelepen található szelektív szigetek használata a szelektív hulladék elhelyezésére.
A jelenlegi állapothoz képest senkit nem érint hátrányosan,
hogy fennmarad a jelenlegi rendszer.
A többi gyűjtőszigetet is csak fokozatosan fogjuk megszűntetni,
amiről folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Tehát a
két rendszer február közepéig még párhuzamosan fog működni,
annak érdekében, hogy megoldás legyen azok számára is, akikhez még nem jutottak el az információk a lakossági házhoz
menő szelektív gyűjtésről.
Vecsés többi részén a kertes házaknál, ha valaki nem kapja meg
időben zsákot, vagy esetleg a megkapott megrongálódott, akkor
bármilyen átlátszó zsákban kiteheti a szelektív hulladékot a
szállítás napján az ingatlana elé.

Figyelem: A szelektív hulladék szállítási menetrendje teljesen eltér
a kommunális hulladék szállítási rendjétől. A várost 4 részre osztottuk, és a különböző részeken az Önökhöz eljuttatott tájékoztatón
szereplő időpontokban végezzük a szállítást. Ha nem kaptak tájékoztatást, kérem hívják vagy keressék fel a Városgondnok ügyfélszolgálatát, ahol készséggel ad az ügyfélszolgálat felvilágosítást.
Kérem Önöket, hogy a zsákba/konténerbe/kukába csak PET palackot, papírhulladékot, és italos fémhulladékot tegyenek.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a későbbiekben bővíteni tudjuk a zsákba rakható frakciók számát. Amennyiben kevés a két zsák
akkor a többi hulladékot bármilyen átlátszó zsákba kihelyezhetik.
Fontos: Az előbb említett 3 hulladéktípust egy zsákba lehet
rakni, mivel a válogatóban majd szét fogják válogatni.
Szeretnék mindenkit megkérni, hogy kommunális hulladékot
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NE TEGYENEK ebbe a zsákba, mert akkor a munkatársaim
nem fogják elszállítani.
„Aller Anfang ist schwer!” mondja a német;„Minden kezdet
nehéz!”mondjuk mi is magyar emberek.
A mai rohamosan változó világban, illetve jogszabályi környezetben nagyon nehéz megfelelni tökéletesen az elvárásoknak. A
jogszabályi kötelezettségünknek, miszerint biztosítani kell a
lakosság részére, a szelektív hulladék háztól történő elszállítását
igyekszünk megfelelni. Ez azonban egy teljesen új feladat a mi
számunkra is. Kollégáimmal az elmúlt évben rengeteget dolgoztunk azon, hogy megtaláljuk azt a rendszert, amivel Vecsésen a
lehető legjobb módon lehetne megoldani ezt a feladat. Ezen új
feladathoz új erőforrásokra van szükség. Ez vonatkozik humán
és technikai erőforrásra is. Ezek előteremtése újabb terheket ró
ránk, de igyekszünk ezt úgy megoldani, hogy Önök ne szenvedjenek semmiben sem hátrányt. Egyik napról a másikra képtelenség tökéletesen bevezetni egy teljesen új rendszert. Ezért remélem, az év első felében sikerül elérnünk azt, hogy zökkenőmentesen működjön az új rendszer. Elképzelhető, hogy fél év múlva,
mikor összegezzük a tapasztalatokat, akkor egy- két dolgot
módosítunk majd a mind jobb szolgáltatás érdekében.
Kérek mindenkit, hogy fogadja el tőlünk, hogy a rengeteg elemzés és tanulmány értelmezése, valamint a meglévő lehetőségek
áttekintése alapján mi ezt a rendszert tartottuk a legjobbnak.
Nyitottak vagyunk bármilyen konstruktív visszajelzésre, mivel
ez egy tanulási folyamat mindenki részére és közös érdekünk,
hogy a rendszer hosszútávon hatékonyan és gazdasági szempontból is jól működjön.
Azoktól, akik kritikusan szemlélik a most bevezetett rendszert,
türelmet kérnék, és azt kérném mindenkitől, hogy azokat a lakótársainkat, akik esetleg nem rendelkeznek ismeretekkel, kölcsönösen segítsük oly módon, hogy személyesen elmagyarázzuk
nekik a szelektív hulladékgyűjtés mikéntjét és fontosságát.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek kívánjak „Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet!”
Tuba Zoltán ügyvezető Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.

Óriási sikerrel indult el a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés!
A házhoz menő szelektív gyűjtésben a lakosság részvétele önkéntes, a Városgondnok Kft. számára viszont a bevezetése kötelesség.
Ez egy olyan kötelezettség ugyanakkor, amivel mi mélyen egyet
is értünk, s abban reménykedünk, hogy ezzel közösen egy fontos
lépést teszünk a környezetünk tisztasága, a földi erőforrások megóvása és a gyermekeink és unokáink jövője érdekében. Szeretnénk
minél több itt élőt a bekapcsolódásra bíztatni, ezért nagy örömmel
megosztjuk az első, szenzációs eredményeket.
Lapzártáig 2 körzetben (Felsőtelep 170, Halmi- és Andrássytelep 530 zsák) történt meg az első begyűjtés.
Még nem rakott ki mindenki zsákot, de ez természetes, hiszen
még most tanuljuk ezt az új dolgot. Nagyon szép eredménynek
tartjuk, hogy 700 háztartás már az első alkalommal bekapcsolódott a szelektív gyűjtésbe. Még lényegesebb és örömtelibb,
hogy a 2 nap alatt mindössze egyetlen zsákot kellett otthagynunk, amelyikben hungarocell is volt jelentős mennyiségben.
De ami a legfontosabb! Vecsés kapott egy óriási dicséretet a
hasznosítótól, mert 0%-os szennyezettséggel vették át a leadott
zsákokat! A pesti körzetekből behordott hulladékok esetében
nem ritka a 30-40-os szennyezettség. Nyugodtan büszkék lehetünk magunkra!
Ezúton is köszönjük, hogy részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtésben és köszönjük, hogy figyelembe vették a szelektív
zsákokra és a tájékoztatóinkban leírt kéréseinket!
Városgondnok info
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Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. hírei
Megkezdjük a szelektív szigetek felszámolását
A házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésével párhuzamosan
folyamatosan csökkentjük a közterületen csúfoskodó szelektív
szigeteket.
Első lépésben folyamatosan csökkenteni fogjuk a szigeteken
található konténerek számát. Amíg a sziget üzemel, addig mindenhol megmarad természetesen legalább egy konténer mind a
három típusból (üveg, papír, műanyag).
Január 27-én és az azt követő napokban a következő négy szelektív szigetet teljesen megszüntetjük:
1. A Vasútállomás előtt - Bajcsy u.21.
2. Vasútállomás bejárójánál, a parkolóban - Lőrinczi u. 4.
3. MAVAD előtt - Lőrinczi u.49-51.
4. Kispatak Lakópark - Lázár Vilmos utca vége - Budai Nagy
Antal u. 106.
Február 3-án és az azt követő napokban a következő hat szelektív szigetet teljesen megszüntetjük:
5. Kertekalja vasúti mh. - Virág u - Szép u. sarka
6. Temető előtt - Ecseri u.4.
7. Erzsébet tér – COOP üzlet mellett - Arany J. u. 41.
8. Halmi tér – Üzletsor mellett - Halmi u.9-12.
9. Malom u. – István u. sarkán - Malom u.15.
10. Kispatak Lakópark - Patak köz - Kiss Ernő u. 13.
Február 10-ét követően a műanyag és papír gyűjtését házhozmenő szelektív gyűjtéssel oldjuk meg, az üveggyűjtő konténerek
ellenben megmaradnak a következő három gyűjtőszigeten:
1. Városgondnok telephelye előtt - Damjanich u.34.
2. Katica lakópark – Sétáló u. sarkán - Török Ignác u.
3. Rendőrség előtt - Fő út 62.
Ezek a részlegesen megmaradó szigetek szolgálnak arra, hogy a
házhoz menő gyűjtésből kimaradt szelektív hulladék, az üveg
leadására is legyen lehetősége a lakosságnak.
Várhatóan hosszú távon fennmaradnak a következő szigetek:
1. volt Profi mellett - Fő út 187.
2. Lakótelepi üzletsor mellett - Fő út 195.
Ez a két sziget szolgálja ki azokat az OTP-lakótelepi társasházakat, akik továbbra is részt szeretnének venni a szelektív gyűjtésben, de se a zsákos, se a kukás megoldás nem volt alkalmas
számukra.

Szelektív gyűjtés – kérdések
A folyamatosan befutó kérdésekre összefoglaló választ fogunk
adni, amint lehet. Sajnos helyhiány miatt a Vecsési Tájékoztató
ebben a számában erre nem tudtunk sort keríteni. A következő
lapszámban mindenképpen megválaszoljuk az Önökben fölmerült kérdéseket. Addig is a vecses.hu-n folyamatosan közleményeket szándékozunk megjelentetni, amint összegyűlt egy csokor kérdés, vagy, ha valamilyen nagyon lényeges felvetés érkezik be. Hamarosan a saját honlapunkon keresztül is válaszolni
tudunk a fölmerülő kérdésekre. Szolgáltató váltás miatt jelenleg
még ez a honlap nem üzemel, de terveink szerint február 1-től
elérhető lesz a www.v-varosgondnok.hu.
A fenyőfák begyűjtése
2015. január 13-án, kedden volt a központi fenyőfa (karácsonyfa) begyűjtés, de a fenyőfák kihelyezésére később is van lehetősége a lakosságnak.
A szokásos kommunális szemétszedési napon a fenyőket ki
lehet helyezni a kuka mellé. Mindössze annyit kérünk, hogy a
nagyméretű fenyőket vágják fel kettő vagy három darabba,
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hogy a fenyő beférjen a kukásautóba. A túl méretes fenyőket
kénytelenek leszünk (ideiglenesen) otthagyni, abban bízva,
hogy legközelebb már több részre felvágva fogjuk ott találni.

Fontos információk a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban

- Kérjük, hogy ne rakják ki a zsákot már előző este, mert a zsákok sérülékenyek, kutya, macska, ember szétszedheti őket.
- A szelektív gyűjtőjáratok körzetei SEMMILYEN módon
nem függnek össze a kommunális gyűjtőjáratok körzeteivel. A
szelektív zsákot nem akkor kell kirakni, amikor a kukát.
Kérjük, hogy vegyék figyelembe a zsákok mellé adott tájékoztatót, a begyűjtési naptárat, s annak megfelelően rakják ki a
zsákokat. Ha kétségei vannak, hogy mikor kell kiraknia a zsákot, kérjük, hogy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Javaslat a több lakásos ingatlanok számára szelektív
kuka vásárlására

Az olyan ingatlanok esetén, ahol több család lakik együtt, fölmerülhet néhány nehezen kezelhető probléma a házhoz menő szelektív gyűjtésben bevezetett zsákos rendszerrel kapcsolatban.
A gyűjtőjáraton dolgozó kollégánk nem tudja eldönteni, hogy
kinek a postaládájába dobja be a cserezsákot. Az is lehetséges,
hogy a postaládák nem is elérhetőek az utcáról. Gondot okozhat, ha társasházról van szó, az is, hogy a lakáson belül hol
tárolják a gyűjtőzsákot.
Az ehhez hasonló gondok megelőzésére, a szelektív gyűjtés
kényelmesebb működtetésére a Városgondnok azt ajánlja a
több lakásos ingatlanokban élők számára, hogy vásároljanak a
gyűjtéshez külön szelektív kukát vagy nagyobb ingatlan esetén konténert. Erre a célra kedvezményes ajánlatunk van mind
a 240 literes kukákra, mind az 1.100 literes konténerre. Ha
érdekli Önöket ez a lehetőség, akkor keressék az ügyfélszolgálatunkat. (info@v-varosgondnok.hu vagy 29/350-563)
A szelektív gyűjtő edényzetnek nem kell feltétlenül fedett
helyen lennie, bár nyilván praktikusan az a jobb megoldás.
Viszont fontos, hogy a szelektív kukát zárt helyen, a kerítésen
belül kell tartani, hogy idegenek ne dobáljanak bele ezt-azt. Ez
az Önök érdeke is, mert ha a kuka nem csak szelektív hulladékot tartalmaz, akkor ingyenesen nem tudjuk elszállítani.
Ahogy az ügyvezetőnk, Tuba Zoltán írásában olvashatták, a
nagyobb társasházakat már az ősz folyamán megkerestük,
hogy a fentihez hasonló problémákat megpróbáljuk megelőzni. Részben jártunk sikerrel, s jelenleg is zajlanak az egyeztetések a közös képviselőkkel az elképzelhető kompromisszumokról. A nagy társas házakban élők ezért ne közvetlenül hozzánk, hanem a saját közös képviselőjükhöz forduljanak kérdéseikkel, javaslataikkal.
Összeállította: Almássy Tamás, Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör hírei

A Kör vezetése tájékoztatja az érdeklődőket, hogy idén elmarad a szokásos Csíksomlyói kirándulás. Akiknek szándékában
állt utazni a búcsúra - vagy más alkalommal Erdélybe akar
kirándulni – azok keressenek fel, segítünk a szállásszerzésben
és a programok kialakításában. A Kör idén is folytatni akarja
nemzeti nagyjaink mellszobor parkját a Megmaradás
Emlékműnél. Részletesebben a VT februári számában olvashatnak róla.
obek info
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Vélemény
Szabó Attila (JOBBIK) - önkormányzati képviselő:
Kormány(vak)ablak

Amikor szeretett királyunk hónapokkal ezelőtt kitalálta a kormányablakot, még jó ötletnek tűnt. Például tehermentesíteni az
önkormányzatban lévő okmányirodát, egyszerűbb és gyorsabb
ügyintézést biztosítani.
Rétvári Bence, a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
államtitkára a megnyitón az alábbiakat mondta: „A jó állam azt
is jelenti, hogy az embereknek nem kell nagy távokat utazni
ahhoz, hogy ügyeiket elintézhessék, mostantól elég lesz a lakóhelyükhöz legközelebb eső kormányablakhoz elmenni, s ott
minden állammal kapcsolatos ügyet el tudnak majd intézni.
Célunk, hogy kifelé a legegyszerűbb, befelé pedig a leghatékonyabb ügyintézési formát valósítsuk meg.”
dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei Közgyűlés akkori elnöke pedig
ugyanakkor arról beszélt, hogy „az önkormányzatok az állammal közösen, az emberek jobb kiszolgálását vállalták magukra.”
Ezek a szavak akkor gyönyörűen hangoztak, de a valóság jelen
pillanatban teljesen mást mutat.
Akkoriban azt hittük, hogy a kormányablak mellett megmarad
az önkormányzatban is az okmányirodai ügyintézés. Sajnos, ez
nem így van. Látszólag ugyan működik, érdemben viszont nem.
Az új kormányablakhoz érkezők azt tapasztalhatják, időnként
két-három órás a várakozási idő. Mikor megkérdeztem az ott
dolgozókat, hogy mi ennek az oka, egybehangzóan mindenki
úgy felelt: minimum két emberrel kevesebben vannak, mint kellene. Sok esetben a számítógépes rendszer túlterhelt, ezért
gyakran az egész ügyintézési folyamat hosszú percekre leáll.
Problémát jelent az is, hogy olyan részekről érkeznek ügyfelek,
akik nem is vecsésiek, de még csak a járásunkba sem tartoznak,
ezért is óriási a túlterheltség. Tehát, ha visszaállítanánk az
önkormányzat épületében az okmányiroda működését, nagy
mértékben le lehetne csökkenteni a várakozási időt.
Rétvári Bencétől hangzott el, hogy nem kell nagy távokat utazni az ügyintézéshez. Ez ránk határozottan nem igaz, mivel a
városközpontban megszűnő okmányiroda miatt mindannyiunknak (ha nem is sokkal, de) többet kell utaznunk a város szélére
a Market Centralba. Méghozzá nem is egyszer, hanem többször,
mivel posta a környéken nincs, tehát beállunk a sorba, kivárunk,
elintézzük a dolgunkat félig, hogy a csekkünkkel visszautazhassunk a postára, ahol ismét hosszú perceket töltünk el, ami után
visszautazunk a kormányablakhoz, ahol ki kell várjuk ismét
sorunkat. Az igaz, hogy jelen pillanatban a benzin ára csökken,
de mégis fölösleges köröket futunk. Nem beszélve azokról, akik
tömegközlekedéssel tennék meg ezt az utat. Nekik bele kell számolni a várakozási időt a buszra.
Hangsúlyoznám, hogy semmilyen problémát nem vethetünk a
hivatalban dolgozók szemére, ők maximális odaadással és
udvariassággal végzik munkájukat.
Ez az eset is bizonyítja, még ha a szándék jó is, a kivitelezésbe
akkor is mindig hiba csúszik. Megígérhetem, hogy a jövőben a
Jobbik, a lehetőségeihez képest, valamilyen megoldást próbál
találni erre a problémára is.
Az önkormányzat FIDESZ-KDNP frakciója most nem kívánt
élni a lehetőséggel, ezért most hiányzik írásuk a vélemény
rovatban.
VT info
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Tóth Judit (EGYÜTT) - önkormányzati képviselő:
Az útdíj-rendeletről

Mikorra ez az újság az olvasók kezébe kerül, lehet, hogy már
lerágott csontnak tűnik, de ennek ellenére sem lehet szó nélkül
hagyni a kormány útdíj-rendeletét. Mondani sem kell, hogy a
vecsési lakosokat ez fokozottan hátrányosan érinti, de egyénként is a tipikus állatorvosi ló esete ez a rendelet, annak a mintapéldánya, hogyan ne vezessünk be semmiképp egy új adót
(sápot, sarcot – elnevezés kinek-kinek vérmérséklete szerint).
Az őszi tüntetések hatására visszavont „netadó” kiesett bevételére mindenképpen szüksége volt a költségvetésnek, ezért gyors
ütemben, napok alatt, a szakmával és a különös tekintetben
érintett települések, településrészek (pl. Budaörs, Vecsés,
Óbuda stb.) vezetőivel történt valódi egyeztetések nélkül december közepén elfogadott rendelet már a december 30-ai
Magyar Közlönyben kihirdetésre és január 1-jétől bevezetésre
került. Ez ellen az érintett települések többsége felemelte hangját, hol erősebben, hol lágyabban, de pozitív eredményt egyik
módszer sem hozott. A vecsési képviselő-testület is határozatban ellenezte a tervezetet december 16-án.
A felkészülési idő gyakorlatilag egyenlő volt a nullával, ami
meg is látszott a kaotikus matricavásárlási lehetőségeknél, akár
online akarta intézni valaki, akár a benzinkutaknál.
Miniszterelnökünk szerint ez még próbaüzem, de próbaüzem
alatt nem szokás díjat szedni, főleg nem büntetéssel megfejelve.
Akinek nem sikerült beszerezni a matricát, nem kell ugyan
tízezer forint büntetést fizetni, de személyesen kell bevinni az
igazolást január 31-éig az utólagos matricavásárlásról a néhány
kijelölt hely valamelyikére, és ki kell fizetnie 1470 Ft szolgáltatási díjat. Ezt könnyen lehet, hogy a nem megfelelően működő
szolgáltatásért kell fizetni, mivel január első napjaiban nem
tudta beszerezni a matricát, de pl. munkába járáshoz rá kellett
mennie valamelyik fizetős útszakaszra.
Az ellenérvek között gyakran elhangzik, hogy a megyei matricával nagyon sokan jobban járnak, nem kell éves matricát venniük több mint 40 ezer forintért. A többségnek, aki eddig nem
vett éves matricát és ingyen járt az M0-ás és a többi elkerülő
úton, autóúton, biztos, hogy az évi 5 (10-15 stb) ezer Ft is többletköltség. A 0 Ft-hoz képest mindenképp. Eddig elég volt az
esetleges nyaraláshoz, rokonlátogatáshoz évi 1-2 alkalommal
megvett 10 napos matrica, ami ezen túl is kell. Persze, biztos
van, aki jobban jár és választéknövelésnek lehet jó megoldás a
megyei matrica rendszere is az autópályákra. A településeket
elkerülő utakra azonban felelőtlenség az útdíj bevezetése, mivel
ez a belső területekre tereli vissza a forgalmat, ami minden
szempontból káros. Legnagyobb kárt a környezetszennyezéssel
és a balesetveszély növekedésével okozza, de a belső utak gyors
tönkretétele is jelentős anyagi károkat okoz. Ezek a hátrányok
elsősorban a nagyvárosok körüli agglomerációt érintik hátrányosan, amibe Vecsés is beletartozik.
Az olyan anomáliák, mint egy hídra két megyematrica megvásárlásának szükségessége vagy a reptérre csak fizetős útszakaszon történő kijutás lehetősége csak „hab a tortán”, de ha ezek
korrigálása a „próbaüzem” tapasztalatai alapján meg is történik,
az egész koncepció - az elkerülő utak fizetőssé tétele - hibás, a
környezetvédelmi szempontokat, a saját településeink jövőjét
kockáztató, a józan észnek ellentmondó rendelet.
Ezt csak egy módon lehet orvosolni, a törvény teljes visszavonásával!

Olvassa a honlapunkat:
w w w. v e c s e s i t a j e k o z t a t o . h u
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Benke Mária: Ó Év – Új Év

Bata Mária: Ünnep után

Sallay Gyula: Úton

Mint megfáradt vándor,
elkullogott az óév,
s ifjú titánként érkezett
az újév!
Az öreg sok rosszat
hátrahagyva,
csendben osont el
hóba „fagyba”…
Az ifjú csupa önbizalom,
sudáran, büszkén állt.
A kihívást elfogadom!
- mondta, s ígért fűt-fát…
El akartuk hinni,
az igazat s a valót.
Bízni, hinni, hogy jobb lesz,
mindenki csak jót tesz.
Ez rajtunk múlik emberek!
Az új évben nem fagynak meg
kik jobbra érdemesek?
Többé nem fáznak s nem éheznek?
Az Embert élteti a remény,
bízni hagyja, hogy nem szegény.
Minden év jól kezdődik,
csak később érzi, hogy vergődik.
Hinni akarja, hogy jobb következik,
azonban keserve egyre növekedik…
Mit tegyen? – elbújjon?
Felveszi a kesztyűt.
Kihívásnak fogja fel, megküzd véle.
Számot ad ígéretéről majd az év vége…

Csendes a ház ünnep után,
üres papír lóg fönn a fán.
Kalács vége a tányéron,
véget ért a szép karácsony.

A múlt romos ösvényein járok,
hol úr volt az akarat:
látni a lélek szeretete,
itt soha nem tört át falat.
Hittel, pénzzel, lélektelen-vad
indulatok vitáztak egykor,
de látod, a múlt-töredéken
még a tetű is élettelen.
Kisajátított álmok, vágyak
ágytól az asztalig.
A gondolatok ismét járnak,
s elmennének a falig.
Ledőlt falak, szűk barlangok,
házakra épült házfalak:
a gondolatok így sorjáznak,
mint máglyához a fakazlak.
Ugye nem gyilkolunk ismét újra,
mert az én Istenem okosabb!
Az én vezetőm jobb vezető,
a tiéd sokkal morcosabb.
Ha megértjük az Isten útját,
hol ott a szabad akarat,
látjuk, hogy a bérleményét
szétvertük párszáz év alatt.
Megtanuljuk egymás nyelvét,
de szót mégsem érthetünk,
én értem őt, te beszélsz vele,
így zajlik az életünk.

Szigetvári Imre: Pálforduló
A cél: Damaszkusz. Fanatizmus fűti.
Egy jónak vélt ügyet szolgál vadul.
Az új hit híveit rabszíjra fűzni
Bosszút lihegve indul el Saul.
Az Úr ledobja hátas állatáról,
„Mondd meg, miért is üldözöl, Saul?”
Az élő Jézus szól, válaszra várón,
S hogy lelke lásson, teste megvakul.
„Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek,
A gyűlölet helyébe ezt adott.
A zsinagógátokba majd betérek,
És tanúsítom, hogy feltámadott.
Apostolának választott ki engem,
A buzgóságom alább nem hagyott.
S ha annyi kín is várna, mint a tenger,
A jó ügyért mindenre kész vagyok!”

A fenyőfa egymagában,
gyantát könnyez bánatában.
Hullajtja a leveleit,
színes fénye nem világít.
Ezüst szálak, üveg díszek,
egy dobozban megpihennek.
Mézes huszár nagyot ásít,
lovas túrát ma nem áhít.
Kisangyalka altatója
mindegyiket elringatja.
A karácsonyt újra élik,
ismét eljön, azt remélik.
Szép emlékük a lelkükben,
meglapulnak egész évben.
Bár az idő tovább halad,
a karácsony velük marad.
Varjasi Béla: Visszahozhatatlan
Az ember szíve fáj,
egy év megint lejár.

Szénási Sándor István: Követségben
Ennyivel idősebbek lettünk,
elhagyott sok, kit szerettünk.
Emberek, élmények, percek,
mind a múlt ködébe vesznek.
Bár szívünk tisztán őrzi még,
élénken él emlék, a kép.
Semmi sem lesz újra ugyanaz.
Más az év, a nap, a tavasz.
Kellemes átélni ezt fiatalon.
Más az érzés túl a hatvanon.
Az idő halad, a földünk forog,
akár elfogadom, vagy lázadozhatok.
Kegyetlen sors szegődik melléd.
Nem juthat más, csak sok szép emlék.

A világ ablakán vérvörös arcával
benéz ránk, emberekre a lemenő Nap.
Kisírt szemében évezredes fájdalom
az ős, a gyilkolni kész emberi tudat.
Felnőni a szeretethez alig képes.
A teremtés csodáit lábbal tiporja,
és pusztít az igazságkeresés útján
ma is, vágyba, érdekbe, eszmékbe bújva.
A víz is hajót visz és ringat ábrándos
esti fényeket partján halk csobogással,
káprázat gyöngyeit hinti szökőkútja,
de a mélyén halálhörgéssé lesz a dal.
Jaj, sosem lesz jó a Földön minden ember!
Alkotással a rombolásnak nyit teret,
Istennel együtt életében az árnyék
fényt, tőle távol a fény árnyékot követ.
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
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„Engedjétek hozzám a kisdedeket”
Nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy hagyományunkhoz
híven 2014. december 13-án a vecsési keresztény demokraták
ismét karácsonyi műsorral igyekeztek örömet szerezni a többgyermekes családok részére.
A helyszín ismét a Bálint Ágnes Kulturális Központ volt, ahol
kulturált körülmények között tudtuk megtartani rendezvényünket. Ezért köszönettel tartozunk az intézmény vezetőinek és dolgozóinak. A műsor Varga Péter atya katolikus plébános bevezetőjével kezdődött. A tőle megszokott mosolygós arcú előadásmódjával hamar elnyerte a gyermekek bizalmát. Jézus születésének történetét így kötetlenül, érdeklődve tudták magukba szívni.
Ez megmutatkozott a feltett kérdéseire adott helyes válaszaikban, melyeket az atya esetenként csokoládékkal jutalmazott.
Az ünnepséget bensőséges, családias melegséggel töltötte be a
vecsési Labdarózsa Népdalkör által előadott szép magyar karácsonyi énekek sora, melyet citera zenekar kísért. Újdonságként hatott
a zenekarhoz tartozó kisfiú által elszavalt megható karácsonyi vers.

Mivel egyik fő célunk az volt, hogy a gyermekek részére örömet szerezzünk, levetítettük számukra a „Csendes éj” című csodálatos rajzfilm Jézus születéséhez szorosan kötődő részletét. A
hatás felemelő volt. Tágra nyílt, örömteli szemmel figyelték a
kibontakozó, megható történetet.
A filmvetítés után tombolahúzás következett, melyhez a jegyeket ingyen kapták meg a gyerekek. Az ajándékok vegyesen új
és dobozokban, szépen csomagolva használt játékok voltak. A
képen láthatóak a boldog gyermekszemek, amint izgatottan
átveszik a tombolán nyert ajándékokat.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola hittanos diákjainak és szüleiknek a ízlésesen elkészített ajándék dobozokért, amivel nagy
örömet okoztak a gyermekeknek.
Nekik a következő sorokat üzenjük: „Mert aki a legkisebbnek
ad, az nekem ad”.
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Mint tudjuk, a szem a lélek tükre, és a gyermekszemek nem
hazudnak! Hihetetlen jóleső érzés volt ennyi – a napi gondokat
elfeledő – boldogságot tükröző gyermekszemet látni.
Most pedig engedjék meg, hogy az eddig méltánytalanul elfeledett „Szülőknek” és „Nagyszülőknek” mondjunk hálás köszönetet, hogy elhozták gyermekeiket, illetve kis unokáikat, és
„Jézus” közelébe engedték Őket. Ezzel nemcsak maguknak,
gyermekeiknek, hanem Jézusnak is nagy örömet szereztek!
Az ünnepség záró részeként - a tagjaink által készített - finom
süteményekkel és üdítőkkel vendégeltük meg a családokat,
melyeket örömmel fogyasztottak el.
Hálás köszönettel minden kedves testvérünknek boldog új évet
kívánunk.
Vecsési Kereszténydemokraták

Fotók: Nagy Mátyás

Mindenki Karácsonya
A Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési Barátok Köre, a Bálint
Ágnes Kulturális Központ és Vecsés Város önkormányzata
2014. december 21-én, vasárnap 13 órától a Piac téren ismét
megrendezte a Mindenki karácsonya rendezvényét. Az időjárás nem varázsolt idilli karácsonyi körülményt, mert a hó ezúttal is hiánycikk volt, de minden más egyéb megvolt.

Így volt Betlehemi jászol, lángos, tea, sütemény, forralt bor, sült
kolbász, lehetett ajándékot vásárolni (dísztárgyak, játékok, bőrdíszművek, mézes- és kürtős kalács, stb.), és volt a gyermekeknek állatsimogató. A műsorban láthattuk a Zeneiskola növendékeinek, a Labdarózsa Népdalkörnek, a Mosolyország Óvoda
gyermekeinek és Rosmarein Tánccsoportnak rövid előadását.
Dr. Huszka Mihály plébános karácsony ünnepéről beszélt a
szépszámú jelenlévőnek.
VT info

fotó: Kolonics Csaba

Ismét csalók járják az utcákat

A Vecsési Önkormányzatra hivatkozva, ismét csalók járnak
Vecsésen. A bejelentés szerint a félrevezetők „ajándékot kézbesítenek” az önkormányzat részéről, így próbálnak meg az
idősebb érintettek magánszférájába férkőzni. A Polgármesteri
Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Vecsési Önkormányzat ilyen módon senkinek nem küldött „ajándékot”. A
hivatal dolgozói igazolni tudják magukat, ezért amennyiben
ilyen megkeresést tapasztalnának, kérjenek fényképes igazolványt az illetőtől, s gyanú esetén értesítsék a rendőrséget!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
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Búvárkodás Vecsés (Halom) múltjában
Valamikor a középkorban, a honfoglalás (vagy hon visszafoglalása) után a letelepedő magyarság falvak, városok sokaságát
hozta létre. Persze nem olyan nagykiterjedésű településekre kell
gondolni, mint a ma létezők. Talán 15 - 20 lakóhely lehetett egy
- egy településen. Az is lehet, hogy a módosabb, tehetősebb
települések fallal, földhányással, fából készült palánkkal vették,
vehették körül épületeiket. Ez viszonylag biztonságot nyújtott a
martalócok, ellenségek ellen. Talán innen származhat, a fal szóból a falu, vagy a vár kifejezésből a város. Ki tudja? Vecsésen
és környékén végzett ásatások bizonyítják, hogy a Pesti síkság
ezen részén több falu létezett. Vecsés és környéke a hadiutak
mentén helyezkedett és helyezkedik el napjainkban is. Az átvonuló hadak elpusztították a településeket. Az elhagyott, elpusztult településeket pusztának nevezték, ugyanakkor a tulajdonviszonyok tovább éltek várván a felszabadulást, amikor a tulajdonos újból birtokba vehette a területet. Pest környéki települések
hosszabb-rövidebb időre elnéptelenedtek. Ilyen elnéptelenedett
település volt Keresztúr (ma Bp. XVII. ker.), Szentlőrinc,
Vecsés, Halom, Péteri, Gubacs, hogy csak néhányat említsek.
Ezen települések közül Gubacs, Péteri, Halom nem alakult újjá.
A felsoroltak közül csak Keresztúr és Vecsés népesedett újra.
Pestszentimre régi neve Soroksárpéteri volt (ma Bp. XVIII.
ker.) Északi része ma is Újpéteri-telep nevet viseli. Tőle északra van a Halmi dűlő, Péter-halom, Péterhalmi erdő, illetve
Felső-halom, ami áthúzódik Vecsésre is. Vecsés nyugati része
pedig a Halmi-telep nevet viseli. Ezzel elérkeztünk szűkebb
hazánkhoz, Vecséshez. A török kiűzése után, (1686) újból csatatérré változott az ország. Gondolok itt Thököly-féle felkelésre, majd az 1703-1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcra. A
török elleni másfél évszázados csatározások, majd a már említett felkelés, szabadságharc újabb véráldozatot követelt a magyarságtól. Az ország lélekszáma lecsökkent, aminek következtében
hatalmas földterületek maradtak műveletlenül. A birtokkal rendelkező főurak idegen országok felesleges népességének betelepítésével igyekeztek a gondokon enyhíteni. A mi - Vecsés - szempontunkból herceg Grassalkovich Antal (II.) hívott birtokára telepeseket, de ő már Pest környéki települések fölös lakosságát
célozta meg. 1786. június 14-én telepítési felhívást tett közzé
azzal a céllal, hogy Vecsés nevezetű birtokát benépesítse. A telepítési felhívás nyomán benépesült az addig lakatlan terület. A kis
település lakói szorgalmukkal kihasználva a jó földrajzi fekvést,
rövidesen felvirágoztatták az újratelepített Vecsést. A pusztává
vált hajdani települések közül csak Vecsés és Keresztúr népesült
be újra. A többi - Gubacs, Péteri, Halom - nem. Ez nem azt jelenti, hogy ott nem éltek emberek, de nem szerveződtek közigazgatási egységgé. Általában pásztorok tanyáztak a területeken. ( Ez
derül ki Pest-Pilis- Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveiből.)
Vecsés tehát, mint fentebb írtam, elindult a fejlődés útján. Most
visszatekintek egy, a Vecsési Tájékoztatóban írt cikkre, amelyben
az van leírva, hogy Vecsés egyesült Halommal.
(Halomegyházával). 1729-ben határbejárás történt, melynek
során megállapították Üllő, Ecser, Vecsés és Halom, valamint
Löb és Vasad között elvonuló határvonalat. Ezen bejáráson olvasható először Halom pusztánál a „Halomegyháza” megjelölés, ami
két régi puszta nevének egybevonását jelzi. Ez olvasható Bilkei
Gorzó János könyvében.) Ez, így ahogy leírásra került, nem fedi
a valóságot. A tény a következő:
Az 1867-es kiegyezést követően megszülettek azok a törvények, amelyek megvetették a modern Magyarország alapját.
Persze nem ment minden egyszerre, viszont 1871-ben elfogadott I. községi törvény az alábbit rendelte el: „hogy az ország
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minden egyes cm2-nyi területének valamely községhez (faluhoz
vagy városhoz) kell tartoznia” addig létezhettek lényegében
állandó lakók nélküli puszták, havasok stb.” Eddig az idézet.
Ennek a törvénynek ismeretében nyugodtan ki lehet jelenteni:
Vecsés soha nem egyesült Halommal, mivel Halom-puszta törvényileg került Vecsés közigazgatásához. Halom (egy része) a
Halmy (Deutsch) család tulajdonába került, ahol szép kastélyt
építettek. A kastélyban volt egy kis kápolna, mellette egy
harangláb, amelyben lakozott a harang. A harangláb a 80-as
években még létezett, majd sok más becses ereklyével együtt a
vasgyűjtésnek esett áldozatul. Az uraság lakásokat építtetett dolgozói részére, amelyekből néhány áll a volt kastély közelében.
1931. július 9-én felparcellázták a birtok egy részét, mellyel kezdetét vette a Halmi-telep nevű településrész kialakulása, amelynek fejlődés, gyarapodása szembeötlő. Egyenes utcák, takaros
házak sokasága jelzik a településrész fejlődését. Az itt élők sajátjuknak tekintik lakóhelyüket, és közösen tesznek érte, hogy
szebb legyen. Ha pillantást vetünk Vecsés térképére, megállapíthatjuk, hogy négy, egymástól erőteljesen különböző településrész alkotja, de mind a négy Vecsés egészének része, függetlenül attól, melyik mikor alakult ki, kik voltak a letelepülők. A
lényeg, hogy közösen tegyünk településünkért függetlenül attól,
hogy melyik terület mikor került közigazgatásilag Vecséshez.
Gál István

„Batyus” karácsonyi ünnepségünk
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Vecsési Szervezete
17. alkalommal rendezte meg évzáró ünnepségét a Bálint Ágnes
Kulturális Központban.

Az anyagi nehézségek ellenére immáron második éve „batyus”
karácsonyt tartottunk. A tagok által készített finom étkek és
sütemények tették ünnepélyesebbé ezt a napot.
Ünnepünk színvonalát tovább emelte Benke Mária, aki erre az
alkalomra írt saját versével kedveskedett, amit az ő előadásában
hallhattunk. Sorstársunk, Kubinszkyné Zsuzsi is meglepetéssel
készült, verset írt hozzánk, amit Benke Mária olvasott fel.
A délután további részében csekély ajándékosztásra került sor,
melyet néhány tombola kisorsolása követett Sorstársaink nagy
örömére.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hosszú évek óta nem
feledkeznek el rólunk és segítik ezt a kis közösséget:
Nagy László úrnak, a Központi Konyha Vezetőjének és összes
dolgozójának, a Veronika Virágboltnak, Stiller Andreának, a
Karamell Cukrászdának és Nagy Adriennek.
A nehézségek ellenére felejthetetlen délutánban volt részünk, és
élményekkel feltöltődve tértünk haza otthonunkba.
Nagyné M. Zsóka, a szervezet vezetője

fotó: Benke Mária
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Kedves Vecsésiek!

Vecsési Tájékoztató 2015 január

Karácsonyvárás örömzenéléssel
Petrás Mária moldvai csángó keramikusművész gyönyörű
művének - Jézus születése - hatalmas fotója adott ünnepélyességet és eleganciát hagyományos karácsonyi műsorához.
December 14-én a Bálint Ágnes Művelődési Központ színháztermébe várták mindazokat, akik a magyar népzene szerelmesei. A a Labdarózsa Népdalkör 2014-es éve sikerekben gazdag
volt, mert elérhették azokat a díjakat, amelyek minden énekkar
számára a legrangosabbak, mert ezeknél nagyobb már nincs.
Először
a
Vass
Lajos
Nagydíjat, majd az Aranypáva
Nagydíjat kapták meg. A sikerek most joggal tölthetik el a
kör tagjait elégedettséggel, de
érezniük kell a folytatás felelősségét, a színvonal megőrzésének fontosságát.
Pavella Krisztina, a népdalkör
művészeti vezetője volt az est
háziasszonya, és a fellépők
döntően a Kárpát-medencei
magyar kulturkörből származó
legszebb karácsonyi és adventi
dalait mutatták be. Szívünknek
kedves kivétel volt, ha ezen a
képzeletbeli hatáson túl léptek, és moldvai csángó istenes éneket is hallhattunk.
A változatos programban volt mese, szólóének citerával és nélküle, kecskeduda és ének – minden mennyiségben. Az külön
örömteli volt, hogy olyan tehetséges fiataloknak is tapsolhattunk, akik már most bemutatták, hogy ők a jövő nagy ígéretei.
Példa lehet számukra a két Légrády-testvér produkciója. Évekkel ezelőtt kis gyermekként kezdték édesapjukkal a zenélést és
az éneklést a körben, és citeratrióként begyűjtötték a Vass Lajos
Nagydíjat, és ma már kiforrott előadóművészekként komoly
művészeti élményt jelent előadásuk.

Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testületének támogatásával, a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány gondozásában
megjelent a Vecsési Kalendárium 2015 című kiadvány, idén először falinaptárral. A Kalendáriumban a tavalyi év legfontosabb
eseményeinek összefoglalóját olvashatja, bemutatkoznak a
város intézményei, civil szervezetei, az egyházak.
Megvásárolható: Róder Imre Városi Könyvtár a Bálint Ágnes
Kulturális Központ épületében, Telepi úti Lottózó, Dózsa
György úti lottózó, Zeneiskola, az iskolák titkársága, Telepi úti
Illatszerbolt.
Olvassák szeretettel!
Horváthné Gyurcsán Erika, a kuratórium elnöke

FELHÍVÁS

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át
kifejtett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló
12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az alábbi elismerő címeket adományozza:
- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán
adják le 2015. március 2-áig.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetések átadására a városi ünnepségen, 2015. június 14én kerül sor.
Szlahó Csaba polgármester

Magyarországon először!
Negyven vecsési a vecsésieknek

2015. február 14. (szombat) 18 óra.
A Kisspista Színház előadása
a Régi Művelődési (JAM) Házban
Homérosz – Euripidész – Aiszkhülosz
– Szophoklész - Varsa M.:
A Nagy viszály - groteszk, görög pszichothriller

Az est fellépői voltak: Kárpáti Szilvia mesemondó, Bugyi
Népdalkör, Újhartyáni Pátria Énekegyüttes. Légrády Noémi és
Légrády Eszter, Tóth Zsombor dudás, Pavella Krisztina Parlagi Renáta, Simon Dani, Zelei Bence és Zelei Szabolcs és a
házigazdák, a Labdarózsa Népdalkör.
Az est szeretetvendégséggel, énekléssel folytatódott az aulában.
A kör vezetése köszöni az önkormányzat támogatását, ami az
est megrendezését, és az Adventi Versmondó verseny megszervezését segítette elő. A hallgatóság részéről köszönjük a szép
estét, és sok sikert kívánunk a kör tagjainak.

szalontai

fotók: Kolonics Csaba

Szereplők: Bogyai Flóra, Czibolya Bettina, Fogarasi Katalin,
Füleki Violetta, Gallen Gábor, Horváthné Gyurcsán Erika,
Kókai István, Kresznerits Ádám, Lőcsei Rebeka, Mayer Fanni,
Major Ivett, Mák Veronika, Meixner Veronika, Nagy Gyula,
Nagy-Papp Krisztina, Petrovics Eszter, Sallai Gyula, Schubert
Kati, Varsa Mátyás, Vas-Zoltán Iván, Vághy Péter, Vörös
Kristóf és a Concerto Harmonia Énekkar.
Műszaki stáb: Fazekas Sándor, Gyarmati Gergő, Károlyi Zoltán.
Díszlet-jelmez: Kék Maja
Zenei vezető: Kresznerits Ádám
Rendezte: Varsa Mátyás
Belépődíj: 900 Ft.
Jegyek elővételben kaphatóak a Kulturális Központban.
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Petôfis diákok Párizsban

Az idei tanév elején folytatódott a Petőfi Gimnázium Comenius
projektje. A tavaly decemberi németországi és a májusi magyarországi találkozó után idén novemberben Párizsba látogattunk a
diákokkal.
Vendéglátóink gondoskodtak róla, hogy sokféle tapasztalattal gazdagodjunk: a projekt alaptémáját képező környezetvédelmi programokon kívül kulturális élményekben is volt részünk. Előbbihez tartozik egy szemétégetőben tett üzemlátogatás, valamint egy ökoséta Vincennes-ben, a partneriskolánk városkájában, utóbbihoz
pedig egy esti hajós városnézés és a világhírű Louvre múzeum
néhány műkincsének, például a Mona Lisának a megtekintése.
Mint minden projekttalálkozón, itt is folytatták a diákok a korábban megkezdett munkát a közös környezetvédelmi feladatkörökben. Egy ideális öko-iskolát tervezünk, ehhez készítettek a gyerekek a különböző szempontok alapján gyűjtött ötleteikből négy
vegyes nemzetiségű csoportban kollázsokat, plakátokat.
Délutánonként városnéző sétákat tettünk Párizs belvárosában, részt
vettünk egy szentmisén a Notre Dame székesegyházban, kipróbáltunk különböző jellegzetes francia ételeket, az utolsó napon pedig
az Eiffel-torony tetejéről csodálhattuk meg a gyönyörű panorámát.
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Színház, színház, színház!

Ismét egy magyar író ifjúsági regényét viszik színre az
Andrássys diákok a Magyar Kultúra Napja alkalmából új
művelődési központunkban. Csukás István: Keménykalap és
krumpliorr című regényét a január 29-én és 30-án 17 órától
láthatják az érdeklődők a Színe-Java színjátszó kör előadásában. Külön érdekesség, hogy az iskola három tanára is szerepet
kapott a darabban.
A ma is élő író regényéből készült játékfilm 1975-ben a hollywoodi X. televíziós fesztiválon megkapta a fesztivál Nagydíját
és Az Év Legjobb Gyermekfilmje címet. 1978-ban mozifilm is
készült belőle.
„Gá, gá” – kiált a Vadliba őrs. Harci kiáltásuk vajon miféle
kalandokat jelez? Nos, a szereplők a színdarab elején még nem
sejtik, miféle kalandokba csöppennek. Egyelőre csak beteg pajtásukat, Petrát akarják elszórakoztatni. De hát vajon mivel? Erre
a célra egy kitalált cirkusz a legjobb, legalábbis addig, ameddig
az elképzelt cirkuszból – igazi nem lesz. Addig azonban számtalan érdekesség vár rájuk…. és ránk, felnőttekre, hisz „Nem
tudom, észrevette-e már valaki, hogy a kisebbek mindent tudnak
a nagyobbakról! Lefelé nincs titok! Azt hisszük: rejtve, félhomályban cselekszünk, s eszünkbe se jut, hogy árgus szemek kísérik minden mozdulatunkat!” (részlet a regényből)
Veszprémi Klára rendező

Karácsonyi ünnep a Gondozási Központban…

A projekt zárótalálkozójára májusban Olaszországban kerül
majd sor. Addig a diákokra még sok munka vár a közös tervek
finomításában, a részletek kidolgozásában, valamint az elvégzett feladatokról egy összegző prezentációt is el kell készítenünk. Diákjaink számára ez az utazás nemcsak a rengeteg látnivaló és érdekesség miatt volt nagy élmény, hanem azért is, mert
„élőben” használhatták az iskolában tanult nyelveket, és barátságokat kötöttek a francia, olasz és német partnereinkkel.
Mindannyian nagyon várjuk, hogy májusban újra találkozzunk
„comeniusos” barátainkkal!
Az érdeklődők részletes, fényképes beszámolót olvashatnak az
iskola honlapján:
http://petofivecses.wordpress.com/category/comenius/
szöveg és fotó: Bekkerné Fenyő Ágnes

Évek óta nagy gonddal rendezik meg az idős emberek karácsonyi ünnepségét a Gondozási Központ munkatársai, amit az
önkormányzat Szociális Bizottsága és még számtalan támogató
segít. Idén is hangulatos ünnepséget rendeztek december 11-én
szépen díszített karácsonyfával, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi
kör három tagjának karácsonyi versével és a Czövek Olivér
Református óvoda kis tanulóinak műsorával.
Az idős gondozottak minden jóval megtöltött karácsonyi kosarat
kaptak ajándékba az önkormányzattól. A Karamell Cukrászda
finom süteményekkel járult hozzá, hogy az ünnepség meghitt és
boldog legyen. A gyermekek éneke alatt kicsordult a könnyünk
is a meghatottságtól. A gyerekek - az óvó nénik segítségével
készített - könyvjelzővel kedveskedtek, melyen boldog ünnepeket kívántak, és egy ideillő idézet is szerepelt „Dicsőség a
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.” /Lk.2:14/ Ennél kedvesebb ajándékot nem is kaphattak volna az idős gondozottak, és mi, valamennyien.
A szépkorúak is készítettek a gondozóikkal közösen ajándékot
a gyerekeknek, egy szép karácsonyi szalvétatartót, melynek
mindenki nagyon örült.
Az egész ünnepséget szeretet járta át, jó volt lélekben feltöltődve köztük lenni.
Benke Mária

Elsô helyezett az Andrássy!
2014 őszén került megrendezésre a Bolyai Matematika
Csapatverseny. Az Andrássy Iskola 6.a osztályának Négylevelű
lóhere csapata csodálatos eredménnyel I. helyezést ért el a
Megyei/körzeti fordulón, majd az országos döntőben 36 versenyző csapatból a 19. helyen végeztek. Köszönet Simon
Gyöngyi tanárnőnek a felkészítésért! A csapat tagjai: Fadhle
Amna, Kovács Dóra, Fekete Richárd Bendegúz, Lővei Balázs

Horváthné Gyurcsán Erika (a büszke) osztályfőnök

fotó: iskola
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Újévi beszélgetés Szlahó Csaba polgármesterrel
…megvalósítható programmal álltunk a választópolgárok elé

- A tavalyi esztendő a választások jegyében telt el. Az őszi helyhatósági választásokon a polgármesterek személyéről és a helyi
képviselőkről dönthetett a lakosság. Politikusi szemmel hogyan
értékeli az évet?
- Természetesen nagyra értékelem a tavaszi választások sikereit,
azonban azok pártpolitikai alapon dőlnek el. Vecsésiként és polgármesterként külön öröm számomra, hogy a helyhatósági
választásokat településünkön nem ez jellemezte, azaz a város
nem volt „átpolitizálva”, és jó lenne, ha ez így is maradna. A
tavalyi közvélemény-kutatási adatokból a fenti megállapítás már
kiolvasható volt, az őszi eredmények pedig ezt egyértelműen
igazolták. A helyi politikai erők a város ügyeinek előremozdítását tartották szem előtt, azaz saját programot hirdettek, és nem a
politikai ellenfelek lejáratásával voltak/voltunk elfoglalva. A
magam részéről én ezt nagyon előremutató jelenségnek tartom.
Szeretném megköszönni a választópolgároknak a bizalmat,
képviselőtársaimmal együtt igyekszünk ezt a jövőben is megszolgálni.

- Mégis, Önök milyen stratégiával készültek a választásokra, és
gondoltak-e ilyen mértékű győzelemre?
- A stratégiáról annyit, hogy megvalósítható programmal álltunk a választópolgárok elé és tartózkodtunk a felelőtlen ígérgetéstől. Az elmúlt évtizedekben számos fejlesztést sikerült megvalósítanunk, és úgy gondolom, hogy ez minden szlogennél
beszédesebb. Fontosnak tartjuk a közvetlen társadalmi kontrollt, elérhetőek vagyunk mindenki számára, kíváncsiak
vagyunk az emberek józan véleményére.
Odafigyelünk a hagyományos politikai szövetségeseinkre, és a
programunkba az ő szempontjainkat is beépítjük. Így a
Lokálpatrióta Egyesülettel és a vecsési Ipartestülettel már hoszszú évek óta együtt dolgozunk, a kiegyensúlyozottság a politikai életben is gyümölcsöző.
Ezen felül megszívleltük azt az örök politikai igazságot, hogy
nem közvélemény-kutatást, hanem választásokat kell nyerni.
Éppen ezért a FIDESZ-KDNP minden képviselőjelöltje és
magam is teljes „kampány-üzemmódra” kapcsoltunk augusztus
végétől.

- Egy évvel ezelőtt elmondta, hogy milyen beruházások megvalósulását várja 2014-ben. Egy évvel később elégedett-e az elért
eredményekkel?
- Visszatekintve, megállapítható, hogy végül is, szép lista kerekedett, mert pályázati pénzből, illetve saját forrásból sok középület újult meg, és számos közterület, közút (Dózsa György út
és Telepi út, Halmi iskola, Kertekaljai parkolók, járdák, műfüves pálya, szabadidőpark stb.) szépült meg. Úgy is fogalmazhatnék, hogy beruházási szempontból soha rosszabb évünk ne
legyen, de tisztán kell látnunk, hogy ez a fejlesztési ütem nem
várható minden esztendőben, nem mindig ilyen szerencsés a
csillagok állása.
Itt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt két ciklusban a vállalásaink oroszlánrészét sikerült teljesítenünk, és ezt a „hagyományt” a következő években is folytatni kívánjuk.

- Ha évkezdés, akkor költségvetés-tervezés. Mit tudhatunk meg
erről, hol tartanak az előkészületek?
- A költségvetésről egyelőre még nem sokat tudok mondani,
kollégáim most (január 13.) kapták meg a sarokszámokat, helyi
szinten csak ezután tudunk tervezni. Annyit biztosan ígérhetek,
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hogy a testülettől megszokott módon, kiegyensúlyozott és tartható költségvetést tervezünk, szem előtt tartva az intézményhálózat biztonságos működtetését és az önkormányzat alapfeladatainak ellátását. A felhalmozási kiadásokat (önként vállalt beruházásokat) a zárszámadásig visszafogjuk, és az anyagi lehetőségeink függvényében az év második felére tervezzük a nagyobb
fejlesztéseket.
Az már most látható, hogy a szociális kiadásaink növekedni
fognak, mivel a város adóerő-képességének besorolása miatt az
eddig kapott állami támogatást saját forrásból kell pótolnunk.
Ez a jogszabályváltozás akár 70 millió forintos többletkiadást
jelenthet számunkra.
- Tavaly ősszel több fórumon megfogalmazták városfejlesztési
elképzeléseiket. Miképpen tükröződik ez a költségvetésben?
- Fejlesztési elképzeléseink nagy részéről részletes tervekkel
rendelkezünk, és természetesen a mindenkori költségvetés tükrözi a beruházási szándékainkat (intézmények energetikai felújítása, út- és járdaépítések, közparkok, közterületek szépítése,
hulladékgazdálkodás modernizálása). Az elkövetkezendő években komoly előrelépést a külső források lehívása eredményezhet, így mindent el kell követnünk, hogy Vecsés számára minél
több EU-s támogatást szerezzünk. Ebben a törekvésben semmi
új nincs, hiszen eddig is ezt tettük, a pályázati metodika azonban jelentősen megváltozik. A következő hét éves uniós ciklus
új kihívások elé állít bennünket is. Jelen költségvetési keretek
között a Dózsa György úti rendelőkomplexum megépítése,
vagy egy új tornacsarnok megvalósítása csak állami támogatással megvalósítható, és akkor még nem is említtettem a nagysorompó aluljáróval történő kiváltását.

- Ön egyik végzettsége szerint pedagógus, ugyanakkor városvezető is, ezért lehet érdekes, hogy miként látja az oktatás helyzetét. Jelent- e gondot a városvezetésnek Vecsés különleges sokrétűsége, hiszen van egyházi, van nemzetiségi és van állami
működtetésű iskolája is?
- A 2012-ben meghirdetett közoktatási reform következményeként az országban első között állt fel a KLIK Vecsési
Tankerülete. Majd ezt követően az oktatási intézmények 2013tól kikerültek az önkormányzat fenntartásából. Vecsésen a négy
iskolából kettő az államhoz (KLIK) került, és az új jogszabályi
lehetőségeknek megfelelően a Petőfi iskola egyházi, míg a
Grassalkovich iskola a Német Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásába került. Az intézményi vagyon továbbra is a városé, a Halmi és az Andrássy iskolák esetében a technikai dolgozók foglalkoztatása, valamint az épületek üzemeltetése az
önkormányzat feladata maradt. Véleményem szerint eddig az új
rendszer egyértelmű győztesei az egyháznak és a nemzetiségi
önkormányzatnak átadott intézményeink, hiszen ők a plusz feladatok vállalása miatt jobb finanszírozási feltételek között
működhetnek. Itt szeretném megjegyezni, hogy a KLIK Vecsési
Tankerületének vezetője az adott anyagi keretek és az erősen
korlátozott jogi önállóság ellenére nagy hozzáértéssel és energikusan fogja össze a rábízott intézmények irányítását.
A pedagógus életpálya modell bevezetése szükségszerű lépés
volt, remélem, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően ez
ki tud teljesedni.
folytatás a 17. oldalon

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást
vállal általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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Újévi beszélgetés Szlahó Csaba polgármesterrel
folytatás a 16. oldalról

Napjaink legérzékenyebb témája az útdíj bevezetése. Mi a véleménye erről, hogyan érinti ez városunkat?
Meglehetősen értetlenül állok a váratlanul és kellő előkészítés nélkül bevezetett kormányzati lépés előtt. Azt sem értem, hogy egy
ilyen, az agglomerációs településeket húsba vágóan érintő kérdésről miért nem lehetett előzetesen egyeztetni, miért a médiából kellett értesülnünk erről az „újításról”. Ráadásul teljesen elhibázott
volt az ezzel kapcsolatos kormányzati kommunikáció is.
Ha az államkasszának pénzre van szüksége, azt kell mondani.
Persze el lehet magyarázni, hogy bizonyos személyeknek jobb
lehet az új rendszer, de az agglomeráció lakosai szerintem
egyértelműen vesztesen jönnek ki ebből. Az ilyen „hűbelebalázs” módjára megalkotott jogszabály kódoltan sok hibát hordoz magában, lásd: az ország egyetlen nemzetközi repterére
csak megyei matricával lehet eljutni.
A 2000-es évek elején minden követ megmozgattunk, hogy a
már-már elviselhetetlen átmenő forgalom – mind horizontális,
mind vertikális irányba – minél előbb kikerüljön a városból.
Mindannyian fellélegeztünk, amikor az M0-s és az elkerülő 4es megépült. Kicsit déjá vu érzésem van...
Vecsés szempontjából tehát kedvezőtlen az útdíj bevezetése,

Közlemény

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
tervezett úthasználati díj bevezetésével kapcsolatos
állásfoglalása

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
december 16-ai ülésén az MO-s, valamint a fővárosba vezető
autópálya-szakaszok használatáért fizetendő díjjal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adja ki:
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért
egyet az útdíj bevezetésével. Ez a döntés Vecsés átmenő forgalmára várhatóan kedvezőtlen hatással lesz. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. idén mintegy 1,5 milliárd forintból újította fel a
Vecsés-Alsónémedi közötti, mintegy 8,5 kilométeres útszakaszt. Ennek a szakasznak a része a Vecsést átszelő Telepi út és
Dózsa György út, amelyek egyébként az M0-s körgyűrű megépítése idején a városba terelt forgalomnövekedés következtében mentek tönkre. A 4-es út és az M5-ös közötti szakaszon
tervezett útdíj ismételten ide terelheti a forgalmat. Mindezt
tovább nehezíti, hogy különszintű csomópont hiányában a vasúti átkelőnél az eddig is sok várakozással járó átjutás a forgalomnövekedés miatt még nehezebbé válik. A megnövekvő forgalom mindemellett nagyobb környezetszennyezéssel és baleseti kockázattal járhat a településen belül.
A Képviselő-testület hiányolja, hogy ilyen fajsúlyos ügyben a
megalapozott döntéshez szükséges egyeztetés elmaradt, a kormányzati tervekről az érintett települések vezetői is csak a sajtóból értesültek.
Az agglomerációs települések lakossága érdekében a vecsési
városvezetés is arra kéri a Kormányt és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumot, hogy minden szempontot alaposan mérlegelve
gondolja át az M0-s egyes szakaszainak, illetve a Budapestre
vezető autópálya-szakaszok fizetőssé tételét.
Vecsés, 2014. december 16.
Vecsés Város Önkormányzata
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mint ahogyan azt a Képviselő-testület állásfoglalásában is
leszögezte. Várhatóan jelentősen nő az átmenő forgalom, ami
nagyobb környezetszennyezéssel és magasabb baleseti kockázattal is jár. Már az M0-s fizetőssé válása is előidézi a fenti
jelenségeket, de igazából a 4-es főút fizetőssé tétele okozza a
legnagyobb bosszúságot. A forgalomnövekedést már most
egyértelműen lehet érezni. Természetesen megfogalmaztuk az
ezzel kapcsolatos aggályainkat, melyet az illetékes miniszter
felé továbbítottunk is.
- Elmúltak az ünnepnapok, de a jókívánságokat még januárban
is nagy örömmel fogadjuk. Mit kíván a város polgárainak erre
az évre?
- Békességet és egészséget! Talán ez a legfontosabb, mert azt
szokták mondani, ha ez a kettő megvan, akkor minden mással
el lehet boldogulni. A békességhez még azt tenném hozzá, hogy
a mai, kissé békétlen, nyugtalan világban őrizzük meg eddigi jó
szokásunkat, és közösen igyekezzünk javítani azon, ami a mi
hatáskörünkbe tartozik. A „sokan-sokfelé” helyett „sokan-egyfelé” az, ami előreviszi egyéni és közös dolgainkat. Ez volt
eddigi sikereinknek is a záloga, és a jövőben csak ez lehet.
Minden vecsési polgárnak boldog és sikerekben gazdag újesztendőt kívánok a képviselő-testület és magam nevében.
Szalontai János

Az önkormányzat levelet küldött dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter úr részére.
A levél a közlemény egy részét is tartalmazza, ezeket
kihagytuk a levélből:
„Tisztelt Miniszter Úr!

Vecsés Város polgármestereként az alábbi kéréssel fordulok
Önhöz:
A 2015. január 1. napjától díjkötelessé vált Vecsés-Üllő elkerülő (4. sz. főút autóútként jelölt szakasza) a díjfizetés ellenében
használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló
37/2007. (III.26.) GKM rendeletben kerüljön azon útszakaszok
közé, amelyek után nem kell használati díjat fizetni.
Indokaink: Vecsés Város Önkormányzata a 2014. december
16-i ülésén egyhangúan elfogadott állásfoglalásában aggodalmát fejezte ki, hogy az eddig díjmentesen használható útszakaszok fizetőssé tétele után Vecsésen az átmenő forgalom várhatóan nőni fog. Ez az aggodalom sajnos jogos volt, az elmúlt 12
nap tapasztalata alapján érezhetően több lett a városon áthaladó személyautó, jelentős várakozás után lehet kihajtani a mellékutakról a 400. számú főútra, sokáig kell várakozni a gyalogátkelőhelyeknél, hogy az intézményekbe (óvoda és iskola is
található a Fő út mellett) eljussanak a gyerekek.
Településünket két irányból is menekülő útnak használják az
autósok: részben az elkerülő 4-es helyett Üllőn és Vecsésen
keresztül közelítik meg Budapestet, részben az M0 körgyűrű 4es út és az M5 közötti fizetős útszakaszt a Vecsést átszelő
Telepi út és Dózsa György úton keresztül kerülik ki. (…)
Az Önkormányzat képviseletében és a város lakosságának
érdekében kérem, szíveskedjenek felülvizsgálni és módosítani
a 2015. január 1-jén hatályba lépett rendeletet.
Vecsés, 2015. január 12.

Üdvözlettel: Szlahó Csaba polgármester
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ

Fülbelövés

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő.
Allergia mentes sminktetoválás: szemöldök (szálltechnika, satírozott)
szemhéj, száj satír. 0620/53-53-530
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.: 0629-351-319

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

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

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

Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É L E L M I S Z E RTA RT Ó S Í T Ó

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

karosszéria lakatos mester

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

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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Rendelő:
2220 Vecsés,
Kölcsey u. 15.
Mobil: 06-20/926-1129
06-20/4148-610
Tel.: 06-29/354-633

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

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

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

TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
2 2 2 0 Ve c s é s K á r o l y u t c a 2
0629/353-070
Ügyelet: 0630/975-2550
ke g y t á r g y a k
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Gondolatok...- Vízkereszt
Más témáról terveztem írni, de Vízkereszt napján este a Szent
Kereszt templomban a szentmise és a csodálatos díszítés, a
gyertyák elhelyezése megragadó élményt jelentett, ezért döntöttem e különben is aktuális téma mellett.
Vízkereszt egyike az Egyház legrégebbi ünnepeinek, és eredetileg ekkor volt az Úr születésének ünnepe. Keleten keletkezett,
ezért a keleti nép gondolatvilágát vizsgálva érthetjük meg igazán jelentőségét és lényegét A keleti népek szeretik a pompát gondoljunk csak a keleti egyházak pompás ünnepélyes liturgiájára -, és ha náluk egy király érkezett a városba, akkor nagy
ünnepségekkel fogadták, a király roppant pompával vonult be
ajándékokat osztogatva. Az ilyen látogatásokat nevezték
Theophánia vagy Epiphánia névvel - az Isten megjelenésének.
Több napon át tartó ünnepségek voltak.
Amikor a római Egyház a IV. században átvette ezt az ünnepet
keletről, az úr születésének ünnepét már december 25-én tartotta.
Ezért január 6-án Krisztusnak, mint az örök királynak az egész
világ előtt való megjelenését ünnepli. Karácsonykor az angyalok
dicsérete mellett csak a pásztorok jöttek el a betlehemi barlangba,
hogy imádják a megszületett Üdvözítőt. Január 6-án - Epiphánia
ünnepén - a napkeleti Bölcsek, vagyis a Háromkirályok az egész
világ tiszteletét, imádását hozták el Betlehembe a csodálatosan
megjelent Csillagot követve. A Szentírás csak bölcseknek nevezi
a három hódoló személyt. A középkori jámborság a három személyt már királyoknak tette meg, és a XI. századtól nevet is kaptak: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.
Az ajándékukat is jelképesen magyarázzák: az arany mutatja a

Hit, remény, szeretet - 2015-ben is

Amikor Pál apostol az 1Kor. 13. részét megírta, előtte a kegyelmi ajándékok sokféleségéről írt. Azt írta, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz.
Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Isten ugyanaz.
Különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásában is, de az
Isten, aki mindezt véghezviszi, ugyanaz. A törvény alatt élő
ószövetségi ember csak azt kapta, amit állatáldozatai által kiérdemelt, a Krisztus által kapott kegyelem viszont megkíméli az
újszövetségi embert attól, amit megérdemelne. Sőt a Krisztus
érdeméért: ingyen kegyelemből, mérhetetlenül meggazdagítja,
amint a Róma 4,4-5 versekből is kiderül. A törvény és a kegyelem azonban kölcsönösen kizárják egymást. Mint a Róma 11;6ban olvashatjuk: „...hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem”. A
Tituszhoz írt levél 2;11-12 verse szerint „A kegyelem erőt ad az
erőtlennek és megáldja annak kifejtését.”, vagyis a kegyelem
megtanít a szentségre és erőt ad a szent élethez. Tény, hogy a törvény Mózes útján adatott, a kegyelem és az igaság pedig Jézus
Krisztus által lett. Ezért olvashatjuk a törvényben, hogy „Szeresd
az Urat”(Máté 22;37) és „..Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Máté 22;39), a kegyelemről pedig a legszebb karácsonyi
örömhírt, hogy „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta...”(Ján 3;16) A kegyelem tehát mindig áldást hoz:
„Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztusban való váltság által” – ahogy a Róma 3;24-ben találjuk.
Nagy ajándék, hogy az Isten mindig megkönyörült a bűnös
emberen, és rendelt számára apostolokat, bírákat, prófétákat,
tanítókat, s adott erőt a gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, és
a mi Atyánk az Ő szeretete jeleként küldte el hozzánk az Ő Fiát,
Jézus Krisztust a mi bűneink váltságára. Az ember rácsodálkozik
arra a sokféle ajándékra, amelyet Isten Szentlelke osztogat, úgy
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király hatalmát, a tömjén Krisztusnak, mint főpapnak szól, a
mirha pedig Krisztus szenvedésének az előképe.
Az Epiphánia ünnepét több szentelmény is gazdagítja: Ilyen a
vízszentelés. Ezen a napon ünnepli az Egyház - a három napkeleti bölcs látogatása mellett - Jézus megkeresztelését a Jordán
folyóban. Ennek az emlékére van a vízszentelés. A mise keretében megszentelt szenteltvízből a hívek hazavisznek kis üvegekben, hogy az év folyamán a lakásukban is legyen szenteltvíz.
Régebben ezen a napon vagy a vigíliáján (ünnep előtti nap) a pap
ünnepélyes menetben felkereste a családok otthonát, ott imádkozott és szenteltvízzel meghintette a ház helyiségeit. Szentelt krétával pedig az ajtó fölé odaírták a három király nevének kezdőbetűjét és az évszámot (20 + G + M + B + 15.) Ez a házszentelés. Jó lenne - és nagyon hasznos is - ha e hagyomány nem
menne teljesen feledésbe. A liturgia és egyéb imádságok arra
serkentenek, hogy próbáljunk belehelyezkedni az ünnep misztériumába. Mi magunk vagyunk a „királyok”, akik Krisztusnak
hódolunk. Követjük a hit „Csillagát”, és ajándékokkal hódolunk
Üdvözítőnk előtt: visszük az istenszeretet aranyát, az imádság
tömjénjét és az önmegtagadás, a bűnbánat mirháját.
Tulajdonképpen az Egyház még egy eseményt ünnepel ezen a
napon: Jézus első csodatételét, amikor Kánában az esküvőn a
vizet - Édesanyja kérésére - borrá változtatja.
A mise könyörgésében így imádkozunk: „Istenünk, te a mai
napon a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket és
kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet, add meg jóságosan,
hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután
a hitből már itt megismertünk téged.”
Nagy István Elek

amint Ő akarja. Pál apostol azt mondja, törekedjetek a kegyelmi
ajándékokra, de ezeken felül rámutat a Krisztus Jézusban elküldött isteni szeretet csodájára is. A szeretet himnuszából kitűnik,
hogy bármit tesz az ember, bármilyen magaslatra is jut, bármilyen sikereket és eredményeket ér is el, az mind meg fog szűnni,
elmúlik, de a hit, remény és a szeretet megmarad, s „e három
közül pedig a legnagyobb a szeretet”. (1Kor. 13;13).
Kedves Vecsési Testvérem a Jézus Krisztus által! 2015-ben is
Boldog Új Életet Kívánok (BÚÉK) neked és családodnak,
városunk minden polgárának, tudván azt, hogy a felülről jövő
„szeretet soha el nem múlik” (1Kor. 13;8), és az év kevésbé
ünnepi napjain is elérhető. Legyen ezért dicsőség az Istennek
2015-ben is! Soli Deo Glória!
Orosz Károly

Betlehemi játék

A felvétel a Jézus Szíve templomban készült dec. 19-én, a
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános
Iskola karácsonyi műsorán. Kisiskolások szülők és Mihály atya
segítségével mutatták be a Betlehemi történetet.
Írás és fotó: Kolonics Csaba
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Van-e hely a szívünkben Jézusnak?

„Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt
számukra hely” - olvashatjuk a Lukács evangéliuma 2. részének
7. versében. Az Augustus császár által akkor elrendelt népszámlálás, tulajdonképpen az adóköteles polgárok összeírása volt.
Mindenkinek a származási helyén kellett jelentkeznie. Ezért
gyalogolt várandós feleségével József is a galileai Názáretből a
mintegy százhúsz kilométerre fekvő júdeai Betlehembe, ahol a
karavánszerájban kerestek szállást. Akkor hangzott el a karácsonyi történet két legsötétebb szava: nincs hely. Aztán valaki
mégis befogadta őket az istállóba. Ott szülte meg Mária a világ
Megváltóját, a gyermek Jézust a jászolban. Ez a karácsony igaz
története, minden ráaggatott díszítés nélkül. Kérdezhetnénk:
Miért nem volt hely nekik? Mert a fél ország úton volt, s lehet,
hogy valóban megteltek a fogadók. József és Mária egyébként
sem ígérhetett nagy bevételt a fogadósnak, inkább csak gondot,
ha ott születik meg a gyermek Jézus.
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ték, mert a 24 ezer forintot a fiú úgysem tudja előteremteni.
A nagyapa azonban megértette az unokája szándékát és garantálta, hogy megvan a forrás. Felismerte, hogy az unokája szívében már megvan a hely Jézus számára, ezért akart neki segíteni. Aztán a nagyapa akkor is megvédte az unokáját, amikor a
szentesti vacsoránál az apja számon kérte a kisfiút a nagy összegű helyfoglalásért és a hírnevét rontó telefonálgatásért.
A történetet nagy szeretettel Halász István és Halász-Venczák
Eszter, valamint Bajkó Erika a gyülekezet hitoktatói és gyermekmunkása tanította be a nagyszámú gyermekseregnek.
Balázs Dorottya hegedűkíséretével a karácsonyhoz illeszkedő
versek, énekek is színesítették a gyermekek karácsonyát, ahol a
református óvoda ebédlőjét is meg kellett nyitni, hogy mindenki elférjen. Az egész történetet, a szavalatokat és az énekeket a
felkészítők úgy alakították ki, hogy egy ötletes fogással a református gyermekkarácsony egész estéjét beépítették Ady Endre
Karácsony c. versébe, amely sajátos keretbe foglalta a gyermekek műsorát. Ezzel is azt közvetítették a mai gyermekek és szüleik számára, hogy Jézusban Isten az Ő szeretetét küldte el
közénk, és Megváltót, Szabadítót, Üdvösségszerzőt adott mindnyájunknak, aki, mint ígérte, vissza fog jönni újra. A történetre
a koronát az egyik gyermek a Siklós József verséből vett idézettel tette fel, amikor azt szavalta: „Hited reményt, békességet,
üdvösséget úgy hoz, ha eljutsz a Kisdedtől a győzelmes
Krisztushoz.” Érdemes tehát Krisztus mellett dönteni, és az Ő
kezébe tenni életünket, ahol a legnagyobb biztonságban van
gyermekeké és a felnőtteké is.
Orosz Károly

fotó: egyház

A karácsony másoknak is szép lett…
A mi életünk ajtajára is csaknem ugyanez van kiírva: nincs hely.
Tele vagyunk tennivalókkal, gondokkal, indulatokkal, előítéletekkel, önzéssel, félelmekkel, s nincs hely a szívünkben Jézus
számára a XXI. században sem. Sokszor ma sem fér bele az esti
és reggeli programunkba az imádság. Vagy legfeljebb adventkor, akkor is csak karácsonyeste, amikor az ajándékok miatt mi
is meghívjuk vendégnek Jézust azt remélve, hogy talán nem
marad sokáig. Kérdezzük csak meg önmagunktól: Valóban nem
lehetne helyet szorítani Neki? Ha a betlehemi fogadós befogadta volna őket, bizonyára áldott találkozás lehetett volna ez számára a világ Urával. Ki feltételezte ezt akkor az elcsigázott fiatal párról? Pedig Lukács evangélista ezeket a szavakat is rögzítette: ... és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk
2,14) Az Isten tervébe azonban, ahogy Heródes, úgy a fogadós
sem láthatott bele, és az angyali kar hangja – Dicsőség mennyben az Istennek - sem jutott el a szívükig. Mert nem akartak
helyet adni a gyermek Jézusnak, mint ahogy a mai emberek
többsége sem! Azért mégsem mindenki!
A református templomban Szenteste a gyermekek által előadott
történet szerint egy nagyapa sokat olvasta unokájának a gyermek Jézus születésének történetét a Bibliából. Aztán a kisfiúban
felébredt a segíteni akarás vágya. Mivel az apja egy szállodában volt idegenforgalmi menedzser, ismerte az eljárást, egymás
után hívta fel a szállodákat, hogy három személynek jobb körülmények között helyet foglaljon. Csak a keresztnevüket tudta
megadni: Mária, József és Jézus, a többi adatot majd a nagyapja fogja bediktálni – mondta a telefonba a kisfiú. Aztán az
„Astoria” és az „Intercontinental” egyszerűen lepasszolta a
fiúcskát, hogy Szenteste minden helyük foglalt. Aztán hívta a
kisfiú a Hotel Aqua-t, ahol az apját jól ismerték. Az apjára való
tekintettel kapott ugyan szállást a három vendégnek, de kinevet-

November 28-29-én a vecsési Tesco áruházban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében a Szerencsejáték Zrt. és a
CIB Bank önkéntesei a helyi Karitász tagjaival, élelmiszereket
gyűjtöttek a vásárlóktól karácsonyra a rászoruló vecsési családoknak.
Sokan csak azért jöttek el vásárolni, hogy adományukat átadva
szebb ünnepük legyen a rászoruló családoknak! Felemelő érzés
volt a két szervezet önkénteseivel dolgoznunk, akik jó kedvvel,
vidáman kérték a vásárlók adományait! Jó volt megtapasztalni
a sok segítő vásárló ajándékát, két nap alatt 2150 kg élelmiszert
gyűjtöttünk be. Segítségükkel kettőszázharminc szociálisan
rászoruló vecsési családnak 1-1 élelmiszercsomag ajándékozásával okoztunk örömet karácsonyra.
Köszönjük a Szerencsejáték Zrt. és a CIB Bank dolgozóinak
munkáját, az Élelmiszerbanknak, hogy az adományokat kiosztásra átadta a vecsési Karitász csoportjainknak!
Köszönjük az adományokat a jószívű ajándékozóknak!
Boldog Új Évet Kívánunk!
Gáspár Csabáné és Vasadi Annamária Karitász cs.vez.

Köszönjük!

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium „Stúdium Alapítványa” köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik adójuk1%-át alapítványunk javára
(számlaszám: 65100091-10101243) ajánlották fel. Ez az összeg
2012-ben 382.474.- Ft volt, melyet 2013-ban a tanulók jutalomkirándulásaira; múzeumi – és színházbelépőkre valamint a végzős gimnazisták Szalagavató báljának támogatására költöttünk.
Köszönjük és várjuk támogatásukat!
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Könyvelés-bérszámfejtés!

Te l j e s k ö r ű ügy vi te li szol gál ta tá sok,
A P EH ügyin té zés sel.

Te l . : 0 6 2 0 2 5 0 7 0 0 4
w w w. p e s z i k a . h u

S Z O L G Á LTATÁ S

K A I S E R A U T Ó S B O LT
A L K AT R É S Z E K R A K T Á R R Ó L
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

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

Elektromos háztartási gépek,
szivattyúk, betonkeverők,
benzinmotoros fűnyírók,
láncfűrészek (láncélezéssel),
kerti kapák, fűkaszák JAVÍTÁSA.
Lézernyomtató kazetták töltése és cseréje.

Földváry Tibor
0620 946 7302
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Könyvelőiroda

OLCSÓ GÁZOLAJ!

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

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

CSALÁDI FOGÁSZAT
T

JÓ

Báthory u. 16. sz. 06 - 20 - 999 62 61

L

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

JÓ

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

Új vállalkozása van? Elégedetlen könyvelőjével?
Úgy gondolja, nincs megfelelőképp tájékoztatva vállalkozása
aktuális lehetőségeiről? Keressen meg bennünket!

Most kedvezményesen vállaljuk újonnan
belépő ügyfeleink könyvelését, bérszámfejtését,
munka,- és tűzvédelmi feladatok ellátását.

Új ügyfeleinknek az első havi
könyvelési díj 2015 Ft/hó!
Bérszámfejtési díjunk

3 hónapig 2015 Ft/hó/fő!
Szolgáltatásaink
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, CÉGGONDOZÁS,
ADÓTANÁCSADÁS, MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM,
HACCP-ÉLELMISZERBIZTONSÁG, SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE
2200 Monor, Mátyás király u 13 E-mail: ecofact@ecofact.hu
Tel.: 06-29/613-620
Web: www.ecofact.hu
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Köszönjük!
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Darvadozáson az Andrássy tanulói

November 14-én délben indult a busz a Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola 38 tanulójával, kísérő szülővel, nagyszülővel
és két tanárral a Kiskunsági Nemzeti Parkba. Célunk Szatymaz
a Szegedi Nagy Fehér-tó szomszédságában lévő település volt,
ahonnan a vonuló darvak megfigyelésére több iskolából érkezett diáksereg gyülekezett.
A kétnapos program részeként (III. Fehértavi darvadozás) két
eseményen vettünk részt. Az első egy hazai emlősállatokat
bemutató kis műsor volt, ahol szórakoztató, de mindamellett
igen érdekes információkat tudhattunk meg a háziegérről, a
vándorpatkányról, a görényről, a nyestről, a rókáról és a borzról. A kézhez szoktatott állatok némelyike filmszereplőként is
debütált már, tehát megszokták az ember közelségét, így testközelből figyelhettük meg őket. Ezt követően a Nemzeti Park
igazgatója megnyitotta a rendezvényt, és buszra szállva átgurultunk Sándorfalvára, ahonnan rövid sétával jutottunk el a madárvonulás színterére. Az Észak-Európában költő madarak a
Földközi-tenger vidékén töltik a telet. Hazánkban a Tisza vonal
éppen a vonulási útjukba esik. Az októberben még nagyrészt a
Hortobágyon erőt gyűjtő darvak vonuló tömegei novemberre
elérik a Kiskunsági Nemzeti Park Tisza-völgyi tájegységét. A
darvak napközben a tarlókon táplálkoznak, majd naplementekor
behúznak a környező tórendszer partvidékére, ahol az éjszakát
töltik. Ezt a behúzást figyelhettük meg, amikor is a tarlók és a
tavak között várakozva több tízezres tömegekben repültek el a
fejünk fölött. Az éjszakázó helyük tőlünk Nyugatra eső területen volt, ahol a gyönyörű naplementétől narancssárgára festett
égbolton örvénylő madarakat csodáltuk távcsöveinkkel. A fölöttünk V alakban sikló darvakhoz több esetben ludak is csatlakoztak. A lenyűgöző látványt a madarak által keltett hangzavar egészítette ki. A területen természetvédelmi őrök csatlakoztak hozzánk, akik sokat meséltek a daruvonulásról a madarak életmódjáról, valamint a darvak és a magyarság kapcsolatáról. A gyerekek örömére használhattuk a Nemzeti Park őrének igen profi
távcsövét is.

A Vecsési Református Gyülekezet temploma egy gyönyörű
magyar zászlóval gazdagodott az Orbán Balázs Erdélyi Kör
jóvoltából. Ezúton szeretnénk megköszönni ajándékukat, és
Isten gazdag áldását kérni és kívánni további szolgálatukra
városunk és népünk közösségében.
A Gyülekezet nevében: a Presbitérium.

János napi boráldás

A Vecsési Borbarátok Egyesülete és az Óvárosi Plébánia közösen december 27-én 18 órakor, a Jókai utcai Szent Kereszt
templomban tartotta a János napi boráldást. A szentmise keretében megáldották a vecsési borosgazdák borait, amiket - az
egyesület és az egyházközség jóvoltából - mindenki meg is kóstolhatott a misét követő vendégség során az altemplomban.

VT info

fotók: Frühwirth Mihály

KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A darvadozás végeztével visszasétáltunk a buszhoz, de útközben még interjút is készítettek velünk az egyik jelentős televíziós csatorna munkatársai. Valamennyien nagyon jól éreztük
magunkat, és gazdag élményekkel gyarapodva utaztunk vissza
Vecsésre.
A darvadozást, a tavaszi békamentésünkhöz hasonlóan és tervezetten a tiszavirágzás megfigyelését is beleértve hagyományteremtően minden évben megszervezzük iskolánkban.

Szilágyi István

fotó: iskola

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.

ASZTALOS SZAKEMBERT KERESEK!
Nyílászárók, díszletek, bútorok gyártására önállóan,
rajzról dolgozni tudó több éves szakmai gyakorlattal rendelkező
komoly szakembert keresek vecsési asztalos műhelybe.
Érdeklődni: Saska István 0620 425 9097

Vecsési Tájékoztató 2015 január

KÖRNYEZETVÉDELEM

A világszerte elismert agroökológus és filozófus látogatása
Magyarországon

A múlt év végén először tett látogatást
hazánkban a Francia Intézet meghívására
az algériai származású francia Pierre
Rahbi filozófus, akinek életfilozófiája kiemeli a Föld és az emberi méltóság tiszteletét. Pierre Rahbi szerteágazó tevékenysége
az agroökológia módszerek világszerte
történő felhasználását helyezi előtérbe,
valamint a szegénység csökkentése érdekében a humanista alternatívák felhasználásának az ismertetésére irányul.
Az író és humanista több mint fél évszázadon keresztül azon
dolgozott, hogy lehetővé tegye Afrikában a társadalom legszegényebbjei számára annak az agrárökológiai tudásnak a megszerzését, mely az ember és a természet harmóniájának keretében az önellátó képesség kibontakozását teszi lehetővé. Pierre
Rahbi filozófiájában teljesen új életszemléletet alakított ki,
melynek lényege az ún. „boldog mértékletesség” ismertetése.
Pierre Rahbi az életbe vetett hitre, az autonómiára épülő alapítványai és iskolái Franciaországtól Indiáig, Romániától az
Elefántcsontpartig mintegy tizenöt országban vannak jelen. Az
általa alapított ökogazdaságok és biooázisok több tízezer ember
életét változtatták meg jelentős mértékben.
1985-ben Afrikában létrehozta az első agrobiológiai és ökológiai központot, és 1988-tól pedig az élelmiszer-önrendelkezés
lehetőségeiről tartott előadásokat szerte a világon. 1995-ben
elindította az “Oázisok Mindenhol” (Oasis en tout lieux) mozgalmat, az önellátó gazdálkodás és az anyaföld tiszteletének
elveivel és gyakorlatával. 2000-ben alakította meg a „Terre et
Humanisme” (Föld és Humanizmus) szervezetet, mely az élelmiszer-önrendelkezés és a nemzetközi szolidaritás terjesztését
segítette.
Pierre Rahbi 2002-ben indult elnökjelöltként Franciaországban,
és ekkor alakult meg a „Colibris Társaság”. A névadó kolibri
apró madárhoz fűződő indián legenda a következőről szól: „Volt
egyszer egy hatalmas erdőtűz, és minden állat rémülten és
lesújtva, tehetetlenül nézte a hatalmas szerencsétlenséget.
Mindenki? A piciny kolibri madár ugyanis azonnal cselekedett,
azaz csőrébe vett néhány csepp vizet, azzal, hogy a tűzre öntse.
A tatu, aki mindezt látta, odaszólt neki: Te kolibri, elment az
eszed? Csak nem gondolod, hogy ezzel a néhány csepp vízzel
megfékezheted a tűzet? Erre a kolibri azt válaszolta: Nem, de
legalább tettem ellene valamit.”

Az ENSZ megbízásában 1997-ben, Pierre Rabhi az afrikai elsivatagosodás elleni küzdelem kidolgozásának egyik nemzetközi
szakértője volt. Szervezésében „Tudatra Ébredés” (Mouvement
Appel à l’Insurrection des Consciences) néven tömeges mozgalom indult 2003-ban. 2010-ben létrejött a Pierre Rahbi
Alapítvány, melynek célja a filozófus gondolatainak terjesztése,
mely szervezet elsősorban a biogazdák és erdészek részére
agroökológiai tanácsadással és ökológiai oktatással foglalkozik.

Pierre Rahbinak két könyve jelent meg Magyarországon a
l’Harmattan kiadó gondozásában, „Pénzt akarunk vagy életet”
és „Hogy megmaradjon az élet” címmel, melyek kiadására érkezett az író Magyarországra. Az első az ökológus válogatott filozófiai írásait tartalmazza, a második pedig Burkina Faso-i emlékei alapján az agroökológia alkalmazott módszereit mutatja be.

Fórum 25
Magyarországon az ország nem beépített, 77%-nyi terület nagyrészét különbözően szabályozott agroökoszisztémák alkotják,
de ezek ökológiai felmérésére eddig kevés figyelem irányult. A
hazai ökológiai elemzésekben az agroökológia eddig nem
kapott megfelelő hangsúlyt.

Pierre Rahbi hazai látogatása ráirányította a figyelmet a hazai
agroökológia fejlődésére és alkalmazására, hogy a mezőgazdaság
fejlesztése érdekében ne csupán a gazdaságossági szempontok
kerüljenek előtérbe, ahol a kemizálás és a gépesítés folytán a termőterületek folyamatosan szennyeződnek és károsodnak, hanem
a talaj és a növényi kultúra úgy kerüljön hasznosításra, mely
megfelel a korszerű agroökológiai alapelveknek és módszereknek egy fenntartható mezőgazdaság kialakításának érdekében.
Práczki Péter

Sikeres volt az ôszi, iskolai papírgyûjtés
Mind a négy iskolában komoly mennyiségű hulladékpapírt
sikerült összegyűjteni, amit a Városgondnoktól 18 Ft/kg-os
áron vett át a hasznosító. A befolyó összeget teljes egészében
kifizettük az iskolák számára. E pénzek felhasználásáról az
iskolák maguk döntenek.
A magunk részéről nagyon fontosnak tartjuk a szülők és a gyerekek tájékoztatását, hogy tisztában legyenek vele, hogy közösen milyen eredményt értek el, s ez milyen mértékben támogatta az iskola költségvetését
A papírgyűjtés nem az iskolák közötti verseny, ezért nem is
rangsoroljuk a mennyiségeket. Ennek nincs is értelme, hiszen
eltérő az iskolák létszáma, ezért megtévesztő, ha valaki a sorrendet „eredménynek” tekinti.
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola: 15.160 kg
Andrássy Gyula Általános Iskola: 16.600 kg
Halmi Telepi Általános Iskola: 9.960 kg
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium: 33 650 kg. (Az eltérő mennyiségeknél
figyelembe kell venni az iskolába járó gyermekek létszámát is –
szerk.)
Köszönjük a szülők közreműködését és az iskolák együttműködését! Gratulálunk az elért eredményekhez, mellyel közvetlenül
hozzá-járultak környezetünk védelméhez ugyanakkor a felnövekvő nemzedékek figyelmét is ráirányították ennek a kérdésnek a fontosságára.
városgondnok info

Tisztelt Vecsési Gazdálkodók!
Engedjék meg, hogy a VT oldalán mutatkozzam be: Világosné Dörfler
Ágota vagyok, Vecsés város falugazdásza. Kamarai tanácsadóként tíz éve
dolgozom a monori körzetben, remélem sokak számára már nem vagyok
ismeretlen. Kollégám nyugdíjba vonulása után én kaptam a feladatot,
hogy segítsem Önöket a földterületekhez kapcsolódó uniós támogatások
igénylésében, érvényesítsem az őstermelői igazolványokat.
Keddi napokon 13.00 órától 16.30-ig a Róder Imre Városi Könyvtárban elérhető vagyok. Munkaidőben kereshetnek a 06-20/933-5767 telefonszámon.
Szükség esetén a monori irodában (Deák Ferenc u. 10.) falugazdász mindig elérhető.
Világosné D. Ágota
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Szeretet, tisztesség… Apa és fia

Szerencsés embernek mondhattam magam, mert otthonában
fogadott a vecsési a-48-as Postagalamb Szövetség elnöke és
édesapja. A kettejükkel folytatott beszélgetésből kiderült, hogy
nemcsak ebben a sportban, hanem az ökölvívásban is három
generációsok ők…

Legidősebb Simon Mihály 1941-ben látta meg a napvilágot
Kőrösladányban. Szülei földműveléssel, gazdálkodással foglalkoztak. Kilenc gyermekük született, négy fiú és öt lány. 1946ban költöztek Vecsésre, a Jókai utcába, és ott nevelték tisztességben a gyermekeiket szorgalmas munkára. Mihály az általános iskola nyolc osztályát a falusi iskolában végezte el, majd a
fővárosba ment tűzi-kovácsnak tanult. Hat hónap intenzív szakmai ismeret után műhelybe került dolgozni, s mellette beiratkozott és elvégzett egy általános szakmásított gépkocsivezetői
tanfolyamot, ahol hivatásos jogosítványt szerzett teher-, személy- és más járművekre.
Mivel keménykötésű legény volt, 14 évesen elkezdett sportolni.
Az ökölvívás állt hozzá közel, s a vecsési srácok többen próbálkoztak ezzel a sporttal. Tíz évig bunyózott, igen sikeresnek
bizonyult, több mint száz meccse volt. Dolgozott, edzett, versenyzett, segített otthon, de azért a némi kis szabadidejében a
barátaival táncolni is járt a Téhölybe, a Strandra, és a falusi
Kóbihoz. A bátyjának voltak postagalambjai, s mikor a legidősebb bátyja bevonult katonának, rájuk, kisebb testvérekre bízta
a galambokat, hogy viseljék gondjukat. Akkor szeretett bele a
postagalambokba.
1961-ben 26 hónapra bevonult katonának, ahol a sportnak és a
gépkocsivezető szakmájának köszönhetően nem volt rossz sora.
Leszerelés után gépkocsivezetőként dolgozott, s annyira megkedvelte ezt, hogy az országot, sőt a főváros minden zeg-zúgát
járhatta, hogy nyugdíjazásáig, sőt még utána is, gépkocsivezetőként dolgozott, több mint 50 éven át.
1963-ban megismerkedett a későbbi párjával, szerelem lett
belőle, és 1965-ben feleségül vette a szép, fiatal lányt. A szülői
házban kialakítottak egy kis szoba-konyhát, és ott folytatták
együtt az életüket.
A gyerekek összetartó jó testvérek voltak, dolgoztak, spóroltak,
és párban vettek építési telkeket, majd ikerházakat építettek
sorra, mindegyikük Vecsésen… A kilenc testvérből hatan ma is
itt élnek.
1966-ban megszületett a fiúk, aki szintén Mihály, az első három
általános iskolai osztályt a falusi iskolában, majd a többit, a
Martinovics tériben végezte el. Ezután karosszérialakatosnak
tanult, s az Ikarusz gyárba ment, ahol 25 évig dolgozott.
Pici gyermekkorától imádta a postagalambokat, Édesapja körül
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sürgött-forgott, mindene a galambászat volt. Az általános iskola elvégzése után belekóstolt az ökölvívó sportba Ő is, ahol 5
évig sikeresen versenyzett. Sajnos, egy sérülése miatt abba kellett hagynia. Ő is elment 18 hónapra katonának, majd 1985-ben
megismerte a későbbi feleségét, akivel szeretetben, örömökben
élnek, három szép gyermekük született. 1986-ban Mihály,
1989-ben Tamás és 1999-ben Vivien.
Időközben a szülői házra emeletet építettek közös erővel, hogy
ott tudjanak együtt lakni, törődni, gondoskodni egymásról, ha
szükséges. Nagyon szép példája ez a családi összetartásnak,
szeretetnek…
Szomorúan mondja, hogy szegény mama súlyos beteg volt, s
már öt éve nincs köztük, nagyon hiányzik mindannyiuknak…
A postagalambok iránti rajongása a mai napig sem csökkent,
állandóan versenyeznek. Most már megfordult a „kocka”: az
Apa segít a fiának, hiszen őt választották meg a vecsési a-48-as
Postagalamb Szakosztály elnökévé. A szakosztálynak jelenleg
25 tagja van, akik megszállottjai a galambászatnak…
Tűzvédelmi ellenőrként itt dolgozik, él és galambászkodik.
Gyermekei közül Tamás fia követte az ökölvívásban, 2001-től
2006-ig szép sikereket ért el, diákolimpián, utánpótlás válogatott tag, sőt országos bajnok is volt. A postagalambok szeretetét
kislánya, Vivien örökölte. Hihetetlen türelemmel, szeretettel
fordul a galambok felé. Lehet, hogy Ő is galambász lesz?
A lakásuk falait megszámlálhatatlan sok trófea, különféle díj,
oklevél, plakett, érem serleg díszíti, a három generációból fiú,
apa és nagyapa elért sikereinek díjai ezek, melyekre az egész
család joggal nagyon büszke. Ezek egy része az ökölvívásban,
a többi a postagalamb versenyeztetésből származik…
A postagalambok „lakhelyére” érve értettem meg újra és újra,
hogy micsoda szeretetteljes kapcsolat van galamb és gazdája
között, értik s megértik egymást.
Hosszú, boldog éveket, sok szép trófeát, örömöket és jó egészséget kívánunk az egész családnak.
Írás és fotó: Benke Mária

Megjött Jézuska a Tó utca 7.-be

A karácsony Krisztus születésnapja, az az ünnep, amikor megajándékozzuk szeretteinket. Van, ahol a szülők számba veszik
gyermekeik „jócselekedeteit”, és ezek szerint jutalmazzák őket.
Most Burai István keresett meg és kérte, hogy maga és családja
nevében köszönjem meg a vecsési vízszolgáltatónak jócselekedetét, mellyel a karácsony előtti utolsó munkanapon visszakötötték a vizet a Tó utca 7.-ben található otthonukba.
A karácsonyi húsleves készítéséhez, a családi tisztálkodáshoz
már az otthoni csapból engedték a vizet. Burai mama elmondta,
hogy a család a devizahitelezés áldozata lett. Vízdíj-tartozásuk
miatt már 6 éve nem állt rendelkezésükre vezetékes vízszolgáltatás a lakásban. Most tudták összekuporgatni és kifizetni tartozásukat és a bekötés díját.
Ezúton teszek eleget a Burai család kérésének, és megköszönöm a Dél-Pesti Vízmű Zrt. „jócselekedetét” Sárosi István
ügyvezetőnek és kollégáinak, s egyben további sikeres munkát
kívánok a vállalat minden dolgozójának!
Pável Béla

Ve c s é s e n k i a d ó - e l a d ó c s a l á d i h á z a t ,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm.
Te l . : 0 6 - 2 0 3 9 7 4 0 5 5
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Az Indul a bakterház és Vecsés

Rideg Sándor regénye, az Indul a bakterház 1943-ban jelent
meg, és azóta nevetteti - inkább röhögteti – a generációkat. A
regény története Vecsésen játszódik, a bakterház a 4-es út és a
vasút (egykori Steinmetz-szoborral szembeni) találkozásánál
volt. A most kezdődő négy részben a könyv kapcsán megismerkedünk a történet és Vecsés kapcsolatával, kicsit a filmmel, amit
nem Vecsésen forgattak, és a vecsési bakterház valóságos történetével.
Az Andrássy iskola diákjai helytörténeti búvárkodásba kezdtek,
és Kiss Gábor tanár úr kigyűjtötte a könyv vecsési vonatkozásait. Az alábbiakban a regény 2010-ben, a szegedi Lazi
Könyvkiadónál megjelent változatából idézzük a tanár úr
bejegyzéseit:

21. o.: „- A vecsési határba vagyunk – nyögdécselte-, ha ügyes
vagy, fél óra alatt eléred a bakterházat, oszt kérsz egy bicskát
vagy kést Szabó baktertul.”
38. o.: „A ferihegyi patakban naponta fürödtem.”
42. o.: „Jó félóráig szedtük a lábunkat, mikor megálltunk a ferihegyi nagy topolyafák alatt.”
57. o.: „Csakúgy jártam Ferihegyre, mint azelőtt.”
65. o.: „Arra vitt utam a halmi szőlők mellett, a cseresznyefák
kilátszottak az útra.”
76. o.: „…a tehenekkel elindultam a ferihegyi határba.”
88. o.: „- Bendegúz, neked el köll menni Keresztúrra.”
89. o.: „Amint a Halmi-dűlő elé érkeztem, akkor láttam, hogy
az útról felém tart két csendőr.”
93. o.: „…csak két óra múlva fogták meg a kísértetet, valahol a
halmi határ szélén.”
95. o.: „- Mondd, te gyerek, nem tudod, mikor megy Vecsésről
az utolsó vonat?”
98. o.: „Abban az időben - amiről most szó kerül – a nap is szebben ragyogott a keresztúri határban, ahova legeltetni jártam.”
109. o.: „Amint a halmi határ felé nézek, meglátom, hogy
Konc bácsi lélekszakadva cipel egy óriási keresztet…”
116. o.: „A patás azt beszélte a bakteromnak, hogy itt szerzett
istállót a Halmi-erdő mellett…”
128. o.: „Akkor jó lenne – mondok -, ha megnézné a Halmierdőbe. Igaz, hogy az jó két óra járás ide, de ha jól kilép, hamarabb is odaérhet.”
144. o.: „Hol kereste Rozit, hol nem, azt nem tudom, csak harmadnapra fogta meg valahol a ferihegyi határba.”
164. o.: „A sorompót mindig akkor szokta lecsukni, mikor már
réges-régen elment a vonat, és a svábok, akik káposztát szállítanak Pestre kocsival, félnapokig ott kurjásznak a sorompó
előtt…”
175. o.: „…mink meg elindultunk szépen lassan a falu felé.”

+1 % a történelmi egyházaknak
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő technikai
számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286
Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot,
az felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására,
az 1823-as kódszámon.
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Karácsony a Bálint Ágnes Óvodában

A szép ünnepre a gyermekek már régóta készülődtek. Az évszaknak
megfelelően díszítették faliújságjaikat és csoportszobájukat, verseket, énekeket tanultak és bőszen bontogatták Adventi Naptárjaikat.
Az óvodai karácsonyra minden kisgyerek ünneplőbe érkezett és
meglepődve, izgatottan léptek be termeikbe, ahol egy díszes fa állt.
A gyerekek többsége azonnal énekelni vagy verselni kezdte az alkalomra tanult dalocskákat, versikéket. A karácsonyi műsor egy fantasztikus bábelőadás volt, amit a vecsési Bárka Baptista
Gyülekezete adott elő minőségi kellékekkel. A darab a karácsony
lényegét ragadta meg, ami igazán széppé tette az ünnepet. Az előadás végén mindenki hazavihette a bábdarab teljes hanganyagát és
egy foglalkoztató füzetet, hogy otthon is felidézhessék a szép karácsonyi történetet. A gyülekezet kedvességét és szereplését ezúton is
köszönjük. A műsor után a gyerekek visszatértek a csoportszobákba
és örömmel bontogatták a fa alatt talált ajándékokat.
Gomezné Lajos Éva

fotó: óvoda

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13 (Mosolyország Óvoda)
Tündérkert Alapítvány - 18687257-1-13
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány: 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány - 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13
a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport - 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13.
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
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Farsangi képkeret

A jelmezbálok és karneválok időszakában sok képet készítünk.
A legkedvesebb pillanatainkat rakjuk hozzá illő csinos keretbe.
Most egy ilyen keretet fogunk elkészíteni, ami nem igényel
különösebb precizitást. Mindenki bátran hozzákezdhet. Jó munkát kívánok hozzá!
Alapanyagok: (megvásárolhatóak a Hangulat Ajándékkuckó
és Kreatív Hobby üzletében)
fa képkeret, fekete akrilfesték,
textilragasztó, maradék csipke,
viaszpaszta,
modellgipsz,
maszk formájú gipszkiöntő
forma
Segédanyagok:
olló, ecset
Elkészítés menete:
A gipszet keverjük el vízzel és
öntsünk ki annyi maszkot,
amennyit a keretre gondoltunk.
Pár perc múlva kivehető a formából. Körülbelül 1-2 napig
hagyni kell száradni. Addig
elkészítjük a keretet. Válogas-suk össze a csipkedarabokat, és
rendezgessük el a kereten, hogy lássuk, miként fog kinézni.
Majd vegyük le, és kenjük be vastagon ragasztóval a keretet,
ahova a csipke kerülni fog. Nyomkodjuk rá a csipkét. Lehet több
réteget is egymásra helyezni, és néhol megtekergetni az anyagot.
Ezután ismét kenjük át jó vastagon ragasztóval. Hagyjuk teljesen
megszáradni.
Kenjük át fekete akrilfestékkel az egészet. Ezt is hagyjuk megszáradni. Most kerül rá a színes viaszpaszta. Én háromféle színt
használtam. Egy szivaccsal vagy puha ronggyal vegyünk fel egy
pici pasztát, és dörzsöljük át az egész felületet, váltva a színeket.
A keret után jöhetnek a maszkok, miután megszáradtak. Velük
is ugyanezeket a műveleteket kell elvégezni. Lefesteni feketével, majd átdörzsölni a viaszpasztákkal. Már csak fel kell őket
ragasztani a keretre, és készen is vagyunk.

Felettünk repülnek

Mint, ahogy érdemes tekintetünket időről-időre az ég felé fordítani, úgy fürkésszünk most egy kicsit a horizont felett. Mi,
vecsésiek sokszor nem is figyelünk azokra a dolgokra - talán
megszokásból -, amiért mások gyakran messziről ide utaznak.
Mert bizony városunk arról is híres, hogy innen aránylag közelről lehet le- és felszálló repülőgépeket megcsodálni. A zaj, amit
ezek a légijárművek keltenek, jóllehet nem tartozik az itt lakók
kedvencei közé, de a „karnyújtásnyi”, direkt látvány sokunkat
kiengesztel. A repülés szerelmesei, legyenek idősebbek vagy
akár tizenéves fiúcskák, egy-egy gépcsoda megjelenésekor
kívülről fújják a szemük elé kerülő járat típusát, a légitársaság
nevét.
S, ha már a repülésnél tartunk, van még egy dolog, pontosabban
vannak ők, akik miatt soha ne sajnáljuk figyelmünket a szabad
ég felé irányítani. Rekedtes hangú, egy-egy szezonban több
mint száz napig körünkben vendégeskedő, Ukrajnából,
Oroszországból, a Baltikumból érkező hűséges barátainkról, a
varjúkról van szó. Egy ezres egyedet számláló csapat, most már
hosszú évek óta környékünkre vissza-visszajár, akár magunkénak is tekinthetjük őket.
A figyelmes szemlélő a korábban emlegetett légitársaságokhoz
hasonló pontos menetrendet és fixen kijelölt légifolyosó használatát fedezheti fel madaraink napi életében. Kőbánya-Kispest
erdős parkjainak magas faágain éjszakázó varjak, úgy reggel 6
óra körül útra kelve Vecsés felé veszi az irányt. Negyedórás szárnyalást követően belépnek városunk „légterébe”, és a Fő utcaKároly utca által határolt szakaszon folytatják hajnali útjukat.
Némelyek már itt kertjeinkben landolnak, de a többség a kanálison túli határban ereszkedik le napi élelemért kutatva. Délután
megfordul az irány. A szürkület lassan ereszkedő fátylán át, úgy
három-négy óra körül, feltűnik a hazafelé tartó zajos társaság.
Útjaink, házaink felett a mindig elegáns, feketébe öltözött, acélosan csillogó tollazatú madarak sokszor akrobatikus mutatványokkal szórakoztatják az éppen őket figyelőket. Hosszasan
kőrözve, egymást bevárva csatlakoztatják lemaradó, kétségbeesett társaikat. Ha kell, zuhanó repülésben érkeznek nagy magasságból, talaj közeli szintre. A csapaton belül folyamatos kommunikáció zajlik. Mintha mindenki ügyelne mindenkire.
Figyelmes, egymásról még repülés közben is gondoskodó
madarak a varjúk. Itt járnak felettünk, ismerjük meg őket!
Vagy, ha nem, hát: káár, káár...
Képek és szöveg: Fekete József

Testközelben egy hatalmas gépmadár.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
Cím: Vecsés 2220 Károly u. 2
Nyitva tartás: H-P.: 9:00-17:00 - Sz.: 9:00-13:00 - V.: ZÁRVA
Tel: 06/30 326-1988 vagy 06/30 457-3576
Email: feher.jepke@gmail.com
Facebook: Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby

Megszokott időben,megszokott útvonalon halad a csapat.
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Ökölvívás - Ez volt a 2014-es év!

Olimpiai sportág Vecsésen - WTF TAEKWONDO

A 2014-es évben 19 versenyt rendeztünk, és több mint 30 versenyen vettünk részt. Az eredményeink alapján várhatóan az
idén is a TOP10-ben végez a vecsési csapat.
Szűcs Szabina felnőtt magyar bajnok lett, és a világbajnokság mellett több nemzetközi versenyen képviselte hazánkat és városunkat.
Papi Bence az ifjúsági korosztályban szerzett magyar bajnoki
címet, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, illetve számos
nemzetközi tornán vett részt. Bence májustól az Erdei Zsolt
által vezetett Madárfészek Akadémián készül a versenyekre.
Váry Lili hatodik magyar bajnoki érmét szerezte idén -most egy
ezüstöt- így a gyűjteményében 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem
szerepel.
Serdülő versenyzőink, Nádasdi László, Bücs Károly és Iván
János egy-egy magyar bajnoki ezüstéremmel járultak hozzá az
idei eredményekhez, a junior Lőczi Gergő és Mátyás Krisztián
bronzérmet szerzett. Krisztián szeptembertől szintén a
Madárfészek Akadémia tanulója. Az ifik között Papi Bence az
esélyeknek megfelelően magyar bajnok lett.
A női OB-n a felnőttek között Szűcs Szabina arany, Váry Lili
ezüst, Faragó Renáta pedig bronzérmes lett. Az ifiknél Pap
Zsófia ezüst, Nádasdi Judit és Holczer Kata bronzérmes. Junior
lányainknál Bogárdi Barbara ezüst, Kovács Eszter bronzérmes.
A serdülő Uhrin Csenge, Neuberger Fanni és Acsádi Virág egyegy bronzéremmel lett gazdagabb.

A Taekwondo több, mint 2000 éves múltra visszatekintő koreai
eredetű harcművészet, mely napjainkra az egyik legismertebb és
legnépszerűbb modern, amatőr, olimpiai küzdősporttá fejlődött,
amely őrzi a harcművészetek legnemesebb hagyományait, a harci
tudományok szellemét, és gondoskodik ezek életben tartásáról.
A Taekwondo kifejezés három szóképből áll: a "tae" rúgást, a
lábtechnikák összességét jelenti, a "kwon" a kéztechnikák
összefoglaló neve, a "do" jelentése út, művészet. A Taekwondo
szabadon fordítva: a lábbal és kézzel küzdés művészete.
2013 szeptemberében indítottuk edzéseinket a Petőfi téri iskolában, és immár
17 főből áll csapatunk.
Mostanra több neves versenyt, bemutatót, övvizsgát tudhatunk magunk
mögött. Ezek közül kiemelkedő minden
évben a Diákbajnokság (Diákolimpia),
amelyen Páli Brúnó élete első versenyén, gyerek kategóriában a
dobogó legfelső fokáig jutott. Ősszel ellátogattunk Ausztriába
is, egy kisebb nemzetközi versenyre, ahol második helyezést ért
el Brúnó. A legfontosabb esemény minden országban, a saját
nemzeti bajnokság. 2014. november 29-én rendezték
Békéscsabán az Országos Bajnokságot, ahol Brúnó ismét gyerek kategóriában indult és ezüstérmet szerzett. Mézes Dániel és
Dienes Nikolett ellenfél hiányában sajnos idén nem indulhatott,
ők legközelebb mutathatják meg tehetségüket.

A fejlesztéseknek köszönhetően határozottan jobb helyzetben
kezdhettük az idei évben a szakmai munkát. A bokszterem teljesen megújult: modern fűtési- és szellőzőrendszer, új zsákok és
egyéb edzőszerek, friss festés a falakon, energiatakarékos led
világítás. Később a tető javítása és az udvar betonozása következett. Végre sikerült vásárolnunk egy 9 személyes kisbuszt,
így könnyebben jutunk el a versenyekre.
2015-ben több versenyt is rendezünk, a két legfontosabb a II.
Varga Viktor Emlékverseny május 9-én, és a Női Ökölvívó
Magyar Bajnokság november 18-21 között.
szakosztályvezetés (forrás: vecsesbox.hu)

Labdarúgás - Elkezdôdött a felkészülés
Január 8-ától megkezdte a tavaszi felkészülést a VFC Urbán
Flórián vezetőedző irányításával. A mester nagyon kemény iramot diktál, és eredményes tavaszt szeretne produkálni a gárdával. A keretben lesznek változások, de még nagyon az elején
vannak a tárgyalások, és bajnokság közben nem egyszerű dolog
az átigazolás. Az első edzőmérkőzés is megvolt már Lőrincen,
a SZAC pályán. Az eredmény - 2-2 – kevésbé érdekes, inkább
a játékosok és a szép számmal próbajátékon lévő „jelentkezők”
állapotának, hozzáállásának felmérése volt a cél. Vasárnap kivételével mindennap pályán vannak a fiúk, heti két felkészülési
mérkőzés színesíti az edzések egyhangúságát.
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke elmondta, hogy elkezdődött az
edzőpálya világításának kiépítése, erről és egyéb más, a vecsési sportéletet érintő kérdésről a VT februári számában olvashat
a sportszerető közönség. Az elnök hozzátette, hogy a csapattól
lényegesen jobb hozzáállást, eredményességet vár, és szeretné
megcélozni a megyei bajnokságok legjobb második helyezettje
címet.
VT info

Edzéseinkre várunk minden jelentkezőt 8 éves kortól szeretettel!
Helyszín: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
tkdvecses@gmail.com
Edzés időpontja:
Kedd 18:00-19:30 és csütörtök 18:00-19:30
Edző: Keszei Ádám - 1.Dan, 2× magyar bajnok, válogatott,
valamint a bemutató válogatott tagja
Ami vár rád: remek hangulat, kemény edzések!
Írás és fotók: Csorba Enikő
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Postagalamb sport

Vecsés SE A-48 Postagalamb sport szakosztály nyári versenyeinek eredményeiről kaptunk beszámolót a szakosztályvezetéstől.
A lista az Országos, illetve a Nemzeti bajnokságban elért főbb
eredményeket tartalmazza. Az első szám a zónában elért helyezést jelenti. A zárójelben az országos helyezést láthatjuk.

02 Területi szövetség Villám Klub versenyei
Az első szám a szakosztályi helyezést jelenti. A zárójelben a
területi helyezést láthatjuk.
Rövidtáv - 170 tenyésztő 4000 galamb
Csapat
Sampion
1.(1.) Pintér és Fia
1.(1.) Schmid és Fia
2.(4.) Zentai és Fia
2.(3.) Kenedi József
3.(9.) Orosz László
3.(5.) Kauremszky Ferenc
Középtáv - 170 tenyésztő 4000 galamb
Csapat
Sampion
1.(2.) Pintér és Fia
1.(1.) Zentai és Fia
2.(3.) Zentai és Fia
2.(2.) Zentai és Fia
3.(18.) Orosz László
3.(5.) Schmid és Fia

Hosszútáv - 170 tenyésztő 4000 galamb
Csapat
Sampion
1.(2.) Pintér és Fia
1.(1.) Zentai és Fia
2.(7.) Simon Mihály
2.(2.) Pintér és Fia
3.(15.) Zentai és Fia
3.(4.) Simon Mihály

Általános táv - 170 tenyésztő 4000 galamb
Csapat
Sampion
1.(2.) Pintér és Fia
1.(1.) Zentai és Fia
2.(6.) Zentai és Fia
2.(2.) Kauremszky Ferenc
3.(13.) Orosz László
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Nemzeti bajnokság, Szuper kupa, regionális díjlista
Magdeburg, 782 Km - 2113 tenyésztő 21650 galamb
Csapat
Egyéni
1. (11.) Pintér és Fia
1. (3.) Pintér és Fia
2. (21.) Simon Mihály
2. (48.) Schmid és Fia
3. (85.) Schmid és Fia
3. (134.) Simon Mihály
Olimpiai verseny: 1.(3.) Pintér és Fia országos bajnok
Derby verseny:
1.(134.) Simon Mihály

Maraton bajnokság, Országos díjlista
Az első szám a zónában elért helyezést jelenti. A zárójelben az
országos helyezést láthatjuk.
Aachen, 1037 Km - 214 tenyésztő 1164 galamb
Egyéni: 51. (114.) Simon Mihály
Liege, 1060 Km - 176 tenyésztő 889 galamb
Egyéni: 6. (12.) Simon Mihály
Csapat: 4. (10.) Simon Mihály
Brüsszel, 1130 Km - 174 tenyésztő 769 galamb
Egyéni: 10. (18.) Simon Mihály

Országos kiállítás - tagszövetségi bajnoksága
Országos döntőbe jutott galambok:
Standard T: 1. Schmid és Fia, 3. Zentai és Fia
Standard H: 3. Simon Mihály, 4. Kalocsai István
Sport „B”: 1. Zentai és Fia
Sport „C”: 2. Simon Mihály
Sport „D”: 1. Zentai és Fia
Sport „E”: 1. Kauremszky Ferenc
Sport „G”: 1. Pintér és Fia, 2. Simon Mihály
Írás és fotó: Simon Mihály szakosztályvezető

Fiatal galambok versenye
1.(1.) Pfeffer György
2.(3.) Simon Mihály
3.(25.) Hackl József

Nemzeti bajnokság, regionális díjlista
Az első szám a zónában elért helyezést jelenti. A zárójelben az
országos helyezést láthatjuk.
Rövidtáv - 1962 csapat
1.(5.) Orosz László
2.(10.) Pintér és Fia
3.(19.) Zentai és Fia

Középtáv - 1962 csapat
1.(2.) Pintér és Fia
2.(3.) Zentai és Fia
3.(12.) Kauremszky Ferenc
Hosszútáv - 1962 csapat
1.(1.) Pintér és Fia
2.(7.) Simon Mihály
3.(15.) Orosz László

Nemzeti bajnokság, Magyar Kupa, országos díjlista
Rövidtáv: 1.(181.) Orosz László
Középtáv: 1.(31.) Pintér és Fia
Hosszútáv: 1.(7.) Pintér és Fia

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

Hűtőgépek, fagyasztók javítása
helyszínen – garanciával
0630 8984 913
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KÉZILABDA

A bajnokság tavaszi fordulója a férfiaknak február elején, míg
a nőknek február végén veszi kezdetét.

NBI/B Nyugati csoport - férfi

Adósak vagyunk az őszi szezon utolsó mérkőzésének krónikájával,
miután az a találkozó a decemberi számunk lapzártája után volt.

Szentendrei KC – Vecsés SE 29-25 (15-10)
A Duna-partiak a tabella 2. helyét foglalják el, s a találkozó
abszolút esélyesei voltak. Így is történt, de a mieink is nagyon
jól helytálltak. Az első félidőben a hazaiak magabiztos előnyhöz jutottak, amit fordulás után már növelni nem tudtak, mert a
vecsési legénység jól tartotta magát. Egyenrangú ellenfelek voltunk szünet után, és ez nagyon biztató lehet a tavaszi idényre.

A VSE őszi helyezése:
9. VSE
13
4 2 7
326-337
10
A Nyugati csoportot 100%-os teljesítménnyel Vác (26 pont)
vezeti Szentendre (20) és Dabas (20) előtt. A VSE legeredményesebb játékosa Dóczi Dávid volt 50 góllal, akit a fiatal Gálli
Krisztián követ 44 találattal.
A 7. helyet elfoglaló székesfehérvári Alba Regia 11 pontos, és
csak ismételni lehet a korábban hangoztatott sirámot, ami az
egy gólos pontvesztésekről szól. Háromszor veszítettünk az
utolsó másodpercekben kapott góllal, de a két döntetlen is
hasonló szituációban született. Tehát nagyon is valós lehetett
volna egy ennél szebb helyezés, mégis a tavalyi idényhez
képest a Vecsés SE férfi kézilabda csapata jóval eredményesebb
őszi szezonon van túl. Így nagy reményekkel indulhatnak neki
a tavasznak.
Történt némi változás a keretben az ősz folyamán, hiszen
Kovacsevics Attila és Varasdi Szilárd vezetői javaslatra elhagyták az NB1/B-s csapatot, majd év végén Balogh Márton is el
szeretett volna búcsúzni az együttestől, de őt sikeresesen
marasztalták, ő egyelőre megyei bajnokságban szereplő második számú csapatban fog szerepelni.
Természetesen érkező is volt a szezon kezdete óta. Győrfi
Zoltán, aki inkább támadás orientált, s Horváth Csaba, aki a
védelem meghatározó alakja lett rövid idő alatt, mindketten
beálló posztra igazoltak Vecséshez.
Az alapozás kezdetét vette, s idén bővült a férfi szakág programja is, hiszen Pindák László megkapta a lehetőséget, hogy
erőnléti edzéseket tartson, s ígéretéhez híven a játékosok meg is
szenvedik az edzéseket, amely a javukra szolgálhat már a tavaszi szezon során is.
A junior együttesben nem történt számottevő változás, így kérdéses, sikerül-e a vecsési fiataloknak tovább vinni azt a lendületet, amelyet elindítottak, s tavasszal előrébb tudnak e majd
kerülni a jelenlegi 5. helynél.

Tavaszi hazai mérkőzések:
2015. február 7. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – Százhalombattai KE

2015. február 21. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – Várpalotai BSK

2015. március 7. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – MKB MVM Veszprém U23
2015. március 21. szombat 18.00
Vecsés SE ÉL-TEAM – Alba Regia KSE
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NB II. Déli csoport - nôi

A női szakág is megkezdte a felkészülést a 2015-ös tavaszi szezonra. Igen nagy a tét a számukra, mivel fél évük van arra, hogy
bebizonyítsák: van létjogosultságuk az NBII-es tagságra, hiszen
jelenleg még a kieső 11. helyet foglalják el. Nagy kérdés számukra a 2014/2015-ös évad, hisz javuló tendenciát mutattak az
utóbbi időszakban, s ott van a fiatalokban a potenciál, de kérdés, hogy képesek lesznek-e idejében megtalálni a Vecsés
Kombi Express felnőtt női csapat sikerének titkát. S ennek érdekében Csenki Csilla, az egész vezetőség és a csapat minden
egyes tagja kemény munkát végez.

Az őszi eredmény:
11. Vecsés Kombi Express 11 3 0 8
257 – 289
6
A lányoknak az előttük álló, két hétpontos csapatot –
Dunaújvárosi AC, Duna-Pent NKSE – kell megelőzni. A DAC
hazai pályán verhető is, de bravúrok nélkül nem fog menni.
Sokkal nagyobb elszántság kell a bennmaradáshoz.
A legeredményesebb játékos Sirály-Csenki Judit, a súlyos sérülése után állt csatasorba, és nyolc meccsen 49 gólt szerzett.

A junior együttes némileg visszaesett a tavalyi bajnoksághoz
képest, de idén a felnőttek a legfontosabbak, többen ott játszanak. Ha a nagyok kiesnek az NBII-ből, akkor a junioroknak is
búcsúzniuk kell a bajnokságtól. S, ha ennek fényében nézzük az
5. helyezést, ráadásul úgy, hogy sokan még az OSB (serdülő)
együttesben is szerepelnek, akkor azt lehet mondani a fiatalokról, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak, s a tavaszi szezonban
sem lehet tőlük rosszabbra számítani!
Molnár Péter

December 1-jétől új nyitva tartási rend!
Vecsési Kormányablak (Market Central, 2220 Vecsés, Fő út 246-248)
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

Vecsési Járási Hivatal Okmányiroda (Szent István tér 1. Városháza):
Hétfő: 12.00 – 16.00, Szerda: 8.00 – 18.00, Csütörtök: 8.00 – 12.00
Pest Megyei Kormányhivatal - Vecsési Járási Hivatala
Általános iskolás gyerekek korrepetálását vállalom
(angol és német nyelvből is) kedvező óradíjért!
0620-613-13-11

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 minden nap
18 órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át
folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van
szolgálat. Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.
Hanga – jan. 19-ével,
Borókás – jan. 26-ával,
Fekete Gyopár – febr. 2-ával,
Szent Ferenc – febr. 9-ével,
Halmy – febr. 16-ával,
Hanga – febr. 23-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
A hétvégi ügyeleti rend:
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! ÚJ! A Hanga Patika 8 órától 14 óráig nyitva van! Este
az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Ferenc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A 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.

A VT korábbi kiadásai is olvashatóak
a www.vecsesitajekoztato.hu és a www.vecses.hu címen.
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

