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Közmeghallgatás
Sok észrevétel és javaslat hangzott el

A fórumot november 24-én 17.00 órára hirdette meg Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen az előző évekhez képest sokkal többen jelentek meg. A nyilvános ülésen részt vett Szlahó Csaba polgármester, a képviselő-testület tagjai,
Mohainé Jakab Anikó jegyző, a hivatal összes osztályvezetője, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselője, Tuba
Zoltán a Városgondnok Kft. ügyvezetője és Harazin István a Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A közmeghallgatás olyan nyílt önkormányzati fórum, amit kötelező évente legalább egyszer megtartani. Ezen lehetőséget kell biztosítani a lakosságnak arra, hogy közérdekű ügyekben kérdéseket, javaslatokat fogalmazzanak meg. A Bálint Ágnes Kulturális
Központ színháztermében megtartott közmeghallgatáson többségében valóban közérdekű témák kerültek elő, de sokan személyes
problémáikra is választ vártak.
A közmeghallgatás Szlahó Csaba polgármester beszámolójával kezdődött.
Beszámolója elején az elmúlt egy év
költségvetését és a város gazdálkodását
részletezte. Kiemelte, hogy 2015 decemberében a Quaestornál állampapírban tartott pénzét kamatostól visszakapta a
város, így a bróker cég bedőlése nem
érintette Vecsés pénzügyi helyzetét. Év
elején pályázaton nyert a város két hulladékszállító gépjárművet, ami nagyban
segítette a Városgondnok Kft. munkáját.
Az évet egyébként 3,5 milliárd forint
főösszegű költségvetéssel indították.
Ebben az évben nagyságrendileg 1 milliárd forint volt a felhalmozási kiadás.
Ebben benne volt minden, amit a városra
fordítottak, az építkezések, az ingatlanvásárlások és a felújítások. Idén jelentősebb
pályázati pénzt még nem tudtak lehívni,
mivel a nagyobb pályázatok elbírálás alatt
vannak. Sikerült 2016-ban olyan ingatlanokat vásárolni 400 millió forint értékben, amelyek a város jövőbeni fejlesztését
és jövőbeni céljait szolgálják. Ezek közé
tartozott a Városgondnok Kft.-nek vásárolt új telephely is. Ezzel egy régi ígéretet
valósíthatnak meg, ugyanis a céget kiköltöztethetik a városból. A tervek között
szerepel egy új Alapellátási Központ építése a Dózsa György úti rendelőnél, ezzel
párhuzamosan megújítják a rendelőket és
kialakítanak egy mentőállomást is. A
megvalósításhoz még újabb területeket
kell vásárolni az önkormányzatnak.

A beruházásokkal kapcsolatban Szlahó
Csaba elmondta, hogy tavasszal kezdték
el az út- és járdaépítéseket, nagyjából
2 km úthálózat és 2,5 km járda készült el.
Ezekre a fejlesztésekre 350 millió forintot fordítottak. Ebben nincs benne az
aluljárónál a Lincoln út felújítása, ami vis
major helyzet volt. Hamarosan elkészül a
Vaspálya utca, a Zrínyi utca járdája a
vasút felőli oldalon egészen a Toldy
Ferenc utcáig és a Bokor ABC előtti tér is
megszépül. Külön kiemelte a sportinfrastruktúrára, valamint a közparkokra
fordított pénzeket. Ebbe a sorba tartozik
az Epres Sportpark bővítése és a lakótelepi rekortán pálya megépítése is. Ehhez az
MLSZ adott 32 millió forintot, a város 12
millió forinttal járult hozzá. Megkezdték
az Erzsébet tér parkosítását, itt is megszépült a játszótér. A nagyobb építkezések
közül az intézményhálózat modernizálása a fő cél. Az egyik az Andrássy Gyula
Általános Iskola épületgépészeti felújítása, szigetelése. Pályázati pénzből valósulhat meg a homlokzati szigetelés, a
födémszigetelés, valamint a nyílászárók
cseréjére. Ugyanez vonatkozik a polgármesteri hivatal épületére. Belülről a
gépészet felújítása, a lábazati szigetelés,
illetve az alap szigetelése szükséges.
Nagyságrendileg 60-70 millió forintot
költöttek az iskolák és az óvodák fejlesztésére, felújítására. Megvalósulás szakaszában van a Halmi Telepi Általános
Iskola bővítése tantermekkel, vizesblokkokkal. Ez a beruházás a közbeszerzés
fázisánál tart, bruttó 130-140 millió
forintba fog kerülni, ebből 100 millió
forintot kap Vecsés az államtól a Nemzeti
Sportközpontokon keresztül. A Halmi
téren épülhet a kézilabdásoknak egy
sportcsarnok. A távlati tervek között szerepel a sportpályán egy utánpótlás centrum megépítése, amely TAO támogatásból valósulna meg. Megterveztettek egy
56 férőhelyes bölcsődét, amelynek a
pályázatát beadták, jelenleg elbírálás alatt
van. A Központi Konyha felújítására, 20
millió forintot nyertek pályázatból, amihez még 20 millió forint önrészt kell hozzátenni. A Zöldfa utcai pályázatra 30 mil-

lió forintot nyert a város, amihez az
önrész 10 millió forint. Elektromos töltőállomás kiépítésére is adtak be pályázatot. A célkitűzések között szerepel a
MÁV állomások felújítása is. Az állomásokon csak a MÁV jóváhagyásával és
beleegyezésével tehet bármit is az önkormányzat, ez pedig nagyon nehézkes. Az
idén is nagy gondot fordítottak a parkgondozásra, ami körülbelül 30-40 millió
forintba került. A hulladékszállításra 60
millió forintot költöttek. A polgármester
tájékoztatott arról is, hogy a KLIK szervezeti átalakítása Vecsést is érintette.
Megszűntek a járási KLIK intézmények,
a vecsési járási KLIK bekerült a
Klebelsberg
Központba
Monorra
Dabassal és Gyállal együtt.
A közmeghallgatás második részében a
megjelent érdeklődők mondhatták el észrevételeiket, javaslataikat. Többen dicsérték a város vezetését és a képviselő-testületet – kiemelve, hogy szépen fejlődik a
város, elégedettek a Zrínyi utca és a Szép
utca felújításával.

A Széchenyi utca lakói - nyomatékot
adva kérésüknek - egy küldöttséggel
érkeztek. A problémájuk szinte ugyanaz,
mint egy évvel korábban. Szeretnék az
utca megnövekedett forgalmát valahogy
csökkenteni, a sebességet korlátozni, a
kamionokat pedig kitiltani. Továbbra is
szorgalmaznák az elkerülő út megépítését.
Hiányolják az utcából a használható járdát
is. Alásírásokat gyűjtöttek, mert szerintük
az önkormányzat évek óta nem tesz semmit a problémájuk megoldásában.
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Közmeghallgatás - folytatás

A Széchenyi utcával kapcsolatban
Mohainé Jakab Anikó jegyző elmondta,
hogy egy évvel ezelőtt a közmeghallgatás
után rögtön próbáltak egyességre jutni a
lakókkal, de a bejelentést tevők birtokvédelmi eljárást indítottak az önkormányzat
ellen a Monori Járásbíróságon. Így az
egyességi ajánlat nem jött létre. Ez a
peres eljárás lelassította az ügyek intézését. A problémák értelmezéséhez hozzátartozik egy fontos dolog, amiről az utca
lakói nem akarnak tudomást venni, ez
pedig az, hogy az utca egy gyűjtő út.
Ennek az a funkciója, hogy átvezesse a
forgalmat a városon. Tehát aki ide költözik, annak ezt be kell kalkulálnia. Az
önkormányzat tavaly ígéretet tett egy
gyalogos-átkelőhely létesítésére is a
Görgey utcánál. Ez időben egy hosszabb
eljárást jelent, ennek a megvalósítása
most is folyamatban van, tavasszal
készülhet el.
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A polgármester kiegészítésképpen
elmondta, hogy a lakosság észrevétele
valós és egy év óta nem változott az álláspontja. Továbbra is egy elkerülő út megépítése oldhatná meg hosszútávon a
problémát, ami összeköthetné az M0-t az
Almáskert úttal. Ennek a tervei elkészültek, de a megvalósítása azért is késik,
mert pl. Gyál, a XVIII. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat
kifogást emelt az elkerülő út tervezett
nyomvonala ellen. Ezért egy módosított
nyomvonalat kell kitalálni, és az egészet
ismételten meg kell terveztetni. A legfőbb
hátráltató tényező azonban az az 500 millió forint hiánya, amibe ez a beruházás
kerülne. Sajnos pályázati lehetőség erre
az útra nincs. A polgármester viszont ígéretet tett arra, hogy a járdát hamarosan
ebben az utcában is megépítik.

A hosszasan megvitatott Széchenyi utca
problémái után többen panaszkodtak a
rossz minőségű ivóvíz miatt. Többek állítása szerint a Halmi-telepen barna és kellemetlen szagú. Szóvá tették a Halmi
utcában a helyenként tönkrement útpadkát. Kérdésként hangzott el, hogy az
Achim András utcai rendelőt becsatlakoztatják-e a Dózsa György úti új rendelőbe, a Valéria, a Gizella és a Mátyás utca
aszfaltját mikor javítják ki, a Széchenyi
utcában terveznek-e gyalogos-átkelőhelyet a Besztercei utcánál, hogyan lehetne
a Besenyői utcában és az Eötvös utcában
a balesetveszélyesen kibetonozott árkokat átalakítani, lesz-e Waldorf iskola

Vecsésen. Javaslatként hangzott el, hogy
gondolják át a vasútállomás melletti átjáró forgalmi rendjét, ugyanis a Dózsa
György utcából csak kockáztatva lehet
balra kanyarodni.

Válaszként a polgármester elmondta,
hogy a veszélyes árkokat ráccsal fogják
lefedni, a MÁV tervezési területeire
nincs befolyása az önkormányzatnak, így
a sorompó után a kanyarodást nem tudják
megváltoztatni. A Waldorf iskolával tárgyalt az önkormányzat, de nem tudják
hova helyezni őket. Az utcák felújítása
folyamatos, előbb vagy utóbb mindegyik
utca sorra kerül. Az Achim András utcai
rendelő bekerül az új Dózsa György úti
rendelőintézetbe. A barna vízzel kapcsolatban a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. képviselője Dósa Attila
elmondta, hogy a város vízellátását biztosító kutak egy idő után elhasználódnak,
és ezeknek a vas és mangán tartalma
megnövekszik. Új kutak fúrására nincs
lehetősége a szolgáltatónak, ezért ezeket
a mangános kutakat – főleg nyáron –
rákötik a hálózatra. Melegebb időszakban
kicsapódik a mangán, ami elszínezi a
vizet. Tisztítóberendezések beiktatásával
próbálják a víz állagát javítani. Ha a
lakosság kéri, akkor lokális tisztításokat
is végeznek. Egyébként a barna színű víz
fogyasztható.
Az öt órakor kezdődött fórumot a polgármester este hét órakor zárta be.
Írás és fotó: Polgár Gyula

Polgármesteri köszöntő.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vecsésiek!

A lassan mögöttünk hagyott esztendő igazán eseménydús volt, sok feladatot és megpróbáltatást tartogatott mindannyiunk számára. Bárcsak egy porszem vagyunk ebben
a felbolydult világban, mégis együtt gondolkozva, összefogva itt, Vecsésen is többet tudunk tenni közös ügyeink előremozdításáért, a városunk fejlődéséért.
Örömünkre a tervezetthez képest több
elképzelésünk is valósággá vált.
Természetesen a szerencse sem mosolyog
ránk ingyen, gondos előkészítő munka eredményeként jöhettek létre a lakosság komfortérzetét javító fejlesztések, beruházások.
Az advent mindannyiunkat arra int, ideje
kicsit visszavenni a hétköznapi rohanásból.
Lehetőséget teremt, hogy lélekben is felkészüljünk az ünnepekre, és a szokásosnál is
több figyelmet szenteljünk szeretteinknek. A kereszténység legnagyobb ünnepe, a Születés magában hordozza a megújulás
reményét. Városvezetőként és magánemberként is mondhatom,
tetteink értékelésére, cselekedeteink mérlegelésére időnként

nagy szükségünk van. Talán még ennél is
fontosabb, hogy tudjunk örülni, tudjunk
megbánni, és ha szükséges, tudjunk változtatni.
Karácsony üzenete, hogy jó adni, de itt
nem a bevásárlások kézzelfogható eredményére gondolok, hanem a szeretetre,
amely mindannyiunkat éltet. Mert ne
feledjük, szeretet és remény nélkül –
legyünk bármilyen gazdagok – elveszünk
a világban.
Babits Mihály így vall erről: „Lelkünkben
gyújts pici gyertyát sokat, / Csengess
éjünkön át, s csillantsd elénk / Törékeny
játékunkat, a reményt.”

Áldott, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt kívánok a város polgárainak a
magam és a város vezetése nevében.
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere
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ROSMARIN
Az idei évben január 19-én, Budaörsön kezdődött a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulójára történő megemlékezések sora. 1946-ban ezen a napon indultak el
Németország felé Budaörsről az első vonatok, hogy mintegy
200.000 svábot, úgy ahogy annak idején jöttek - egy batyuval -,
elszakítsák szülőföldjüktől, minden vagyonuk hátrahagyásával
és a háború sújtotta Németországba, a bizonytalanba vigyék.
Erről a szomorú eseményről országszerte megemlékeztek és
megemlékeznek, hogy a felnövekvő generációk is megismerhessék a 70 évvel ezelőtt történteket. A kultúra és a művészet
minden eszközével találkozhatunk, van ahol kitelepítési emlékművet avatnak, van, ahol irodalmi összeállítással emlékeznek.
Elindult a sváb falukba a „Bündel”-batyu vándorkiállítás, hogy
a népismereti órákon a gyerekek megismerhessék, mi is fért
abba a batyuba, amivel az ismeretlenbe indultak annak idején a
kollektív bűnösség elve miatt kitelepítésre ítélt elődeik.

A Kompanei amatőr színházi csoport a „Rosmarin” című színdarabbal emlékezik meg a kitelepítés előtti vészterhes időkről
és arról, hogyan is zajlott a kitelepítési névsorok összeállítása.
A solymári svábok közül sokan már magyarnak vallották magukat az 1941-es népszámláláskor. Megérezték, hogy ha
Németország elveszíti a háborút, akkor az súlyos következményekkel járhat rájuk nézve. Sajnos az erőszakos névmagyarosítás, a „málenkij robot“-ra hurcolás is mindezt a rossz előérzetet
igazolta. Foggal, körömmel küzdöttek az ellen, hogy felkerüljenek a kitelepítési listára, de aki rákerült, azt bevagonírozták és
a vonatok elindultak az ismeretlenbe. A rozmaring, mint a
remény jelképe köti össze a mondanivalót.
2011-ben Solymáron alakult ez a több generációs színjátszó társulat, fő célkitűzésük a sváb nyelvi hagyományok megőrzése,
ápolása. Ezt biztosítja a tagok életkor összetételének változatossága is, hisz a fiatalabbak sokat tanulhatnak az idősebb tagoktól. A Rosmarin darab rendezője, egyben a színtársulat alapítója is, Hartmann Hellebrandt Hilda, aki társaival együtt különböző témájú és hangulatú darabokkal örvendeztette meg már a
közönséget.
A rozmaring a svábok által igen kedvelt növény, a hűséget, a
reményt jelképezi, jelen van minden fontos családi és közösségi ünnepen. Kis rozmaring ágat tűznek a ruhájukra esküvőkön,
tartanak a kezükben, vagy fonnak a lányok hajába ünnepeken.

D u g u l á s e l h á r í t á s f a l b o n t á s n é l k ü l.
V í z - , g á z - é s k ö z p o n t i f ű t é s s z e r e l é s.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89

A Bálint Ágnes Kulturális Központban november 12-én sok
érdeklődő gyűlt össze, hogy megismerje a darabot. Mindenki
várakozással tekintett a műsor elé, hiszen a sváb dialektust ma
már nálunk egyre kevesebben használják, értik. Jó volt látni
azonban, hogy idős nagyszülők jöttek unokáikkal és segítettek
nekik a darab megértésében. A nézőket nagyon megérintette a
bevagonírozás, a vonat kerekeinek csattogása és bizony néhány
idős bácsi és néni, akiknek a családját, rokonságát érintette a
kitelepítés, a könnyeikkel küszködve nézték a darabot. A hangulat oldásaként megjelentek a bajor földeken dolgozó, éneklő
kitelepített lányok, akik krumplit szedtek és közben a hazai
emlékekről beszéltek, hogy azzal is enyhítsék a honvágyukat. A
darab vége felé a rokonlátogatások örömteli, olykor vicces
képei tárultak elénk. Elmondhatjuk, hogy valamennyi nézőt
megérintett a darab, gondolatokat ébresztett mindenkiben a
háború szörnyűsége, a kisemberek kiszolgáltatottsága.
Köszönjük a Kompanei társulatnak ezt a maradandó színházi
élményt, a zenészek játékát és a gyönyörű énekeket, és kívánunk még sok hasonló sikeres előadást.
Ináncsi Zsigmondné

Fotók: NNÖK
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Készül a város környezetvédelmi programja
Testületi ülésről jelentjük

Legutóbb november 15-én ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülésen bírálták el többek között a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására benyújtott pályázatokat, döntöttek az önkormányzati óvodák és bölcsőde téli zárva tartásáról és a Dél-pesti
ILCO Egyesület támogatásáról.
millió forintba került. A régi játékokat felújították és a Bálint
Polgármesteri beszámoló
Ágnes Óvodába helyezték át.
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején a pályázatokról Folytatták a járdaépítéseket. A Róder Imre utcában a
tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat előtt javították ki egy szakaszt.
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Szlahó Csaba beszámolójában megemlítette a városban lezajlott
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton a kulturális eseményeket is. Sikeresnek mondta a szeptember
Központi Konyha fejlesztésére beadott projekt nyert, az össz- végén megrendezett Káposztafesztet. Az október 2-ára kitűzött
költség kb. 40 millió forint, ennek a felét kell az önkormányzat- népszavazás lebonyolítóinak utólag is megköszönte az áldozatos
nak önrész formájában biztosítani. Ebből a pénzből jut az ener- munkát. Kiemelte az október 4-én az idősek világnapján, az
getikai felújításra és korszerű eszközök vásárlására is. Az össze- október 6-án a nemzeti gyásznapon megrendezett ünnepi műsort
get 2017. december 31-ig kell felhasználni. A lakótelepi rekor- és megemlékezést és az október 23-ai ünnepi megemlékezést.
tán pálya átadása novemberben várható (november 19-én meg- Október végén megkezdték a tárgyalásokat a Monori
történt szerk.) A beruházást az MLSZ támogatta, a város szerez- Tankerület vezetőivel a Halmi és az Andrássy Iskola működtete meg a szükséges TAO támogatást hozzá, az önrész 12,5 mil- tésének átadásáról.
lió forint volt. A pálya felügyeletét a Petőfi Sándor Római Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy a Norvég Alap támogaKatolikus Általános Iskola és Gimnázium gondnokára szeret- tásával október közepén a Lillehammer Egyetem meghívására
nék rábízni. A polgármester reméli, hogy ez a beruházás bővíti Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat küldöttségével együtt,
a lakosság sportolási lehetőségét.
Lillehammerben jártak. A Vecsési Önkormányzatot Szlahó Csaba
polgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző és Práczki Péter EU
szakmai vezető képviselte. Hasznosítható tapasztalatokkal érkeztek haza. Szintén ehhez a projekthez kapcsolóan november 9-én
Tudásközpontot adtak át a XVIII. kerületben. November 10-én
Vecsés volt a házigazdája a Repülőtéri Régió Klaszter által szervezett konferenciának. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klaszter létrehozását Budapest XVIII. kerületi Önkormányzata és Vecsés
Város Önkormányzata kezdeményezték. A klaszter a térségben a
területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatainak koordinálására jött létre.
A polgármester a beszámolója végén elmondta, hogy készül a
város környezetvédelmi programja, ennek az egyeztetési változaA képviselők mögött az Városháza energetikai korszerűsítésére
tát felrakták a település honlapjára, amit november 30-áig lehet
szánt tárgyak csomagjai láthatóak. A „pulpituson” a jegyzővéleményezni, majd ezt követően kerül a testület elé.
könyvvezető hölgyek végzik munkájukat.

A beruházásokkal kapcsolatban a polgármester megemlítette,
hogy a Sándor utca és a Gyár utca elkészült. A Sándor utca
átadásának egyhónapos csúszása az aluljáró javítása miatt
következett be. A Lincoln utat a „vis major” helyzet miatt kellett sürgősen helyreállítani. Ezután következtek a forgalomtechnikai szempontból „rázósabb” utcák, vagyis a Zrínyi és a Szép
utca felújítása. A jó szervezésnek köszönhetően a két utcát elválasztó kis sorompót csak négy napig kellett lezárni. A felújítás
érintette az ivóvíz bekötéseket is. A Zrínyi utcában az egyik
oldalon a járdát és az árkot jövőre készítik el. A két utca eddigi
felújítása bruttó 70 millió forintba került. A polgármester utólag
is megköszönte az ott lakók türelmét. Elkészült a Lőrinci utca
bányaterületek felé vezető szakasza a laktanya irányába. Itt egy
újabb logisztikai központ épül majd. Jó hír, hogy a rendőrség
épületének felújítása a 3. ütemmel október 4-én befejeződött.
Többek között ebben a szakaszban külső szigetelést kapott a
rendőrőrs. Az önkormányzat 21 millió forinttal járult hozzá a
felújításhoz. Az Andrássy Általános Iskola gépészeti felújítása
november 10-én megtörtént, ennek a költsége 34,5 millió forintba került. Hasonló felújítást végeznek most a polgármesteri
hivatalban is, amire 38 millió forintot fordítanak. A munkákkal
várhatóan decemberben végeznek. A lezárt beruházások közé
tartozik az Erzsébet téri játszótér átadása is. A teljes felújítás 13

Ismét kiírták a pályázatot a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői állására

Idén februárban írták ki először a pályázatot. A megadott határidőig négyen adták be a jelentkezésüket. A négy pályázat közül
három érvénytelen volt, az érvényesen pályázó az utolsó pillanatban visszalépett. Ezért a képviselő-testületnek újabb pályázatot kell kiírnia a Semmelweis Bölcsőde intézményvezetői
állására. A részletes kiírás megtalálható a vecses.hu oldalon a
pályázatok almenüben.
Jövőre is támogatják a Dél-pesti ILCO Egyesület munkáját

Az egyesület a sztómásokat segíti. Szakszerű lelki és fizikai
utógondozásban részesíti a betegeket és segíti a családba és a
társadalomba való beilleszkedésüket. Az egyesület a munkáját
nonprofit szervezetként csak pályázatokból és támogatásokból
tudja fenntartani. Vecsés Önkormányzatának Képviselő-testülete már évek óta támogatja ezt a rendkívüli munkát. A mostani
testületi ülésen is úgy döntöttek a képviselők, hogy 100.000 Ft
támogatást nyújt az egyesületnek.
Írás és fotó: Polgár Gyula
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Motoros Mikulások Vecsésen!

December 4-én már sokadik alkalommal vonultak végig a város
utcáin a motoros Mikulások. Szülők és gyermekek már várták
az eseményt, és figyelték az útvonalat, hogy hol találkozhatnak
a ritka látványossággal. Köszönjük a motorosoknak ezt a figyelmességet!

A motorosok részéről Oláh László képviselő kérte az alábbi
köszönet megjelentetését:
„Köszönet minden motorosnak, aki eljött felvonulni, hogy 120 vassal búcsúztattuk a 2016-os évet. Külön köszönet az érdeklődő
Vecsésieknek, hogy az utak mentén vártak ránk. Egy kedves kis
fiútól a mellékelt képet kaptuk, amit ő rajzolt nekünk. A Mikulások
nevében köszönöm az ajándékot, nagyon megható volt!
Köszönet a vecsési Rendőrségnek és a Polgárőrségnek, hogy
járőrautókkal évek óta vigyáznak ránk a felvonuláson!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánnak a vecsési motorosok!”
Oláh László szervező

Fotók: Katona Csaba

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
(2220 Vecsés, Petőfi tér 1.) angol műveltségi területű tanítót keres teljes
munkaidőre a 2016-2017-es tanévtől.
Jelentkezés: igazgato.vecses@ekif-vac.hu”

Miért szeretjük a Mikulást? (pláne, ha kamionos…)

Mert szeretjük, ez minden kétségen felül áll.
Ebben az évben ismét ellátogatott Vecsésre a Mikulás. A több
éves hagyományhoz híven, most is bebarangolta Vecsés városát, örömet szerezve ezzel sok-sok embernek. Már az indulást
megelőző pillanatokban is sokan drukkoltak a Mikulásnak és a
krampuszoknak. Mert természetesen a krampuszok is elkísérték
piros ruhás hősünket. Sajnos, Tél tábornok nem ért ide a Hó
katonáival, így hát a szántalpat idén is kiváltotta a gépesített
lóerő. Ám ez nem vont le semmit a gyermekek szemében az
esemény nagyszerűségéből. Az útvonal azonos volt az elmúlt
évek során bejárt úttal. Ez sem véletlen, hiszen a gyermekek és

felnőttek már jó előre
elfoglalták helyeiket a
megállókban, felderítve a
legelőny9sebb fotó pozíciót. Igen, majdnem mindenki meg is örökítette csemetéjét a Mikulás mellett,
vagy vele, vagy körülötte.
Az idő múlásával fontosak
lesznek ezek az emlékek a
múltból. Mindenhol, ahol
csak járt a Mikulás érezhető volt a megbékélés, az
elfogadás, az a pár perc,
amíg a Mikulás árnyékában
együtt voltunk, egyre gondoltunk. Ezek nagyon fontos pillanatok. Kicsi életünkben,
kevés ilyen adódik számunkra, jól meg kell ragadnunk ezeket.
Nos, ezért is szeretjük a Mikulást.
Végül, ám nem utolsó sorban szeretnénk tolmácsolni a Mikulás
köszönetét mindazoknak, akik segítségükkel és munkájukkal
lehetővé tették ebben az évben is, hogy a Mikulás ismét ellátogathasson Vecsésre is, ami Szép Attila és családjának köszönhetően – az ERG Group Kft., a Központi Konyha és a BÁKK közreműködésével – valósult meg.
Írás és fotó: BÁKK
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Tudásközpontot adtak át a Norvég Alap támogatásával a XVIII. kerületben
Az ünnepségen részt vett a norvég nagykövet is

A projekt elsősorban a XVIII. kerület és Vecsés területén működő , a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kötődő gazdaságfejlesztést és a helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg. A projekt elnevezése „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi
gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Budapest 18. kerületében és Vecsésen”. A pályázat a „Norvég
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014.” keretében valósul meg. Az új és innovatív szolgáltatások bevezetésének fontos része a
november 9-én a XVIII. kerület Üllői út 317. szám alatt átadott képzéskoordinációs iroda, más néven a Tudásközpont. Az átadási
ünnepségen jelen volt Olav Berstad, Norvégia magyarországi nagykövete, Savanyú Adrián, a Miniszterelnökség főosztályvezetője,
Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, Tábori Ferenc Vecsés alpolgármestere, valamint a projekt magyar partnerei és a norvégiai Lillehammeri Egyetem munkatársai.

A Tudásközpont nagytermében a vendégeket Ughy Attila,
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
polgármestere köszöntötte. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy
a „Lifelong learning” – azaz élethosszig tartó tanulás, talán a legjelentősebb szemléletmód, amely manapság meghatározza a korszerű pedagógiai gondolkodást, amely kiemelt hatással van az
innovatív oktatási módszerek további fejlődésére, ami
Norvégiából indult világhódító útjára, és amiért mi csak köszönettel tartozhatunk...” Ughy Attila a projektről, az előzményekről
és a célokról elmondta: „Ezt a munkát már évekkel ezelőtt
elkezdtük, melynek első eleme volt a sikeresen lezárt airLED
projekt, amelyben vezető partneri szerepet vállalt Budapest
Főváros
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata.
Következő lépésben a XVIII. kerület kezdeményezésére a
Fővárosi Önkormányzat, Pest Megye Közgyűlése, Vecsés
Városa, a Budapest Airport, valamint a HungaroControl aktív
támogatásával az érintett piaci szereplők úgy határoztak: példaértékű összefogással gyorsítják fel a budapesti repülőtér térségének
gazdasági és infrastrukturális fejlődését. Ennek ernyője a Bud
Klaszter, amelynek fő célja a térség fejlődésével kapcsolatos kérdések napirenden tartása, a különböző szintű önkormányzatok, a
kormány szervezetei, valamint a gazdasági szereplők között párbeszéd elősegítése, az egymás közötti kapcsolatok fejlesztése.”
A polgármester megnyitó beszéde után Olav Berstad, Norvégia
magyarországi nagykövete mondott köszöntőt. Örömét fejezte ki,
hogy a Norvégiában már évtizedek óta bevált élethosszig tartó
tanulás módszerét Magyarországon is viszontláthatja és gratulált
ahhoz, hogy ez a projekt egy széleskörű partnerséggel valósul
meg, amelyben a résztvevők a jövőt is tartalmasan, szoros összefogásban tervezik. Beszédében hangsúlyozta, hogy ebben a projektben különösen figyelemre méltó három kulcskifejezés és a
hozzájuk kapcsolódó projektben megfogalmazott cselekvések. Ez
a három kiemelt fogalom a tudás, a repülőtér és a foglalkoztatás.
A Miniszterelnökség képviseletében Savanyú Adrián főosztályvezető elmondta:„ A Kapacitásfejlesztés és intézményi együttműködési program keretében nyílt pályázaton nyolc önkormányzat – köztük a XVIII. kerület – pályázott sikeresen, és összesen
mintegy 2,4 milliárd forintnyi támogatást osztottak ki. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a viszonylag rövid megvalósítási idő ellenére

a nyertes önkormányzatok minden erőforrásukat megmozgatták
és megmozgatják annak érdekében, hogy sikeres legyen a projektek végrehajtása. Ennek egyik legjobb példája a XVIII. kerület és Vecsés Önkormányzata, hiszen már most, 2016 novemberében itt állhatunk a Képzéskoordinációs Iroda megnyitóján.”
A hozzászólások után ünnepélyesen átadták a XVIII. kerületben
felújított épületet. Az átadott rész egy ötven főt befogadó tanteremből, kiszolgáló helységekből és az oktatáshoz szükséges
legmodernebb Samsung okos technológián alapuló rendszerből
áll. Egy nagyméretű érintőképernyős interaktív tábla, és a hozzá
kapcsolható 24 tablet segíti majd az itt tanulókat. A nemzetiszínű szalagot Olav Berstad, Ughy Attila, Savanyú Adrián és
Tábori Ferenc, Vecsés alpolgármestere vágta át.

Az önkormányzati tulajdonú épület felújításához és annak ötéves működtetéséhez szükséges pénzt a Norvég Alap biztosítja.
A projekt teljes költségvetése 300 millió forint, ennek 95%-át a
Norvég Alap adja. Ez az iroda folyamatos, a piaci igényekhez
igazodó, iskolarendszeren kívüli, az élethosszig tartó tanulás
koncepciójához illeszkedő képzési kínálatot nyújtja. A képzések
szerkezetét, tartalmát a helyi vállalatok és a munkaerő-piaci
igényekhez igazítják és az itt folyó munka majd jelentősen hozzájárul az itt élő lakosság életminőség javulásához.
A képzések 2017 januárjában indulnak el az önkormányzatok
munkavállalóinak képzéseivel, majd a lakossági képzéseket hirdetik meg. A képzésekkel kapcsolatban minden fontos információ,
valamint a jelentkezési felület elérhető a folyamatosan frissülő,
kizárólag a projekt céljából létrehozott internetes honlapon
(www.tud18.hu, www.vecsesmedia.hu). A projekt hat magyar
partner és a norvégiai Lillehammeri Egyetem együttműködésében
valósul meg. (Vezető partner: Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, partnerek: Vecsés
Város Önkormányzata, Budapest Főváros Kormányhivatala,
Budapest Airport Zrt., Zsigmond Király Egyetem, Felnőttképzők
Szövetsége, Lillehammeri Egyetem Norvégia).
Írás és fotók: Polgár Gyula
kommunikációs munkatárs
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Hagyományőrzés a falusi óvodában

Óvodánkban és egyben Pedagógiai programunkban fontos szerepet tölt be a hagyományőrzés. Egész évben megismertetjük gyermekeinkkel az ünnepköröket és a hozzátartozó hagyományokat.
November 16-án színházi előadásra hívtuk az Álomzug
Társulást, akik a Süssünk, süssünk valamit! – Backe, Backe
Küchelchen című német nyelvű színházi előadást játszották el
aulánkban. A darab egy sváb konyhában játszódott, ahol bemutatták a régi konyhai eszközöket, bábokkal meséltek a régi szokásokról, hagyományokról. A nézőközönség megismerkedhetett Omával és Opával, részesei lehettek az almás lánykérésnek,
hallhattak a takarítás közben elalvó háziasszonyról és a 30 éve
eljárt Brauttanzról. Mindeközben végül elkészült a finom
krumplis pflutni is...

Erre a délelőttre meghívtuk a Grassalkovich iskola német nemzetiségi szakmai munkaközösségét, illetve még az érdeklődő
tanító néniket is. Az anekdotamese német nyelven, sváb nyelven és magyarul játszódott. A gyermekeink végig aktívak voltak, az előadó kérdéseire magabiztosan válaszoltak német nyel-

ven. Vendégeink és gyermekeink is nagyon jól érezték magukat
ezen a délelőttön.
Adventre hangolódva, kedvet kapva a pflutni sütéstől, egyik
délelőtt mézeskalácsot sütött két kolleganőnk, Ildi néni és
Zsuzsi néni óvodánk aulájában. Minden csoport gyermekei
segítették szaggatni a finom fűszeres tésztát, majd az előre megsütött mézeskalácsból kóstolót is kaptak. Adventi hangulat,
mesebeli dekoráció, jó illat és kellemes zene jellemezte ezt a
tevékenykedést.

Hagyományainkhoz híven, advent vasárnap előtti péntekeken
közösen körbe álljuk és csoportonként feldíszítjük aulánkban
álló közös karácsonyfánkat. Magyar és német nyelvű dalokat
énekelünk, míg közben csodáljuk a feldíszített fát és az adventi
koszorú égő gyertyáit. Péntekről-péntekre egyre több dísz kerül
a közös fánkra, és az együtt eltöltött idő pedig még jobban családiassá, hangulatossá teszi óvodai életünket.
szöveg: Vezetőség

foto: Csányi V. Petra

Vidám Káposztafeszt

A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola tanulói idén is szép létszámmal vettek részt a
Káposztafeszten.
Iskolánk tanárai már pénteken lelkesen díszítették a sátrunkat.
A végeredmény csodálatos lett, ezt a zsűri is így látta, és első helyezést értünk el „ A legszebb sátor ” címmel. A két nap alatt itt fújhattuk ki magunkat a fellépések, műsorok alatt. Lukács Balázsné,
Gabi néni pedig finom falatokkal kényeztetett el bennünket.
Szombaton a 3. osztályos tanulók kápráztatták el műsorukkal a
nézőket. Felkészítő tanáruk, Zehetmayer Adrienn, idén is szép
koreográfiákat állított össze. Vasárnap az alsós gyerekek, szebbnél szebb jelmezben vettek részt a felvonuláson.
A 2.b osztály fiúi focistáknak öltöztek, míg a lányok egy díszített traktorról szurkoltak nekik.
A 2.a és a 3.a osztály gyermekei tradicionális, nemzetiségi ruhában, míg a 3.c osztály tanulói szalmakalapban, madárijesztőként kergették a madarakat. A kislányok dróttal font haja igazi
„látványosság” volt.
A 2. a és 3. a osztály tanulói, együttműködve a Hagyományőrző
Vecsési Barátokkal, a felvonuláson felnőtt kategóriában II. helyezést értek el.
A 3.d és a 4.b osztály közösen díszített UlmerSchachtelen érkezett. Az UlmerSchachtel egy teherszállító hajó volt a XVIII.
században. A Duna menti svábok ezeken a dereglyéken érkeztek Ulmból Magyarországra.
A 4. c osztály nyuszikái sok káposztát és répát vittek magukkal
a hosszú útra.

A jelmezes értékelésben, ifjúsági kategóriában a 2. b osztály
I. helyezést, a 3. d és 4. b osztály közös produkciója pedig
II. helyezést ért el.
Délután, a Dirndl-bemutatón is felsorakoztak gyermekeink, és
III. helyezést értek el szép nemzetiségi ruháikkal.
Mindenki nagyon jól érezte magát, szerencsére az idő is kegyes
volt hozzánk ezen a hétvégén.
Jövőre nehéz lesz ezt „überelni”, de mindent megteszünk érte!
Sallay Andrea (német munkaközösség tagja)
Fotó: Novákné Hanti Mirtill
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: AZ ÉN AJÁNDÉKOM

Benke Mária: KARÁCSONYI ELÉGIA…

G Ferenczy Hanna: VÁRAKOZÁS

Amikor még semmim sem volt,
csak adni vágyás öröme,
akkor voltam szüleimnek
a leggazdagabb gyermeke.

Karácsony hajnalán köd borult a tájra,
gyéren világított az ég lámpása.
Lassan leszállt a köd, s az angyalok fázósan
díszítették Isten karácsonyfáját,
melyen ezernyi csillag ragyogott…
Szeretetet, békét sugároztak a Földre,
fátylat dobtak a leszálló ködre,
azt akarták, hogy az Emberek közt béke legyen…

Bíborban ég a horizont,
fénye rávetül a hóra,
glédában állnak kint a fák,
közel a várva-várt óra.

Szeretteim szemeiből
örömkönnyeket kicsalni,
elég volt a boldogságom
ölelésbe csomagolni.
Nem kellett drága ajándék,
rám mégis ezer csoda várt:
együtt volt, kiket szerettem,
és megszenvedtem hiányát.
Kiváltságos vagyok, érzem,
mert szeretetben nőttem fel,
ha ölbe vettek gyermekként,
már nem hiányzott semmi sem.
Őrzöm ma is, amit kaptam,
ez legféltettebb vagyonom,
de, ha csillan fény szemedben,
úgy tiszta szívvel megosztom!
Köröttem zajlik a világ,
járom az áruházakat,
végül otthon találom meg
lelkemben ajándékodat.
Varjasi Béla: DICSÉRET
Egy apró sejt bonyolult rendje,
a kiterjedés méltóságos csendje,
csak rólad tanúskodik Atyánk.
Fogadd el hálaadó imánk!
Te ihletted a Bibliát,
szenteket indítva.
Ebből kapunk útmutatást,
életünket irányítja.
Ebben a bonyolult világban,
ha szavadra figyelünk,
hozzád fordulunk imában,
és reménnyel élhetünk.
Köszönet a sok jóért,
miket Tőled kapunk,
testi, lelki táplálékért
fogadd hálás szavunk.
A minta ima szavai szerint
uralmad a földre is eljönne,
megszüntetne bánatot,kínt,
majd békét teremtene örökre.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Advent a várakozás, Karácsony a megújulás.
Megszületik a kis Jézus,a mi megváltónk,
bűnöktől megszabadítónk, hogy a békétlenséget,
bűneinket megbocsássa,s eloszlassa az emberi ködöt…
Legyen szeretet és béke, a harag csak rossz emléke
legyen minden embernek, a szeretet ünnepén örüljenek…
Régi vágy, álom valósulhatna meg,
ha a világon az emberek megbékélnének…
Kelemen Bata Mária: SZERETETTEL ÜNNEPELVE
Csillagoknak fényes útján,
sok angyal száll egymás után.
Harsonával kihirdetik:
a kisjézus ma születik.
Hold lámpása oly szépen süt.
A nagyharang épp éjfélt üt.
Szép pillanat elérkezik.
A Jézuska megszületik.
Szűz Mária boldog, s ragyog,
hőn várt kisded rámosolyog.
Jó pásztorok térdepelnek,
áhítattal énekelnek.
Éltetik a kis Messiást,
érte mondnak hálaimát.
égnek, földnek a királya,
élők, s holtak Jézuskája.
A Szenteste így telik el,
szívük telve szeretettel.
Ünnepelnek békességben,
e gyönyörű csendes éjen.

Kigyúlnak fönt a csillagok,
és az angyalvárás csendje,
békessége hullong puhán
az elfáradt emberekre.
És egyre mélyebb lesz a csend,
sötétbe vesznek az árnyak—
a világ s minden lelkei
a legszentebb éjre várnak.
Az ember is most elcsitul,
aki bűnös s ki bűntelen,
úgy érzi, jobb lesz ezután,
erre törekszik szüntelen.
S úgy várod, bárcsak jönne már,
ha eljön - bár maradna még.
Gyertyádon furcsa lobbanás,
a szívedben egy dobbanás…
s a földhöz lehajlik az ég.
Sallay Gyula: TEREMTÉS
Sziklapamlag ölén éltem,
én voltam a végtelen.
Csillagpor-fényben fürödtem s átölelt az értelem.
Összegyűrtek és megszületett
lelkem háza, a testem.
Lassan megértettem:
én vagyok a cél, az élet.
Ember vagyok, az isteni ígéret.

Juhászné Kiss Éva: gobelin
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Gyarapodtunk-gazdagodtunk

Zrínyi utca

Szép utca

fotók: Fekete József

Ökumenikus
író - olvasó
találkozó

Győrfi Károly:
KERESZTÉNYÜLDÖZÉS A
XXI. SZÁZAD ELEJÉN című
könyve kapcsán író-olvasó
találkozóra került sor november 25-én a vecsési református
gyülekezet gyülekezeti házban.

Csorba Lászlóné
okl.reflexológus
Tel: 30 782 3850
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Alapítványi bál a Halmiban

A Halmi Téri Iskola Tanulóiért meg több éves kitartó munkáját, egyben tatlan részét: a tombolahúzást. Több mint
Alapítvány (18697926-1-13) idén is köszöntöttük az újonnan megválasztott egy órán át tartott az önzetlen felajánlások
megszervezte iskolánkban a szülők és vezetőket, Malya Garai Anitát és Lábos következtében megszületett gazdag nyenevelők bálját. A rendezvényt hetekig Péter Róbertnét. Ezután első fellépőként a reményhalmaz kihúzása. Akinek kedvetartó szervezés előzte meg. A szülői mun- New Dance World táncegyüttes látványos zett a szerencse az többek között ajándékkaközösség tagjainak vezetésével lelkes bemutatója következett. Népszerű operett kosarat, konyhai eszközt, pezsgőt, különszülők dolgoztak azért, hogy november slágereket hallhattunk Bókkon Tímea elő- böző dísztárgyat nyerhetett.
12-én este egy gondosan megszervezett adásában, majd Mészáros Mihály humo- A hajnalig tartó jó hangulat ismét bebizorista szórakoztatott bennünket. Az est nyította, hogy kiváló munkát végzett szürendezvény részesei lehessünk.
A bál intézményünk vezetőjének, további részében Szmatana Andrea gon- lői munkaközösségünk. A bál jótékonysáHorváthné Nedreu Klárának a köszöntő- doskodott a jó hangulatról, a táncban és az gi rendezvény, nem jöhetett volna létre sok
jével indult. A leköszönő SZMK vezetők- éneklésben elfáradók pedig a büfé finom- magánszemély és vállalkozás támogatása
nek, Radóci Tibornénak és Kovács ságaival frissíthették fel magukat. Idén is nélkül, akinek névsorát az alábbiakban
Erzsébetnek egy-egy csokorral köszöntük nagy érdeklődés kísérte a bál elmaradha- közöljük. Ezúton is köszönjük nekik!
Fő támogatóink:
Huniplast Műanyagipari Kft., Hepp Autómentő Kft., Klaszter
Építő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Papp Gyula),
Oroszi Barkácsbolt, Nánási Fűtés Épületgépészeti Kivitelező Kft.
(Nánási Tamás), Dankos László, Arató Tamás, valamint iskolánk
valamennyi osztálya.
Támogatóink:
Stáció Hotel, CIB Bank, Magyar Telecom – Zsiros István, KVIPLUSZ Kft., Friss Pék, A2 Járműmosó Centrum, FrühKer Kft.,
Diéta Life Market, Csengő-Korona Gyógyszertár, DM-Vecsés,
Kocsis Erna, Sápi-Takács Andrea, Jancski-Jakab Éva, Bede
Csilla, Törös Eszter, Gyáli Cukrászda, Karamell Cukrászda,
Halmi Patika, Szatmári és Galambos Kft., Faház, Vecsés CBA
Virágüzlet, Fekete Gyopár Patika, Líra-Vecsés, Veronika Virág,
Verók Anita, Mátyás Melinda, Reni Fodrászat, Hokné Képes Anna, Fülöp Nikoletta, Erzsébet téri Közért, Taverna, Kállai család,
Malya család, Vadászi Étterem, Garai András, Lábos család, Gér család, Czira család, Volf és Társa Bt, Vecsési Illatszer, Pintér család, Győrfi Milán, Ruha-Tár, Fagyal család, Molnár család, Radóci család, Forever Living Produkt Kft., Mondok Levente,
Biofungi Kft. – Ócsa, Thai Masszázs – Vecsés, Lótuszvirág Szépségszalon, Bánkuti család, Frühwirth József, Szomora család,
Gyöngyvirág bolt, Takács János, Stelczerné Szunyogh Kata, Borókás Patika, Halmi téri Lottózó, Kozma család, Bálint Krisztina
családja, WIZZAIR, Mezei Szilvia, Faragó Orsolya
Jánosáné Csirkovics Katalin

Fotó: iskola

Üzemlátogatás a Keletiben

Október 27-én, csütörtökön szervezésemben az Andrássy iskola 3.c osztály (valamint az 5.a osztályból Bartha Bence,
Somogyi Attila, Szabó Dániel, Tóth Maja, és a kísérők: Dudás
Laura, Steigerwald Róbert, Varga Mihály) Budapest-Keleti
pályaudvar kocsijavító műhely bemutatóján vett részt. Reggel
korán gyülekeztünk az iskola előtt, onnan elgyalogoltunk az
állomásra, ahol egy kedves meglepetéssel készültem. A hangosbemondón keresztül köszöntöttem az osztályt és az utazóközönséget is. Elmondtam, hogy éppen hová indulunk. Zugló megállóhelyen szálltunk le, onnan gyalogoltunk el az adott helyszínre.
Amikor megérkeztünk, egy terembe kísértek minket, ahol lepa-

koltunk, és két csoportra osztottak minket. Az egyik csoportot
bevitték a kocsijavítóba, a másik
csoport a teremben maradt, ahol
egy férfi történeteket mesélt a
vasútról. A műhelyben megtekinthettük a kerekek ultrahangos
vizsgálatát,
lengéscsillapítók
vizsgálatát,
klímaberendezés
működését,
valamint
egy
InterCity kocsit is megtekinthettünk alulról. A javító területére
munkavédelmi előírások miatt
védősisakban léphettünk be, amit
számunkra biztosítottak. A kocsijavító műhely végeztével meglepetésként a 480 012-es pályaszámú matricázott „Ha nagy leszek,
vasutas leszek”! traxx mozdonyt mutatták be mozdonyvezetők
segítségével. Megmutatták, hogy mik láthatóak a vezetőálláson,
és milyen berendezések működnek a géptérben. A gyerekek beülhettek a mozdonyvezetők ülésébe, és kipróbálhatták a kürtöt is,
ami szintén nagy örömöt okozott nekik. A gyerekeknek élmény
volt az ottlét, és köszönték, hogy részt vehettek a bemutatón.
Írás és fotó: Varga Mihály

Vecsési Tájékoztató 2016 december

Kultúra 15

ŐSZBÚCSÚZTATÓ a Mosolyország Óvodában

November 9-én, immár 7. alkalommal rendeztük meg óvodánkban a Márton napi megemlékezéssel és a hagyományos lámpás
felvonulással egybekötött Őszbúcsúztató Ünnepségünket.
Az előkészületek már a korábbi hetekben elkezdődtek, a gyermekek és a felnőttek izgatottan várták ezt a napot. Az ünnepre
való készülődésben az egész óvodában felcsengtek a jól ismert
őszi dalok magyar és német nyelven egyaránt.

A csoportszobákban Márton püspök legendájáról szóltak a
mesék, és folyamatosan készültek a libákkal kapcsolatos szebbnél-szebb gyermekmunkák. Az óvodában tevékenykedő felnőt-

tek feldíszítették az udvart és a kerítést, ezért messziről látható
volt, hogy nagy a készülődés „Mosolyországban”. Ebben az
évben kettő libát is kaptunk az ünnepi napra, ezúton is köszönjük szépen Botlik Dávid családjának, hogy - a gyermekek nagy
örömére - egész nap óvodánk faházikójában vendégeskedhettek
a szárnyasok!

Évről-évre egyre többen vagyunk az óvoda udvarán, ahol közös
énekléssel, mondókázással emlékezünk meg Szent Márton püspökről. A fáklyás felvonulás (Martinsumzug) német nyelvterületről terjedt el, és a szerénységet, jóságot szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez. Jó érzéssel tölt el minket, hogy az utcákban - ahol vonulunk - egyre többen állnak ki a kapukba, így
üdvözölve a lelkes, lámpásokkal vonuló, éneklő csapatunkat.
Az óvodához visszaérve „szeretetmegvendégelésben” volt
része minden kis óvodásunknak, szülőknek, vendégeinknek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a lelkes Szülői
Közösségünknek, hogy így segítették az ünnepünk szebbé tételét! Szeretnénk megköszönni a Vecsési Rendőrségnek, hogy
ismét biztosították az úton való zavartalan haladást!
Találkozunk 2017-ben is az Őszbúcsúztató Ünnepélyünkön,
ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kovácsné d’Elhougne Ilona
óvodavezető, köznevelési szakértő

fotó: ovi

ŐSZBÚCSÚZTATÓ az Andrássy iskolában

„Az ősz az egyik kezével a nyárba fogódzik, a másikkal a télbe
kapaszkodik. Az egyik szeme mosolyog, a másik szeme sír.
Ahogy kinézek a ligetre, látom, hogy ezüstbe, aranyba, bíborba
öltöztek a fák. De ez a nagy pompa nem tartós. Lekopaszítja a
fákat egy szellőlebbenés, és a zörgő leveleket szerteszét hurcolja. Azokkal küldi az ősz az üzenetet embernek, madárnak.”
(Móra Ferenc: Levelek hullása, részlet)

Bizony, a szép őszi napok lassan a hátunk mögé kerülnek, és
helyüket a szürkébe hajló, olykor ködös, nyirkos, rövid nappalokat hozó időszak foglalja el. A természet lecsendesedik, hogy
a téli hónapok alatt erőt gyűjtsön az újjáéledéshez. így vagyunk
ezzel mi, emberek is. Behúzódunk a meleg kályha köré, kissé
lelassulunk, talán szavunk is halkabb. Hosszú téli estéken derűvel gondolunk nyári emlékeinkre, és vágyakozva készülünk az
új tavasz szépségeinek fogadására.
Nevelőtestületünk fontos feladatának tartja, hogy felhívja tanulóink figyelmét a bennünket körülölelő világ változatosságára,
a természet szeretetére és óvására, s tegyük mindezt lehetőleg
egy-egy külső helyszínen, életközelben.
Ezt a célt szolgálta - egyebek mellett - néhány évvel ezelőtt, a
diák-tanár-szülő kalákában történő növénytelepítés iskolánk
udvarán, és ennek a közös szándéknak egyik gyakorlati megvalósulása volt a napokban az Erzsébet téri faültetés is. A munkából aktívan kivették a részüket alsós diákjaink, és vállalták,
hogy az elültetett fákat - osztályfőnökük felügyelete mellett gondjaikba veszik.
A másik programra november 21-én, a korai napnyugta időszakában került sor. Ez a már hagyománnyá cseperedett őszbúcsúztató, melynek előkészületeiben egyaránt részt vettek a tanítók, a napközis nevelők és a gyermekek is.
A „szertartást” az idén kézműves foglalkozások előzték meg.
Őszi motívumokkal díszített mécsestartók készültek a szorgos

kezek alatt, felnőttek irányításával. Ebbe helyezték a meggyújtott gyertyákat, majd az udvaron magasodó fák tövéhez állították a tanulók. Ezt követően az osztályok közösen mondták el az
alkalomhoz kiválasztott verseiket. Amikor a hangszóróból felcsendültek az évszakot idéző dallamok, együtt énekelt diák és
pedagógus. Ekkorra már egészen beszürkült az ég, a sok apró
láng különleges hangulatot árasztott az udvaron.

Jókedvűen, bizakodva köszöntünk el az ősztől, hiszen ismerjük
a tél csodáit is. Várjuk - különösen az ünnepek körül - a fehér
világot, s majdan a rügyező tavaszt. Szép percek voltak. Jó volt
látni az együtt munkálkodás örömét, a derűs gyermekarcokat,
tanítóik és szüleik mosolygós tekintetét.
Köszönet minden kollégának, aki az előkészületekben és a
lebonyolításban részt vállalt!
Steigerwaldné Baranyák Ágnes tanító

fotó: iskola
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Vecsési Labdarózsa Népdalkör

„Járd, ki lábam, járd ki most…”

A „Megmaradunk
Vecsés Magyar
Kultúrája
Ápolásáért
Alapítvány
Labdarózsa Népdalköre idén is megrendezte jó hangulatú székely-magyar
Katalin napi bálját a vecsési Halmi Telepi
Általános Iskolában. Népdalkörünk lelkes tagjai varázsolták széppé az iskola

tornatermét, s szeretettel várták este a
vendégeket. Ez alkalommal is a helyi és
távolabbi székely testvéreink jöttek el
nagyobb számban, de számos új bálozót
is köszönthettünk. A fiatal és idősebb
korosztály mellett felüdítő látvány volt a
legkisebbek jelenléte is. Az est nyitányaként a Katalin nevű hölgyeket virágcsokorral köszöntöttük.

Népdalkörünk Ormánsági népdalcsokorral készült, majd Légrády Eszter és
Légrády Noémi virtuóz citerajátéka mellett Várai Áron szóló tánca kápráztatott el
mindannyiunkat. Mindig nagy örömmel
hallgatjuk a lányokat, akik gyermekkorukban a Labdarózsa Népdalkörben
kezdték el citerázást és a népdaléneklést,
s ma már a magyar népzene és népdalkincs magas szintű művelői lettek.
A Siculus együttes reggelig tartó zenélése, éneklése mellett egy percig sem lankadhatott a jókedv. Éjfélkor a vendégekkel közösen énekeltük el a magyar és székely Himnuszt, majd a tombolasorsolás
következett. Az igényes és szép tombolatárgyakat Népdalkörünk tagjai készítették és kedves támogatóink adományozták, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk. Köszönjük az Önkormányzat ajándékkosár adományát, melyet a tombola
fődíjaként sorsoltunk ki. Jövőre ismét
várjuk kedves vendégeinket hagyományőrző bálunkra!
Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és
szeretettel teli, sikerekben gazdag boldog
új esztendőt kívánunk!
Váradiné Bartalis Magdolna
Fotó: Bajáriné Kovács Ildikó

Meghívó
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel
meghívja Önöket az idei
Hagyományörző Székely-Magyar
Farsangi Batyus Bálra
Időpont: 2016. február 11. 20:00
Helyszín: Bálint Ágnes
Kulturális Központ

Közzététel

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör egyszerűsített éves beszámoló
eredmény kimutatása a 2015. évre vonatkozóan.
Éves összes bevétel: 920 ezer Ft
5 ezer tagdíj
180 ezer támogatás
735 ezer adomány
Összes ráfordítás (kiadás):
476 ezer Ft ebből:
476 ezer közhasznú tevékenység ráfordítása
Vecsés, 2016. május 31.

v. Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke

A bál programja:
Hrachovina András és
Hompoth Orsolya verset mond
Fellép a Ramaella Hastánccsoport
Zenél a Siculus együttes
Helyfoglalás a 06209704484 és a
0670774368 telefonszámokon.

Gyarapodtunk-gazdagodtunk

Sándor u.

fotó: Fekete József
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Jubiláns házaspárok
köszöntése

2000-től évente hívja a városvezetés közös ünneplésre a jubiláns házaspárokat. Az évforduló emlékezetességét a családok
számára tovább emeli az önkormányzat figyelmessége. Az idei
ünnepségre december 10-én került sor, éppen a VT lapzártájakor. Most csak az ünnepeltek névsorát közöljük a róluk készült
fotókkal együtt, az ünnepség emlékezetes perceiről a januári
számunkban számolunk be.

25 éves házassági évfordulójukat, ezüstlakodalmukat ünnepelték:
Kerekes Árpád Levente – Jobbágy Zsófia, Oszlányi István –
Taskó Erika, Fischer Nándor – Mankovics Noémi Ildikó, Szabó
Mihály – Frühwirth Mária – Szabó István – Tálas Éva, Gáspár
Zoltán – Hatvani Gabriella, Bandur István – Petrányi Zsuzsanna,
Kis László – Vidosa Ilona Eszter, Ciligeridis Tamás – Földvári
Gabriella, Illés Vilmos – Nemes Irén Erzsébet, Koszta György –
Sbül Ilona, Hegedűs Zoltán János – Kiss Erika, Kékesi Károly –
Fitz Zsuzsanna, Erdei Zoltán – Deák Ilona, Bodnár János –
Mohács Tünde, Mészáros Antal – Kónya Ildikó

Önkormányzat 17

A Magyar Kultúra Hete

166 évvel ezelőtt – a Himnusz megszületett
Kölcsey Ferenc tollából.
28 évvel ezelőtt – A Magyar Kultúra Napja megszületett.
1 évvel ezelőtt –Vecsésen a Magyar Kultúra Hete megszületett.

2017. évben is - a tavalyi évhez hasonlóan - szeretnénk néhány
rendezvénnyel megemlékezni a Magyar Kultúra Napjáról.
Terveink szerint ezúttal is egy héten keresztül több kiváló programmal kedveskedünk Vecsés művészetpártoló lakosainak.
Mi is lesz az ünnepi menü?

Január 20-án 17.30 órakor - PerifériÁrt festőstúdió szokásos év
eleji nyitó kiállításának megnyitója.
Január 21-én 18.00 órakor - Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület kultúra napi, ünnepi koncertje.
Január 23-án 18.00 órakor - Érték Trend, művészeti és magánéleti talk show R. Kárpáti Péter színművésszel. Showszóró,
Némedi – Varga Tímea, színművész.
Január 25-én 19.00 órakor - Grace és Glória színházi előadás az
Ivancsics Ilona és Színtársai, és a Pécsi Nemzeti Színház közös
előadása.
Január 27-én 18.00 órakor - Emigráns költők élete és munkássága, Felolvasó estek. A sorozat legújabb részében Hans Habe
munkásságát fogja bemutatni Gregor Bernadett színművésznő.
Kedves művészetpártoló barátunk, elő a naptárakkal és kérjük
vastagon bekarikázni a vecsési Magyar Kultúra Hete izgalmas
és szórakoztató rendezvényeit.
BÁKK

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vecsési Járási
Hivatal Kormányablakának ügyfélfogadási rendje az
ünnepnapok körül az alábbiak szerint módosul:
2016. december23-én (péntek) – 8.00- 13.00
2016. december26-én (hétfő) – ünnepnap
2016. december30-án (péntek) – 8.00-13.00

50 éves házassági évfordulójukat, aranylakodalmukat ünnepelték:
Benedeczki István – Viha Mária Magdolna, Eszényi Ferenc –
Stiller Mária Anna, Nyuli Péter – Juhász Márta, Liptai András –
Bódi Anna Mária, Brindzik László – Bartha Anna, Oroszi
Ferenc – Boros Mária, Papp Imre – Jenei Erzsébet, Tornyai
Antal – Tóth Ilona, Hetényi László – Csendes Irén, Bakonyi
László – Kórosi Gabriella, Laczi Gyula – Thallmayer Mária,
Tálas József – Kancsár Rozina, Szabadi József – Gulácsi
Margit, Mózer János – Feidenléder Rozália, Kucsa László –
Márton Irén Etelka, Deák Ferenc László – Nagy Anna Mária
60 éves házassági évfordulójukat, gyémántlakodalmukat ünnepelték:
Tóth László – Molnár Katalin, Kortye Vilmos – Szokolyai
Ildikó, Wolf Lajos – Ivánszki Terézia, Kári Márton – Kránicz
Mária, Monoki Sándor – Hegedűs Piroska
VT infó

Fotók: Katona Csaba

A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend
szerint fogadjuk ügyfeleinket.
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vecsési Járási
Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a Vecsés, Fő út
110. szám alatti épületből a járási hivatal székhelyére, a
Vecsés, Szent I. tér 1. szám alatti épületbe költözött.
Gyámügyi szakügyintézőink az új helyszínen is, változatlanul a már megszokott, alábbi ügyfélfogadási időben fogadják
Önöket:

Hétfő: 13.00 - 06.00
Szerda: 8.00 – 18.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Kérjük, hogy kérelmeiket, beadványaikat a továbbiakban az
új címre szíveskedjenek megküldeni.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!
Dr. Fehér Edina járási hivatalvezető
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TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

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

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17

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

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

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-30 – 647 0380
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

DANIEL & FANNI KFT.

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

karosszéria lakatos mester

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

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

Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok:
ü PRÓBÁLD KI beszédközpontú, eredményes és jó
hangulatú óráinkat INGYEN
ü NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐK

ü DÉLELŐTT egyéni és kiscsoportos oktatás is

ü Várjuk jelentkezésed személyesen, vagy online!

Milesi vékony lazúr festékek, Rock munkás kesztyűk.
Kerékpár lámpák, külsők, belsők, pumpák, szelepek.
Ablak gitt. Égők. Elemek. Penész lemosó. Egérfogók.
Mostantól bankkártyával is fizethet nálunk!
Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

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

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

GENERALI Biztosító

Ingatlanközvetítés
Biztosítás
Értékbecslés
Nyugdíj program
Energetikai tanúsítvány
Hitel, Fundamenta
Praktikeres kedvezmény
EUB utasbiztosítás
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651 Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu
E-mail: ginvest003@gmail.com

Studium Nyelviskola
Vecsés, Fő út 226.
Ügyfélszolgálat: H-P:10-12-ig és 14-1830 -ig

Tel: 29/352 967, 20/5 852 852
www.studium-oktatas.com
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Gondolatok... Szent Karácsony ünnepére … (2016. december)

Már közeleg az év legkedvesebb ünnepe, a karácsony. (A legfontosabb ünnepünk természetesen nagypéntek és húsvét.)
A karácsonyt az első századokban nem is ünnepelte hangsúlyozottan az egyház. Tulajdonképpen Jézus születésének nemhogy
a napját, de az évet sem tudjuk biztosan. A Bibliából ismerjük,
hogy Jézus Betlehemben született Augusztus császár uralkodása alatt. De, mint liturgikus ünnepet, december 25-én csak a
III-IV. században ünnepelte a kereszténység. (Nagy Szent
Gergely pápának nagy szerepe volt az ünnep kialakulásában.)
Aztán a keresztény kultúrában egyre több misztériumjáték,
pásztorjáték, irodalmi és zenei mű kapcsolódott hozzá. A népi
játékok is megannyi bájos dologgal tették színesebbé, kedvesebbé az ünnepet.
A téma, az Isteni Gyermek születése is melengeti az ember szívét oly mértékben, mint semmi más a világon. És lassan a
Lényeg el is tűnt, a harsogó külsőség, az üzleti szempontok
kerültek a Lényeg helyére. Azt hiszem, nem kell bővebben írni
a jelenlegi karácsonyi készülődésünkről és magáról a karácsony
megünnepléséről. Ha szakítanánk csak pár percet, hogy a gondok, a tülekedések, a „holtrafáradások” mellett a lelkünkkel is
törődnénk, …akkor rátalálhatnánk ismét, megérthetnénk ismét
az Isten valódi elgondolását, ajándékozását.
A karácsonyi olvasmányban megtalálhatjuk Izajás próféta szavait: „A nép, mely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a
halál országának árnyékában laknak, azoknak nagy világosság
támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz
nekik. … Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk… így
fogják hívni: Erős Isten, Béke Fejedelme.” (Iz. 9,1-3.)
Az ünnep evangéliumában pedig Lukács evangélista sorait
olvashatjuk: „Azokban a napokban Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. … Mindenki
elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret
nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai
Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,
aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát,
pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a
szálláson.” (Lk.2,1-14.) Milyen szűkszavú leírás. Lukács nem
részletezi, hogy hány szálláson kértek bebocsátást eredménytelenül, csak szűkszavúan adja tudtunkra, hogy miután Mária
megszülte Fiát, „pólyába takarta és jászolba fektette”. Vagyis a
városon kívül a barlang-istállók egyikében, az állatok helyén
jött a földre a Második Isteni személy, Jézus Krisztus. Ezután
hamarosan a közelben nyájukat őrző pásztoroknak megjelent az
Úr angyala:
„ Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az ÚrKrisztus,
Dávid városában.
Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve”

Az Úr Fia születését nem külső pompával akarta emlékezetessé
tenni. Ez csak lényegtelen külsőség lett volna. A fejedelmi palota helyett megfelelt az állatok istállója, a fényes kandeláberek
fénye és melege helyett az állatok leheletének melege is megfelelt. Az Úr a külsőségek helyett az Isteni Gyermeket világra
hozó Máriát ékesítette fel - számunkra elképzelhetetlen kegyelmekkel. Mária kegyelemmel teljes volt, minden teremtménynél tökéletesebb, csodálatosabb. Gábor főangyal is így
köszöntötte: „Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!
Áldottabb vagy minden asszonynál.”.
Gondoljuk el: ha Jézus egy királyi, fejedelmi palotában „jön”

közénk…. Az egyszerű pásztoroknak lett volna bátorsága azonnal elindulni szegényes ajándékaikkal, hogy köszöntsék a
Megváltót?

Figyeljük csak meg, karácsonyi készülődésünket… Rohanunk,
tülekszünk, nem érünk rá egy percre sem megállni. Elvakítanak
az áruházak fényei, szinte megbénítanak a tolakodó reklámok.
Vásároljuk az ajándékokat, küldjük a karácsonyi lapokat,
melyeken „Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!” Sajnos
ez lett karácsonyból: Kellemes karácsonyi Ünnep!
Pedig szerintem „kellemes” lehet például a lábvizünk, ha nem
hideg és nem forró, de a karácsony, az mégis csak más. Ne is
kívánjunk „kellemes” karácsonyt! Kívánjunk „Áldott”, vagy
„Kegyelemteljes”, vagy „Boldog” karácsonyt, és még hosszan
lehetne sorolni… De „Kellemest”, azt ne! (És majd „Kellemes
húsvétot” sem!)
A betlehemi istálló jászla sem volt „kellemes”! De Isten áldotta
hely volt, mert az Úr tanítani akart bennünket, hogy ne a külsőségeket keressük, és mindenhonnan rátalálhatunk Istenre.
Akármennyire igyekszünk is karácsonyt és a betlehemi istállót
szépre festeni, az mégis csak istálló, aminél profánabb dolog
nem igen van a világon. S erre a profán helyre mutatnak rá az
angyalok.
Elgondolkodtató, hogy az az Isten, aki Mózest az égő csipkebokornál saruinak levetésére utasítja, „mert a föld, ahol állsz,
szent hely”, és az az Isten, aki az istenlátások helyeit kövekkel
jelöltette meg és olajjal öntette le, ez az Isten, a legmindennapibb mozgásokkal (összeírás) sodortatja az eseményeket a legközönségesebb helyre - egy istállóhoz - ahol földre lép.
Betlehem után már nem lehet semmilyen helyet Istenhez méltatlannak mondani. Semmi sem profán olyan értelemben, hogy
ne tudna az Istenhez vezetni, és nincs a világnak olyan szöglete, ahonnét nem lehetne közvetlenül Istenre látni. Ilyen értelemben írta Illyés Gyula: „Minden csillag betlehemi!”
Ha tehát a profán világ meg van szentelve a maga teljességében,
akkor nézhetek a karácsonyi „elprofanizálódásra” úgy, hogy az
hordozhatja a Megváltót: meg lehet tehát szentelni a sok izgalmat, a tülekedést, a holtra fáradásokat és kiutasításokat, a szegénységet és a nélkülözést, a magányosságot és a reménytelenséget - hisz mindebből Betlehemben is volt elég.
Angyalok nem járták át lengő szárnyakkal és csengő énekkel a
betlehemi éjszakát a Barlang felett, Betlehem mégis
„Betlehemmé” lett.
A mi karácsonyunk is karácsonnyá lehet, ha lelkéhez találunk.
Rajtunk múlik!
A szentéletű pécsi püspök, Belon Gellért írta:
„Uram, mi mindég / helyzeteink alkalmatlansága mögé rejtőzünk, / és eszközeink hiányára hivatkozunk, / amikor tehetetlenségünk kibúvóit keressük. / A szeretetnek nem kellenek eszközök,
/ az szegényen is, / felszereletlenül is, / tud betlehemi boldogságot teremteni.”
Áldott, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Nagy István Elek
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Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet
Gyülekezetünk férfiklubja külföldön

Idén nyáron is volt lehetősége a gyülekezeti férfiak egy csoportjának a határon túli magyar barátainkat, testvéreinket meglátogatni és segítségükre lenni. Először az erdélyi Szék faluba látogattunk el, hogy egy fiatal párnak javítsunk az életkörülményein. Személyes eszköz- és anyagi felajánlásoknak köszönhetően
az aprócska házat- amit birkatenyésztésből sikerült megvásárolniuk és mindössze két szobából állt – tulajdonképpen a duplájára növeltük, így egy új konyha és fürdőszoba került kialakításra. Mihály és Jetta mindketten nagyon nehéz családi és anyagi
háttérből jönnek, ahol nem számíthatnak senki támogatására, de
kemény munkával elindultak a kitörés útján. Miután megismertük őket, úgy éreztük, hogy Krisztus szeretetét a bátorításon és
igehirdetésen túl a tetteinkkel is ki tudjuk feléjük fejezni. Így
vittük ki a sok építőanyagot, szerelvényt, segélyt és toldottuk
hozzá a kunyhójukhoz a két új helyiséget. Évekig kellett volna
rengeteg lemondással spórolnuik, ha ezt önerőből szerették
volna megoldani. Felüdítő volt látni, mennyire meghatódnak, és
mi is azt éreztük, hogy öröm és kegyelem, hogy mindezt megtehettük, és így egy kisgyerekes család jövőjét mozdíthattuk elő.
Később a kárpátaljai Zápszonyba is ismét eljutottunk, ahol a
baptista gyülekezet épületét segítettünk építeni és vegyi árukból
álló adományt kijuttatni. Jó volt látni, hogy hosszú évek munkája nyomán immár szinte teljesen készen van Isten háza, ami a
lelkészcsaládnak is otthont nyújt majd, ahol az elmúlt hetekben
született meg a harmadik gyermek. Ezen felül pedig a gyülekezet szociális és gyerekszolgálatai révén munkát teremt majd
több ott élő nőnek is, amire égető szükségük van. Hála legyen
Istennek, hogy miközben Krisztus szeretetét és megváltását hirdetjük mindenfelé, lehetőségünk van tettekben és anyagilag is
kifejezni azt a kegyelmet, ami által mi is élhetünk!
Az ősz folyamán gyülekezetünk elköltözött a Fő útról, és amíg
nem találunk új helyet, addig a Bálint Ágnes Kulturális
Központban tartjuk az istentiszteleti és klubalkalmainkat.
Reméljük, ez lehetőséget teremt arra, hogy könnyebben megközelíthetőek legyünk mindazoknak számára, akiknek eddig
nagyon távol voltunk a város szélén. Szeretettel hívunk és
várunk minden érdeklődőt bármely programunkra, amiknek
részletei a honlapunkon megtalálhatóak: www.vecsesi-barka.hu.

Itt került sor egy fontos eseményre az elmúlt hónapban, amikor
gyülekezetünk Isten vezetését és kiválasztását felismerve és
követve presbiterré avatta Gyügyei Tamást. A vezetőség négy
főre bővülése megerősíti azt a szellemi hátteret és egységet, ami
eddig is jellemezte gyülekezetünket.

A római katolikus plébániák
ünnepi miserendje
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Advent 4. vasárnapja, december 18.:
9 ó: Jézus Szíve (Petőfi tér), 11 ó: Szent Erzsébet kápolna
(Halmi-telep), 18 ó: Jézus Szíve
December 24. szombat, Szenteste:
22 ó: Szent Kereszt templom
24 ó: Jézus Szíve templom és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
(Erzsébet tér)
December 25 vasárnap:
9 ó: Irgalmas Jézus, 11 ó Szent Kereszt, 18 ó: Jézus szíve
8 ó: Szent Erzsébet – görög katolikus szentliturgia
December 26. hétfő:
9 ó: Jézus Szíve, 11 ó: Szent Erzsébet
December 27. kedd:
18 ó: Szent Kereszt templom - boráldás
December 31. szombat:
16 ó: Szent kereszt, 18 ó: Jézus szíve
17 ó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (Erzsébet tér): Hálaadás
Január 1. vasárnap:
9 ó: Jézus Szíve, 11 ó: Szent Erzsébet, 18 ó: Jézus Szíve
9 ó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (Erzsébet tér)
Január 6. péntek:
11 ó: Szent Kereszt, 15.30 ó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
(Erzsébet tér)
18 ó: Jézus szíve templom
Január 8. vasárnap:
9 ó: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (Erzsébet tér)
11 ó: Szent Kereszt, 18 ó: Jézus Szíve

Evangélikus ünnepi alkalmak

December 24. 15 óra - szentesti istentisztelet a gyerekek színdarabjának bemutatásával a Petőfi téri katolikus templomban
December 26. 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással a most
meglévő templomunkban
December 27. 10 óra istentisztelet a decemberben születettek
ünneplésével
December 31. 17 óra óév esti istentisztelet
Január 1. 10 óra úrvacsorás istentisztelet
Január 6. Vízkereszt. 18 órakor istentisztelet
Január 8. családi-gitáros istentisztelet

Ünnepi alkalmak a
Vecsési Református Gyülekezetben

December 18. 10 óra - Advent 4. istentisztelet templom
December 22-én és 23-án 18 óra
Úrvacsorára előkészítő istentiszteletek a gyülekezeti házban
December 24. 16 óra
Ünnepesti istentisztelet: Gyermekek karácsonya templom
December 25. 10 óra - úrvacsorás istentisztelet templom
December 26. 10 óra - úrvacsorás istentisztelet templom
December 30. 18 óra
Úrvacsorára előkészítő istentisztelet - gyülekezeti ház
December 31. 16 óra
Óévi úrvacsorás istentisztelet templom
2017. január 1. 10 óra - Újévi istentisztelet templom
VT info
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CSALÁDI FOGÁSZAT
T

JÓ

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

Építőipari kivitelezések
10 éves szakmai tapasztalattal,
felújítástól a generál kivitelezésig,
vecsési referenciákkal,
komplett ügyintézéssel
(E-napló, Gáz MEO, Kéményseprő szakv., EPH jkv., stb.).
Szabad kapacitás még leköthető a 2017-es évre.
Hívjon bizalommal!

Szalontai Csaba +36-20-356-7812,
e-mail: szalontaihazakkft@gmail.com

L

Hétköznap: 8-12 és 15-20h.
Szombat: 9-12h.

JÓ

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

Ötvös

ALAKSZA-FAMILY KFT.

- arany- és ezüstjavítás, - díszmű készítés, restaurálás,
- arany és ezüst új árú készítés, eladás, hozott anyagból is,
- becslés
- fénykép rávitel,
- kőpótlás, vésés,- tört arany és ezüst felvásárlás,
Decemberi nyitva tartás:
MűHELy-ÜZLET: Vecsés, Kinizsi u. 57. (06-29/350-638.
Kedd, csüt.: 14-19h, Sze.: 10-18h. Szo.-vas.: 10-14h.
ÉKSZERSZALON: Vecsés, Károly u. 4. (06-29/353-355
Kedd, csüt., péntek: 10-17h, Szombat: 9-13h
A Károly utcai üzlet Dec. 23. 10-17h, Dec. 24. 9-13h.-ig nyitva.
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Hitelek Közvetítése
20 bank ajánlatából:
- Lakáscélú hitelek
- Állami támogatással + CSOK
Biztosítások 18 biztosító ajánlatából:
- Szabadfelhasználású hitelek
- Nyugdíj és gyermekjövő programok
- Személyi kölcsönök
- Baleset és egészségbiztosítások
- Vállalkozói hitelek
- Lakásbiztosítások
- Széchenyi kártya
- Vállalkozói vagyon és felelősség
- Lakáslízing
- Gépjármű kötelező és casco
Lakástakarékpénztárak
közvetítése 4 pénztár ajánlatából
- Utasbiztosítások
Címünk: 2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2.
Telefon: 06-209-121-878
E-mail: hajnalbroker@hajnalbroker.hu
www.hajnalbroker.hu

Szolgáltatásaink:
masszázs, kéz-és lábápolás, FLABéLOS, OTO 4 testőr,
Blomdahl fülbelövés, csillámtetoválás, arcfestés
havonta belgyógyász és
gyermekorvos tart
ingyenes konzultációt

Vital & Beauty szépségszalon
Vecsés, Telepi utca 43.
0620/6101-505
H - Cs: 8-18 P: 8-12

20 évesek lettünk 2016-ban
Több mint 20 iroda, 20 ezer ügyfél

• Ingatlan közvetítés, bérbeadás
• Energetikai tanúsítvány
• Értékbecslés
Akár 20 napon belül értékesítjük
az Ön ingatlanát is!

Legyen Ön is ügyfelünk

Dr. Makkos Ingatlan Vecsési Franchise Irodája
2220 Vecsés Vasvári Pál utca 2-4.
Telefon: 06 20 382 3768
E-mail: vecses@ingatlandoktor.com
www.ingatlandoktor.com

Geiger Imre villanyszerelő

06 20 417 3182
Vállalok: Családi házak felújítását, új szerelését!
Hibaelhárítást rövid határidővel!
Villanybojlerek javítását. Kaputelefon szerelést/javítást.
Elektromos kapuk szerelését/javítását.
Társasházak felújítását, új szerelését! Karbantartási munkálatokat!

25 éves szakmai tapasztalattal az Önök rendelkezésére állok!
Hívjanak bizalommal!

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz és Thai Masszázs

Ajándékkártya
karácsonyra
5000 Ft 60 perc

eredeti indonéz masszőzökkel Vecsés központjában!

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

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

Halló, itt vagyunk!
NETFONE az új, magyar szolgáltató
Miért lusta és ragaszkodik régi, drága tarifájú
előfizetéséhez?
Miért szaladgál feltöltő kártyáért, ha lehet
olcsóbban, kényelmesebben is telefonálni?
Roaming? Családi előfizetés? 0 Ft a barátokkal?

Váltson Netfone előfizetésre
• Ügyintézés akár otthona kényelmében
• Személyes kapcsolattartó
• Előnyök, amelyek csak nálunk érhetők el

Egyedi árajánlat
Akár vállalkozóként, akár magánszemélyként
szeretné csökkenteni telefonköltségeit.
További információkért, időpont egyeztetésért
hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878 70/ 491-1075
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó
Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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In memoriam - Elhunyt d’Elhougne László

Életének 73. évében 2016. október 18-án
elhunyt d’Elhougne László. A következőkben Zsuzsa leánya búcsúztató beszédéből idézünk:

„Egy olyan embert búcsúztatunk, és
engedünk újtára ma, aki mindig csak
adott. Szeretetet, segítséget, támogatást,
és soha nem kért és nem fogadott el semmit. Nem kergetett elérhetetlen álmokat,
bölcsen és józanul mindig elfogadta azt,
amit az élet kínált, és adott Neki.
Elégedettségét és boldogságát elsősorban
azokon az embereken keresztül érte el,
akik körülvették és szerették Őt, na és
persze a szellemi és lelki kiteljesedésen
keresztül, mely a mai túlzottan materialista világban mindannyiunk számára
példaértékű és követendő lehet.
Végtelenül gazdag élet áll mögötte,
melyet némely ember csak irigyelhet.
Hisz, ami valóban gazdaggá tesz bennünket, és az életünket, azok a tapasztalások,
és emlékek, melyek életünk egész során
át elkísérnek bennünket, melyek mindig
velünk maradnak, s melyeket senki sem
tud elvenni tőlünk. Az életnek nevezett
hatalmas csodában Ő megtalálta és folyamatosan kutatta azt a sok szépet és jót,
amit a művészetek, az értelem, az okos
gondolatok, a szeretet, a természet világa
kínál nekünk. Humora, derűje, az élet
szeretete mindig átsegítette Őt, és a hozzá
közel állókat a nehéz pillanatokon, fájdalmas perceken.
A rendszerváltás után hitt Magyarország
felvirágoztatásában. Hitt abban, hogy az

ÉRTESÍTÉS

ország egy olyan hellyé válhat, ahol a
jólét és a boldogság nemcsak kevesek
kiváltsága. Tevőlegesen is kivette a részét
mindebből, hisz a rendszerváltást követően az MDF vecsési szervezetének ügyvezető elnöki tisztét töltötte be.
Világnézete, gondolkodásmódja a
Magyar Nemzetben, a CÉH-ben, a
Belátható végtelen című antológiában, a
Szó-kincs-ben megjelent írásain, az
Alkalmi rokon, az Állatmesék felnőtteknek című könyvein keresztül hűen tükrözik szellemi gazdagságát, bölcsességét,
fanyar humorát, bátorságát. Ez utóbbi
könyve, Állatmesék felnőtteknek, az irodalmi állattan, vagyis a literozoológia
nagyszerű műfajával formát kínált szá-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján a Vecsési
Polgármesteri Hivatal
2016. december 27. napjától 2016. december 30. napjáig
igazgatási szünet miatt zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt a halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés az alábbi temetkezési cégeknél intézhető:
SZIGÜ Temetkezés Vecsés, Ecseri út 13.
Alphavik 95 Temetkezési Kft. Vecsés, Károly u. 2.
Megértésüket köszönjük!
Mohainé Jakab Anikó jegyző

Vecsési telephelyű cég keres januári kezdéssel, Nem dohányzó, 45 éves
kortól férfi munkatársat az alábbi feladatok ellátására:
• raktározási teendők (betanított), • karbantartás, • kerti munka, • állatok ellátása
Bérezés megegyezés szerint. Próbaidő: 3hónap. Erkölcsi bizonyítvány szükséges!
Érdeklődni, jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon hétköznap 9-16 óráig:

06 30 3742928

mára ahhoz, hogy elmondja véleményét,
tapasztalatait azokról a magyarországi
eseményekről, melyek 1989-1998 között
a híradásokban, televíziós közvetítésekben, újságcikkekben kínálták a témát.
Egyúttal kifejezésre juttatta a rendszerváltozás korlátozottsága miatti csalódottságát. (…) Utolsó és egyúttal legnagyobb
munkájának megjelenését már nem élhette meg. Ennek a műnek kiadatását, mint
utolsó kívánságának teljesítését, minden
bizalmával lányaira hagyta.
Ha létezik a Túlvilág, már fogja piciny
lányának, Mariannak kiskezét és soha
többé el nem engedi, mert számára e világon innen és e világon túl, mindig a család az első, és a legfontosabb. Jobb apát
leánygyermek nem kívánhat.
Amíg élünk őrizzük szívünkben és lelkünkben, s hiányolni fogjuk a hangját, a
mosolyát, a szavait, a bölcsességét, a
lényét. Szellemisége munkáin keresztül
mindig velünk marad, és útmutatóként
szolgál. A zsenialitása, tehetsége, kreativitása, az általa létrehozott tárgyakon,
alkotásokon keresztül tárgyiasult formában is a szeretteivel marad.
Soha el nem múló szeretettel gondolnak
Rá gyermekei, családtagjai, rokonai,
barátai.”
d’ Elhougne László több eddig megjelent
könyvét Demeter Zoltán, a VT és a
Vecsési Kalendárium korábbi szerkesztője rendezte kiadás alá. Írásai megjelentek
a vecsési kiadványokban. Nehéz sorsa
volt, de örökkévaló lett! Adjon a Jóisten
örök nyugalmat számára!

A sárgarigó gondosan felnevelte a kakukkfiókát. Az hamarosan,
(köszönés nélkül) kirepült a fészekből, majd az Erdei
Hirdetőnél szállt le, s feladta a következő hirdetést:
„Nagyméretű, jó állapotban és szép környezetben lévő madárfészek azonnal beköltözhető, igényesnek, készpénzért eladó.
Tölgyfával és dombbal együtt.”
(d’Elhougne László. Állatmesék)

Apróhirdetés

Az a megvilágosodás, amikor rájövünk arra, hogy elszúrtuk az
életünket. Az a nagyobb megvilágosodás, amikor arra jövünk
rá, hogy elszúrtuk az elszúrt életünk megjavítását.
Ám az a legnagyobb megvilágosodás, amikor arra jövünk rá,
hogy az elszúrt életünk megjavításának elszúrásán kívül nem is
tehettünk volna egyebet.
(d’Elhougne László: 707 Magyar Mörfyy törvény)

Jenei paradoxonja

ÁLLÁSAJÁNLAT
Vecsési JÁRMűMOSÓ CENTRUM keres kamion és
személyautó mosóba járműtakarítókat,
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375 telefonszámon lehet.
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Történelem óra Aradon

Iskolánk két tanára, Novákné Hanti Mirtill és Polovics Éva
tanárnő október 16-án kirándulást szervezett Aradra a felső
tagozatos diákoknak. A vasárnap hajnali induláshoz kicsit álmosan, de várakozással telve érkeztek a gyerekek. A kezdeti
álmosság azonban hamar elmúlt, már nevetgélve, jó hangulatban szálltunk fel a buszra. A korai indulásnak „köszönhetően”
nem is volt olyan nagy a hangzavar, mint vártuk, de így is
hamar elrepült az idő, és pár óra után megérkeztünk Aradra.
Az elején az időjárás nem fogadott minket a kegyeibe, hiszen kicsit
csepegett az eső, de később az is elállt. Megtekintettük a 13 aradi
vértanú emlékművet, amit meg is koszorúztunk. Azt is megtudtuk,
hogy az aradi Szabadság-szobor teljes egészében közadakozásból
gyűlt pénzből készült el. A szobor talpazatán az 1849. október 6-án,
Aradon kivégzett 13 tábornok bronz domborművét helyezték el.
A szobor központi alakja egy allegorikus, a szabadságot jelképező
nőalak, mellette a talapzaton 4 szoborcsoport helyezkedik el: Ébredő szabadság, Harckészség, Áldozatkészség, Haldokló harcos.
A szobrot 1890-ben avatták fel, 1925-ben az emlékművet eltávolították, majd 2004. április 25-én újra felállították.
Ezután egy virágpiac mellett álló ortodox templomot csodáltunk meg kívülről egy kis történelmi aláfestéssel Mirtill néninek
köszönhetően. A templomba azonban nem mentünk be, mert
éppen mise volt.
Tovább utaztunk Temesvárra, amelyről megtudtuk, hogy a
többnemzetiségű várost a különböző etnikai közösség kulturális
befolyása érte, és ennek a hozománya, hogy a városban 12
művelődési intézmény működik. A sokszínűségének köszönhetően „Kis Bécsnek” is nevezik a várost, így nem csoda, hogy
Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa 2021-ben.
Ebben a szép városban 6-9 fős csoportokba szegődtünk és sza-

badfoglalkozást kaptunk. A seregnyi diák a kor szellemének
megfelelően beszáguldott egy közeli gyorsétterembe, majd
vásárolni, míg mások nézelődni mentek, de akadtak olyanok is,
akik mindkettőre alkalmat kerítettek.
A másfél óra nagyon gyorsan eltelt és a hazaindulás előtt a kísérő tanárokkal együtt meglátogattunk egy másik templomot is.
Ezúttal ide be is mehettünk, bár épp egy keresztelőnek volt vége.
Ebben a templomban is Mirtill néni segített kiigazodni történelmileg. Pár fotó és egy kis beszélgetéssel egybekötött várakozás
után megérkezett a buszunk, és elbúcsúztunk Temesvártól.
Hazafelé senkin nem érződött az egész napos utazás fáradtsága,
és a reggeli csendesebb utazás után ezúttal mindenki énekelt és
jókat nevetett a buszon. Mindent összevetve egy nagyon jó
kirándulást tudhatunk magunk mögött, amiért nagy köszönet jár
a velünk tartó tanároknak a türelmükért és a feláldozott szabadidőjükért.
Polyák Petra 7.b - Grassalkovich iskola

Új útszakasz épült
Mintegy 100 millió forintból épített új utat a CPI Property
Group. A Lőrinci út folytatásaként, a több mint fél kilométeres
hosszúságban kiépített szakasz, a Széchenyi utat és az Airport
City Logistic Parkot köti össze. A kétszer egy sávos teherforgalom számára is alkalmas közút, közvilágítással, csapadékvízelvezetéssel került kialakításra.
fotó: Anikó Photography (www.anikophotography.hu)

Mindenszentek – Halottak Napja

Fotók: Nagy István Elek
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Karácsony és kicsi vidámság

Karácsony és Évvége. Számvetés és tervek készítése. Közben persze ott mocorog az ember fejében a karácsony gondolata, készülni kellene, ahogyan Wass
Albert mondja: „Karácsony készül,
emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok
kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy
emberek lehessetek!”
A karácsony a szeretet ünnepe. Félő,
hogy elszaladtunk az értelme mellett,
ahogyan Elek barátom írja a cikkében a
VT 20. oldalán. Az lett a módi, hogy
törődés és szeretet helyett
gazdag ajándékkal rójuk le tartozásunkat.
„Gazdag ajándékot vettem, mert nagyon
szeretem őket.” Mint hajdanán, amikor
pénzen vásárolt búcsúcédulákkal lehetett
bűnbocsánatot kapni.

Egy város életében, ha túllépünk a család
keretén, akkor egy másfajta kettősség
jelenik meg. Az egyik, a „sok út és járda
épült, nőtt az óvodai vagy bölcsődei férőhely, szebbek lettek a játszótereink stb.”
materiális javak képében, ami kétségkívül nagyon fontosak mind a város, mind
a család életében. Ugyanakkor legalább
ennyire fontos, hogy mennyire élhető az
a tér, amelyben élünk. Ez döntően fontos
a magánéletünkben, mert, ha anyagi biztonság mellett hiányzik a család melegsége, szeretete, akkor nagy a sivárság. De
igaz ez a városi közösség életében is,
mert, ha kiváló is az infrastruktúra, de
nincs közösségi tér és közösségi kulturális élet, akkor szürke nemcsak a hétköznap, de az ünnepnap is.
2005-ben a Hónaplapozóban ezt írtam:
„Azt próbáltam fejtegetni, hogy az elmúlt
évtizedekben megsemmisült civilvilág
képes-e megújhodni a politikai változás
után, avagy egy politikai rendszerváltozás mennyire alakíthat újjá minket.
Mennyire késztethet bennünket arra,
hogy szervezetekbe csoportosuljunk, és
olyan hasznos dolgokat műveljünk, amiket eddig is tehettünk volna, de valamiért
nem tettünk. Bennünk volt, de valaminek
változnia kellett, hogy ezek felszínre
kerüljenek.
És ezek nem anyagi dolgok! És ezek megvalósításához sem pénz kell elsősorban,
hanem belső késztetés és erős akarat a végrehajtásához. A pénz csak ezután kell! (…)
De hát miről is beszélünk? Belső értékekről, szeretetről beszélünk, amikor még
alig hevertük ki a karácsonyi vásárlás
tébolyát, amikor még arról vagyunk meggyőződve, hogy a szeretetet csak az egyre
drágább ajándékok megvásárlásával tudjuk kifejezni? Vagy kultúráról beszélünk,

amikor szinte nincs televízió, rádió, amiből a szennyen kívül más is áradna? Vagy
erkölcsről, szolidaritásról beszélünk,
amikor mondvacsinált ürügyekkel faragunk ellenséget, ha kell terroristát, hogy
azután lesöpörhessük a nekünk nem tetszőket? Vagy pénzről beszélünk, amikor
mindenre az a kifogás, hogy kevés, de a
bankok egymás között milliárdokat síbolnak el a szemünk láttára?
Sajnos, az ilyen rontó erők sokan vannak,
és totális a médiatúlsúlyuk is, mi mégis
maradjunk az élethez és az emberhez
közelebb álló jelenségeknél. Azt szeretném megmutatni, hogy sokan vannak és
talán egyre többen, akikben a mindig többet adni gondolata motoszkál. Azt szeretném hinni, hogy mind többen lesznek,
akik ezt találják értéknek, követendő példaképnek.”

Persze, örökérvényű Heltai Jenő mondása: „Az élet szép, Tenéked magyarázzam…!” Valószínűleg ez tart bennünket
életben. Azok, amelyek fel-feltűnnek
környezetünkben. Néhányat hadd említsünk meg a városi létünk kínálatából a
család, a barátok kedves együttlétén túl,
messze a teljesség igénye nélkül.
Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából a sok és sokszínű program, amelynek döntő részét helyiek alkotják. A
Mesefesztivál és a Káposztafeszt családokat, ezreket mozgató eseményei, a
Kisspista Színház élményt nyújtó alkotásai, a Népdalkörök, Énekkarok,
Táncegyüttesek lélekemelő előadásai, a
Fúvószenekar felejthetetlen hangversenyei, a civilszervezetek számtalan ünnepségei, az iskolák és óvodák hagyományőrző rendezvényei – mind színes bokréták a mindennapokban.

Végül, legalább az év végén hessegessük
el a borús gondolatokat - amúgy is hiányolják a vidámságot a VT oldalairól –,
fejezzük be az évet egy kis vidámsággal.
A mesék oktatnak, tanítanak, de van, ami
érthetetlen? A róka és a holló meséje.
Mert a húsevő róka és a rovarevő holló
veszekednek egy tejterméken, amit mind
a ketten utálnak.
És a kedvenc székely viccem:
Székely bácsika Pestre utazik a rokonokhoz látogatóba, és a fiára bízza a gazdaságot arra az időre, amíg távol lesz. Ahogy
visszatér, a fia már várja a lovaskocsival
a vasútállomáson. Elindulnak haza, és
beszélgetni kezdenek.
- Minden rendben volt, fiam?
- Igen idesapám.
- Semmi baj nem történt?

- Semmi idesapám.
Az öreg hitetlenkedik:
- Tényleg, semmi baj sem történt?
- Hát...Eltört a villa nyele.
- Eltört a villa nyele? Hogyan tört az el?
- Hát, mikor vittem a kutyát elásni...
- Miért, megdöglött a kutya?
- Igen.
- Hogy történt?
- Letaposták a lovak és a tehenek...
Az öreg mereszti a szemét, kérdi: - Hogyhogy letaposták?
- Megriadtak, amikor kigyulladt az istálló.
- Kigyulladt az istálló!? Mitől gyulladt
volna ki az istálló!?
- Hát idesapám, átfújta a szél a zsarátnokot a nagyházról...
- Hát, az is leégett!?
- Igen, de a macska a hibás.
- Már hogy lenne a macska a hibás?
- Felborította a gyertyákat, amikor ravataloztuk a nagymamát.
- Meghalt a nagymama??! Mitül…?
- Akkor ütötte meg a guta, Isten nyugosztalja, amikor idesanyám megszökött a
postással...
- Megszökött a postással?! Hm. Hát,
akkor minden rendben van fiam.
- Hát ezt mondtam én is!
És még egy rövidet:
A székely megy a fogattal a hegyre, hogy
behozza a kaszálóról a szénát. Az
asszony könyörög, hogy kimehessen
vele. A férfi hajthatatlan, az asszony
mondja:
- Te Mózi, elülök én a saroglyán is.
Este, hazafelé vihar keveredik. Dörög az
ég, a villám belecsap a saroglyába és leég.
Mózi hátranéz, és felsóhajt: - Pedig, még
kérte is…
Szalontai János

Tisztelt Vecsésiek!

A Vecsés és Környéke Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
munkatárasai nevében köszönjük a karácsony környékén Szolgálatunkhoz elhozott élelmiszeradományokat! Szeretnénk
kérni, hogy aki teheti, a rászorulók számára a továbbiakban is hozzon nem
romlandó élelmiszert: száraztésztát,
lisztet, étolajat, konzervféléket szolgálatunkhoz, hogy legyen mit szétosztanunk
a nehéz helyzetbe került családok számára.
Előre is köszönjük az adományokat!
Címünk: Vecsés,

Telepi út 44/a.
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ÚJ SZÍNFOLT A VECSÉSI SPORTÉLETBEN!

Új hétvégi szabadidősport látott napvilágot az elmúlt hónapokban. A Vecsési
Ökölvívó Szakosztály edzője Balatoni
Balázs, egy teljesen új különleges edzésformával várja a sportolni vágyókat,
ezzel is színesítve városunk sportéletét.

Honnan jött az ötlet?
Az ötletet az adta, hogy szeretnék lehetőséget biztosítani az embereknek egy olyan
edzésformára, ami Magyarországon egyedülálló, és a testi, lelki egészséget tartja
szem előtt.
Hogy hívják ezt az új sportot?
A sport neve B.i.o.Box. Vagyis Biztonságos Interaktív Oktatás. Ez a mozaikszó
tükrözi legjobban az edzések lényegét,
ami nem más, mint biztonságos módon
elsajátítani egy küzdősportot, interaktívan
sportolni, mindezek mellett szakszerű
ökölvívó oktatásban részesülni.

Mi a B.i.o.Box edzéselmélete?
Nagyító alá vettük az egészség fogalmát,
emberi szükségleteinket, és ennek fényében alakítottuk ki ezt az új szabadidősportot. Az edzések felépítése két alappillérre
épül, ezekből az egyik a test. Az egészséges test nemcsak erős, hanem megfelelő
állóképességgel is rendelkezik. Sok sportág egy-egy képességünk fejlesztésére szakosodott, mi ezen változtattunk és az
arany középutat, vagyis az egészséget
tartjuk szem előtt. A másik pillér pedig a
szellem. Sajnos, rohanó világunkban
egyre több stressz ér minket, ez által
egyre nagyobb szükség van azokra a
közegekre, ahol az embereknek lehetőségük van ezeket a felgyülemlett negatív
energiákat levezetni. Akik részt vesznek
edzéseinken, kiegyensúlyozottabbak lesznek, mind a munkahelyen, mind otthon. A

B.i.o.Box másik fontos sajátossága a
játék, itt minden edzésen az emberek
nevetnek, jól érzik magukat, szórakoznak,
miközben fejlesztik testüket. Minden
alkalomra különböző játékos feladatokkal
készülünk, és hihetetlen jó érzés látni,
hogy felnőtt emberek újra játszanak, és
feléled bennük gyermeki énjük.
Mit takar az innovatív táplálkozási
tanácsadás?
A legnagyobb hiba a mai táplálkozási
tanácsadásokkal, hogy sanyargató diétákra fektetik a hangsúlyt, ami jojo effektushoz vezet. A mi elvünk lényege, hogy ne
egy fogyókúrás időszakot hozzunk létre,
hanem apróbb változtatásokat vezessünk
be étrendünkbe, ami hosszú távon is fenntartható. A fogyás nem azon múlik, hogy
szép lassan kecskévé válunk, és elvesszük
magunktól az ételek élvezetét, hanem,
hogy alapjaiban változtassuk meg egészségtelen táplálkozási szokásainkat.
Hol, és mikor vannak az edzések?
Edzéseinket a Vecsési Boksz centrumban
tartjuk (2220 Vecsés Kálmán utca 18.),

Lakótelep:
focipálya igensportpark?

Ebben az évben segítségükkel egy gumiborítású ún. rekortán
focipályát (20x40) építettünk a lakótelepi játszótéren, melyet
körbekerítünk és ellátjuk világítással is, ennek bekerülési költsége 33 millió forint, amiből 10 millió forint az önrész.
A Lakótelepen egy 70 m2-es 7 eszközös, 400 m-es futókört
pályázott meg az önkormányzat, amely a rekortán pálya mellett
fog megépülni, ha sikeres lesz a pályázat. A sportpark megépítéséről döntés még nem született. A felvétel a december eleji
állapotot rögzítette.

VT info

Fotó: Fekete József

minden hétvégén, szombaton 16:3017:45-ig, és vasárnap 10:00-11:15-ig.
2017 januárjától más időpontokban is lesz
foglalkozás. További információ kapható
az alábbi elérhetőségeken: 06705766364;
facebook/Balatoni Balázs BioBox

Kiknek ajánlod ezt az edzésformát?
Ezt az edzésformát bármilyen korosztálynak, és testalkatú embernek tudom ajánlani, mert a gyakorlatokat mindenki a saját
energiaszintjének megfelelő dinamikával
képes végezni. Ez által a legtöbb ember
mozgásigényét tökéletesen kielégíti.
Mik a további céljaid?
Rövidtávú célom, újabb időpontokban
történő edzések megszervezése, a hosszú
távú pedig egy saját terem megnyitása,
ahol hét közben is tarthatok edzéseket.
Szeretném a lehető legtöbb emberrel
megismertetni ezt az új edzésformát,
egészségmegőrző programot, innovatív
táplálkozást egyszóval a B.i.o.Box
ÉLETÉRZÉST!
szajan

fotó:B.i.o.Box
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Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Hat győzelem a hajrában – őszi bajnok a VFC!

Kisnémedi MSE- Vecsési FC 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Kiss K.(17’), Csiszár R.(21’), Piros G.(74’)
Gendúr László: „A mérkőzésen a játékosok igazi csapatként
működtek együtt, minden egyes játékossal maximálisan elégedett voltam! Első alkalom volt, hogy hátrányból indultunk, de
az mutatja a csapat elhivatottságát és nagyságát, hogy pár percen belül megfordítottuk az eredményt, ezzel megtartva hat
pontos előnyünket a tabella élén.”
Őszi végeredmény:
1 Vecsés FC 15 12 2 1 33 – 9 38
2. Pilis (32), 3. Gödöllő (31) és 4. Taksony (29) ponttal.
A legjobb góllövők: 5: Csiszár, 4: Piros, 3-3: Kollár, Kiss,
Reydan, Molnár

Gendúr László: Vincze Gábortól aki egyben a barátom is - egy nagyon
jól felkészített csapatot vettem át, ami
azt jelenti, hogy kiváló erőnléttel és
remek taktikai felállással rendelkeztünk, amin én semmit sem változtattam. A kialakult helyzet miatt egyedül a fejekben kellett rendet teremteni. Egy hullámhosszra kerültünk a
csapattal, azt hiszem, ennek is
köszönhető, hogy megnyertük a hátralévő hat mérkőzést. A folytatásról azt tudom elmondani, hogy
a város, a vezetőség és a csapat is nagyon szeretné, ha én folytatnám az elkezdett munkát. Ilyen invitálásra - ami nagyon ritka
dolog, hogy mindenki egyet akar - nagy butaság lenne nemet
mondanom.”

Czibolya Zoltán elnök:
- Vincze Gábor távozása óta több
szakemberrel tárgyaltunk, de nem
akartuk elsietni a dolgot. Gendúr Laci
kitűnő érzékkel látott a munkához, és
csak ott avatkozott be, ahol kellett. Ez
a mentális erősítése a gárdának, rendet rakott a fejekben, és a fiúk lehiggadva, még egységesebb csapatként
funkcionáltak. Az eredmények láttán
még inkább elbizonytalanodtunk az
edzőkeresésben. Amikor a végén megkerestek a játékosok,
hogy ők szeretnék, ha Laci folytatná, akkor rövid idő alatt döntöttünk, hogy ő marad a szakvezető. Vincze Gábornak még egyszer szeretném megköszönni a közel másfélév munkáját.
Kiválóan dolgozott, ebben az eredményben az ő munkája is
benne van.
Gendúr László kérésének eleget téve Balogh István lesz a másodedző. Ő korábban a Csepel edzője volt, de azután éveket dolgozott Belgiumban és Ausztriában.
A játékos keretben csekély mozgás várható, mert úgy értékeljük,
hogy a mostani gárdának legnagyobb erénye és sikereinek kulcsa a
csapategység. Erre, és valamennyiünk jól összehangolt munkájára
van szükség ahhoz, hogy fél év múlva örülhessünk álmaink teljesülésének. De addig szerény hozzáállásra, kitartó munkára van
szükség, hogy a nehéz tavasz végére feltegyük az i-re a pontot.

VT info
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Fogathajtás

Még október elején volt az Országos Bajnokság Izsákon. A viadal a két Dobrovitz külön versenye volt. Dobrovitz József mind a
három hajtás nemet megnyerte, és mindháromszor a fia előtt.
Ezek után nem volt meglepő a végeredmény. Magyar bajnok
Dobrovitz József, a magyar bajnokság ezüstérmese ifj. Dobrovitz
József lett.

November végén elkezdődött a Fedeles Fogathajtó Világ Kupa.
A sorozat nyolc selejtezőből áll. Selejtezőnként hat – esetenként
hét - versenyző indulhat, akik a maraton és akadály elemekkel
nehezített pályán egy kört mennek. A legjobb három egy újabb
kört megy, és ennek a két hajtásnak az összesített eredménye
dönti el a helyezéseket. A versenyzők a helyezések szerint kapják a pontokat, és a nyolc selejtezővégére így alakul ki a döntő
hatos mezőnye.
Stuttgartban indult a pontvadászat. Itt magyar nem indult, de a
mezőny világszínvonalú volt, és meglepetésre a holland
Chardon megverte az ausztrál világbajnokot, Exellt. Harmadik
a német Stein lett.
Stockholm volt a következő állomás, ahol mind a két vecsési fiú
elindult. A hármas döntőben Exell volt a legjobb a svéd Persson
előtt. Dobrovitz József lett a harmadik, fia a 4. helyen zárt.
Mindketten értékes pontokkal gyarapodtak.
December első hétvégéjén a budapesti Papp Arénában rendezték
a harmadik fordulót. A két vecsési természetesen itt is harcba
szállt a jó helyezésekért. A holland Koós de Ronde hihetetlen
magabiztos versenyzéssel megnyerte a versenyt Dobrovitz József
előtt, aki szintén remekelt, és hibátlan jó időeredményekkel küzdött a győzelemért, de a holland most jobb volt. A belga Simonet
hajtásán érződött, hogy a négyes-király Exell trenírozza a lovait,
és a hajtó tudását is tanácsokkal segíti, mert kiváló teljesítménynyel lett harmadik. Ifj. Dobrovitz most is a 4. helyet foglalta el.
December második hétvégéjén volt a genfi selejtező. Egy svájci és egy francia szabadkártyát kapott, ezért itt egy nagyon erős
hetes mezőny indult el, közöttük volt a két vecsési fiú. A hármas
döntőbe ezúttal Ifj. Dobrovitz József jutott be, de ott a négyes
fogatosok koronázatlan királya, az ausztrál Exell Boyd győzött
a német Stein előtt. Harmadik ifjabb Dobrovitz lett.
Negyedik a svájci Voutaz lett. Dobrovitz József szerezte meg az
5. helyet Ullrich (svájci) és Aillaud (francia) előtt. Négy selejtező után
mind a két Dobro jól áll, és megvan az esélyük a döntőbe jutásra.
Idén még Londonban és a belga Mechelenben lesz selejtező forduló. Kettő még marad tavaszra, amit a döntő követ.
VT info

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

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

Alakuló csapat – fegyelmi vétségek

Adósak vagyunk a Dunavarsány elleni nagy gólkülönbségű
győzelem gólszerzőivel.
Dunavarsány TE - Vecsés SE JUSEC 12-41 (4-20)
Gólszerzők: Hegedűs 7, Pomozi 5, Halász 5, Forgács 4,
Tumpech 4, Bocskai 3, Ladics 3, Pusztay 3, Haris 3, Tímár 2,
Bán 1, Tóth 1
junior: Dunavarsány TE - Vecsés SE JUSEC 31-40

Sportcentrum a kis Epresben

Jó úton halad a kis Epres sportpark bővítése. Korábban a
Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával műfüves labdarúgó pálya létesült a területen. Most mellette első lépésként egy
multifunkciós, gumírozott pályát készítettünk el 14 millió forintos önkormányzati fedezetből.

Vecsés SE JUSEC – KSI Kézilabda Akadémia 25-27 (15-14)
Gólszerzők: Hegedűs 9, Forgács 4, Bocskai 4, Pomozi 4, Major
2, Halász 1, Tóth 1
junior: Vecsés SE JUSEC – KSI Kézilabda Akadémia 17-26

Gyömrő VSK - Vecsés SE JUSEC 29-18 (15-7)
Gólszerzők: Pomozi 5, Halász 5, Forgács 3, Hegedűs 3, Haris1,
Bán 1
junior: Gyömrő VSK - Vecsés SE JUSEC 34-20
Vecsés SE JUSEC – Rákosmenti KSK 27-29 (14-15)
Gólszerzők: Pomozi 7, Tóth 7, Haris 6, Bocskai 4, Ladics 2,
Pusztay 1
junior: Vecsés SE JUSEC – Rákosmenti KSK 39-13
Legújabb, az utolsó őszi fordulóban:
EURONOVEX USE - Vecsés SE JUSEC 32-30 (18-17)
junior: EURONOVEX USE - Vecsés SE JUSEC 30-38

Pomozi Nikolett

A felnőtteknél az őszi szezon zárásakor Tököl és Gyömrő vezeti a tabellát 16-16 ponttal a 14 pontos Inárcs
előtt. A mieink7 ponttal a 8. helyen
tanyáznak. A legjobb gólszerzők:
52: Pomozi, 36: Hegedűs,
28: Forgács, 24: Halász, 23: Bocskai
A juniorok küzdenek a dobogós
helyezésért,
zárás
előtt
a
4. helyen állnak. A legjobb gólszerző
a 63 gólos Tímár Flóra.

Antal Zoltán szakosztályvezető:
- A női csapat ősszel nagy változáson ment át, többen érkeztek,
és Kamper Olívia személyében egy EHF Kupa győztes játékos
vette át a szakmai vezetést. A csapat
építés jó úton haladt, egészen a
gyömrői mérkőzésig, amikor a nagy
gólkülönbségű vereség magyarázataként felmerült négy játékos súlyos
fegyelmezetlensége. (italosan léptek
pályára, de volt más ok is – szerk.)
Pár napra mind a négyet elküldtük a
klubtól, ez magyarázza az ezt követő
vereségeket is. Lépéseket tettünk a
Kamper Olívia
keret megerősítésére, Négy új szerzemény már van, de még tárgyalásban vagyunk kettővel. A játékosok helyeselték lépéseinket, de most új helyzet van, és lényegében újra kell építeni a csapatot. Mindezek ellenére bizakodóak
vagyunk. A cél változatlan: nyárra ki kell alakítanni egy maszszív együttes alapjait.
VT info

A képviselők döntése értelmében ugyanitt még egy 90 m2-es,
8 eszközös, 200m-es futókört is megpályáztunk, valamint további 3 helyszínre (Halmi tér, Lakópark – Kiss Ernő utca, és Lakópark
– Schweidel József u.) egy-egy 70 m2-es 7 eszközös sportparkra
nyújtottunk be igényt. Döntés még nem született. Az elbírálást követően a Nemzeti Sportközpont építi meg az új sportparkokat.
VT info

fotó: Katona Csaba
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KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi

Telekom Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL TEAM 24-27 (12-15)
Adósok maradtunk a gólszerzőkkel: Simányi 5, Győrfi 4,
Kökény 4, Varga J. 3, Fiar 3, Munkácsi 3, Antal L. 2, Kiss dr. 2,
Kanizaj 1
Vecsés SE ÉL TEAM – Dabas KC 20-25 (7-14)
Gólszerzők: Varga J. 4, Győrfi 4, Munkácsi 3, Kökény 3, Wieszt
2, Antal L. 1, Kiss dr. 1, Fiar 1, Simányi 1
junior: Vecsés SE ÉL TEAM – Dabas KC 26-50

Sport 31

KARATE

November 12-én rendezte meg a Magyar Karate Szövetség a
Shobu Ippon Országos Bajnokságát Pakson. A versenyen kb.
460 versenyző mérettette meg magát minden korosztályban. A
vecsési karatésok 7 fővel vettek részt az eseményen. A 7 éves
korcsoportban Görgényi Bence, a 10-11 éves korcsoportban
Malya Botond bronzérmet ért el. Gratulálunk az eredményhez.

Balatonfüred KSE U23- Vecsés SE ÉL TEAM 24-29 (12-12)
Gólszerzők: Munkácsi 7, Simányi 6, Kökény 5, Győrfi 4, Fiar 2,
Kiss dr. 2, Varga J. 1, Horváth 1, Wieszt 1
Vecsés SE ÉL TEAM – Százhalombattai KE 27-18 (14-7)
Gólszerzők: Kökény 5, Varga J. 5, Antal L. 4, Simányi 4,
Munkácsi 3, Győrfi 3, Auer 2, Wieszt 1
junior: Vecsés SE ÉL TEAM – Százhalombattai KE 31-32

A VSE a 12. fordulóban nem játszott, a NEKA elleni idegenbeli
meccsét februárban játssza le, így a
két csapatnak eggyel kevesebb mecscse lesz ősszel. Az utolsó fordulóban
hazai pályán Csurgó U23 gárdáját
fogadjuk, remélhetőleg győzelemmel
zárjuk a szezont.
A 12. forduló után Dabas 23 ponttal
Nagy Károly
vezeti a mezőnyt PLER (18) és Győr
vezetőedző
(17) előtt. A VSE a 7. helyet foglalja
el (11 találkozó után gólkülönbség: 291-267, 14 pont), és minden esélye megvan a helyezés megőrzésére, sőt akár előbbre is
léphet.
Legjobb gólszerzők: 58: Simányi, 43: Kökény, 41: Munkácsi,
35: Varga János, 33: Győrfi. A juniorok idén már nem játszanak, nekik is a NEKA maradt el. Záráskor utolsók 1 ponttal,
legjobb gólszerzőjük Farkas Sándor 54 góllal.
A megyei csapat a csoportja középmezőnyében várja a tavaszi
folytatást.

Antal Zoltán szakosztályvezető:
- Hét új játékossal vágtunk neki az
ősznek, és egyre ígéretesebb a fiúk
teljesítménye. A csoport legjobbja, a
Dabas elleni találkozót értékmérőnek
tekintettem. Sajnos, megilletődötten
játszottunk az első félidőben. Szünet
után oldódott a görcs, bátrabban játszottunk, de a szorosabb eredmény
kialakulását a kiváló dabasi kapus
Antal Zoltán
megakadályozta. A füredi gárda
nagyon fiatal, rutintalan, és a második félidő elejére elfáradtak,
egyre többet hibáztak. Végül simán nyertünk. A battai mérkőzés
igazi presztízs meccs volt, mert Molnár Jóska most az edzőjük,
és tavalyi gólkirályunk, Gálli Krisztián is most őket erősíti.
Mindkét oldalt fűtötte a bizonyítás vágya. Ezen a mérkőzésen
jött ki leginkább a társaság tudása. A nagy becsvágy párosult
hatékony védekezéssel és eredményes támadójátékkal.
A napokban sikerült egy beállóst igazolni Győrfi mellé, vele
tovább erősödünk. A cél változatlan, az 5. hely. Erre a keret
képessége megvan.

Szakosztály vezetősége
„OSS”

KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus
adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135, www.bnb97.hu

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Nézzük együtt!

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

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

Közvetlen telefonszámok a rendőrséghez
Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Rendőrőrs közötti megállapodás
alapján, az önkormányzat egy mobiltelefont biztosít a rendőrség részére,
hogy a járőr közvetlenül elérhetővé váljon a lakosság számára.
A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszáma:

06-30-948-1438
A telefon használata ALAPDÍJAS! A járőr közvetlen számát a lakosság minden olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatkozást tart szükségesnek.
VECSÉSI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilágosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Központi ügyelet

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

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – dec. 19-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – dec. 26-ával
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – jan. 2-ával,
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – jan. 9-ével,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – jan. 16-ával,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – jan. 23-ával kezdődő
héten ügyeletes.

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

A képviselő-testület ügyfélfogadása

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig

FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.)
Tel: 0630-649-4539 - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.)
Tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

VÁRSZEGI CSABA (5. vk.)
Tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.)
Tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.

CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.)
Tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.)
Tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ
Tel: 0630-579-5478 - E-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

SZABÓ ATTILA
Tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
TÓTH JUDIT
Tel: 0630-2522797 - E-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről
Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

