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Testületi ülésről jelentjük
A képviselő-testület január 26-án tartotta az új évben az első
soros ülését. A tanácskozáson valamennyi képviselő jelen volt.

Kéttestületiülésközötttörtént

Szlahó Csaba polgármester örömmel adta tudtul, hogy két
Mercedes gépkocsi érkezett a Városgondnok Nonprofit Kft.-hez,
amellyel sikeresen lezárult a KEOP 1.1.1/C/13-2013.-0024 azo-
nosító jelű, „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”
című pályázat, amely során számos gépjárművel és egyéb esz-
közzel gazdagodott az üzemeltető. (A VT decemberi számának
13. oldalán olvashattak erről részletes beszámolót – szerk. megj.)
December 22-én az önkormányzat benyújtotta pályázatát a
Malenkij robotos emlékmű elkészítéséhez. Az emlékmű talap-
zatát – a Cifra Csárda mellett a Hősök Ligetében - október 4-én
állították fel és szentelték föl.
Elkezdődött a Halmi iskola bővítésének tervezése az NSK által
kijelölt tervező révén. Folyamatos a Rendőrőrs épületének fel-
újítása. Az alsó szint már befejeződött.
Január 12-én Vecsés vendége volt Fazekas Sándor Földműve-
lésügyi miniszter, aki Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
és Szlahó Csaba polgármester jelenlétében a COOP üzletlánc
Erzsébet téri boltjában – a sajtó népes jelenléte mellett – jelentet-
te be és méltatta a sertéshús áfájának 5%-ra mérséklését. A pol-
gármester úr megköszönte a szervezők munkáját a Mindenki
karácsonya, a VHZ Fúvószenekarának hangversenye, a sikeres
városi bál és a Magyar Kultúra Napi programsorozat létrejöttéért.

Csökkentekaházasságkötésdíjai

A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének díja eddig 150 000,- Ft
volt. Az elmúlt években kialakult gyakorlat azonban ezt felülírta. A
számba vehető helyszínek hangosítással rendelkeznek és az elektro-
nikus anyakönyvezetés rendszere szükségtelenné tette az anya-
könyv biztonságos szállítását és őrzését. A testület bruttó 60.000, -
Ft.-ban állapította meg az új díjat. A díj magában foglalja az anya-
könyvvezető és a protokoll ügyekért felelős ügyintéző(k) díjazásá-
nak, valamint az emléklap, annak borítója és az emlékpoharak költ-
ségeit. Erre mentesség és részletfizetés nem adható.
Ha hangosító berendezésre szükség van, akkor annak rendelkezé-
sére bocsátási és szakszerű kezelési díja további bruttó 20.000,- Ft.

Igazgatásiszünetésnyitvatartás

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében nyári igaz-
gatási szünet két alkalommal lesz. Az első július 4-étől július 8-
áig, a második augusztus 8-ától augusztus 12-éig tart. A Hivatal
téli igazgatási szünete december 27-étől december 30-áig tart.
Március 14-e munkaszüneti nap. Ezt a munkanapot előtte már-
cius 5-én, szombaton kell ledolgozni, ezért a Hivatal ügyfélfo-
gadási rendje megváltozik.
Március 4-én, pénteken LESZ ügyfélfogadás: 8.00-12.00-ig
Március 5-én, szombaton a Hivatal dolgozik, de nincs ügyfélfo-
gadás.

ElfogadtákazújKözbeszerzésiSzabályzatát

A Közbeszerzési törvény többször változott. Jelenleg érvényes
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, mely
2015. november 1-jétől folyamatosan lépett hatályba, valamint
az új törvényt módosító, és a vele összefüggő törvények módo-
sításáról szóló 2015. évi CXXVI. törvény.
Így az addig érvényes, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény hatályát vesztette. Emellett megjelentek olyan, a
2014-2020. közötti Európai Uniós ciklus pályázatait érintő,
valamint az új közbeszerzési törvényhez kapcsolódó jogszabá-
lyok, mint a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet, az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól, amelyek miatt szükségessé vált a helyi
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata és az új elkészítése.

ÓvodákésaBölcsődenyárinyitvatartása

Bevált és folytatódik a tavalyi gyakorlat, amely szerint egy idő-
ben két óvoda lesz zárva és a másik kettő pedig nyitva, a vasút
egy-egy oldalán ebben az évben. Így a gyermekek elhelyezése
folyamatos lehet, és miután a Konyha üzemelni fog, ezért az
ellátásuk biztosított lesz. Az idén a Falusi Nemzetiségi Óvoda –
Dorfkindergarten Wetschesch és a Tündérkert Óvoda nyári
bezárása június 27-étől július 22-éig, a Mosolyország Óvoda
–Lachenland Kindergarten és a Bálint Ágnes Óvoda nyári bezá-
rása július 25-étől augusztus 19-éig tart.
A Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2016. július 25-étől
augusztus 19-éig tart.

ÚjaKáposztafesztszervezőbizottsága

Városunk egyik legnagyobb rendezvénye a szeptember hónap-
ban megrendezésre kerülő Káposztafeszt, amely tizenöt év alatt
országos hírű eseménnyé nőtte ki magát. A múlt évben a XV.
Káposztafeszt után Pável Béla, a szervezőbizottság elnöke
lemondott e tisztségéről. A testület a munkáját ezúton is megkö-
szönte. Miután az idei rendezvény szervezését hamarosan el
kell kezdeni, ezért a Képviselő-testület új szervező bizottságot
fogadott el. Elnöke Kis Tóth János, a Bálint Ágnes Kulturális
Központ igazgatója lett. Tagjai a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat részéről: Frühwirthné Halász Melinda, (akadályozta-
tása esetén Tófalvi Mónika), Vadászi Istvánné, a Róder Imre
Városi Könyvtár vezetője, Gyurákiné Sárdi Krisztina, a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általá-
nos Iskola igazgatója és Fenyvesi Ádám lett.
Az előterjesztést 10 igen és egy nem (Szabó Attila) szavazattal
fogadták el.

Rövidhírek:
- Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-
2020. című tervezetről szóló rendeletet. A város honlapján elol-
vasható.
- Elfogadták és megköszönték a Központi Konyha 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. Jelenleg az átlagos napi
főzési létszám 3350 fő. Az ételek kiszállítása pedig 21 helyszín-
re történik. 
- Intézményi létszámfejlesztésről is döntött a testület. A térségi
feladatok növekedése miatt egy főt felvehet a Gondozási
Központ. A Családsegítő Szolgálatnál lévő 4 órás munkaerőt
pedig teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztathatják.

VT info
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Önálló régió lehet Pest megye
Magyarország kezdeményezte Pest megye önálló régióvá válá-
sát az Európai Bizottságnál - ezt a megyei közgyűlésen jelentet-
ték be ünnepélyes keretek között Budapesten. 
Szabó István (Fidesz), a Pest megyei közgyűlés elnöke köszöne-
tét fejezte ki valamennyi közreműködőnek, hogy a főváros
önkormányzata, illetve a megye 185 települése egyöntetűen
támogatta a változtatást.
Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gaz-
daságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes állam-
titkára egyebek között arra mutatott rá, hogy a szakmai előké-
szítés eredményeként mintaértékű tanulmány született, és így a
politikai egyeztetéseken a javaslat az összes érintett szakmai
szereplő egyöntetű támogatását élvezte.
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára kiemelte, hogy amíg 2007 és 2013 között
Pest megyére körülbelül 350 ezer forint európai uniós támoga-
tás jutott fejenként, addig Budapestre 860 ezer, a többi régióban
pedig 930 ezer forint, és ez a szűkös forrás elfogadhatatlan hát-
rányt jelentett a megye településeinek, cégeinek. A jövőbeni elő-
nyök között említette, hogy az uniós forrásokhoz szükséges hazai
társfinanszírozás mértéke 50 százalékról 15-re csökken. 

Alattyányi István, ( a kép bal szélén) a Pest megyei közgyűlés
vecsési tagja az alábbiakban foglalta össze a döntés jelentőségét:
- Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2015. október
30-ai ülésén hozott határozatával javasolta a Kormány részére,
hogy Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válásáról szülessen
döntés, miután elfogadta az önálló régióvá válás szükségességét
megalapozó, Pest megye gazdasági–társadalmi helyzetét bemu-
tató tanulmányt.
Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés felkérte a megye településeinek
önkormányzatait, hogy a Képviselő-testületek határozataikkal
fejezzék ki támogatásukat Pest megye önálló régióvá válásához,
amelyet 187 településből 185 meg is tett.
Az önálló régióvá válás azért fontos, mert az EU átlagának
GDP/fő értéke szerint kerül megállapításra, az egyes régiók fej-
lettségbeli besorolása, amely alapján megállapításra került töb-
bek között: 
az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke a
támogatható tevékenységek köre és finanszírozási aránya a támo-
gatókhoz kapcsolódó forráskoncentrációs megkötések a vállalko-
zásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke.
Budapest hatása miatt a Közép – magyarországi régió a fejlett
kategóriába sorolható, ahol az egy főre jutó GDP az EU–27
GDP értékének 90%-át meghaladja. 
Ha csak a Közép–magyarországi régiót nézzük, Budapest nél-
kül a kevésbé fejlett régióba lenne sorolható. A régióban elér-
hető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrá-
nyosan, ezért nagy fontossággal bíró döntés, hogy külön régi-
óvá válhasson. Vagyis a Pest megyében működő önkormányza-
tok, intézmények, vállalkozások számára nagyobb pályázati
lehetőségek, magasabb intenzitású támogatások érhetőek majd
el a következő (2021-2027-ig tartó) támogatási ciklusban. 
A Kormány határozatában elrendelte, hogy a Közép–magyaror-
szági régió kettéválasztásának lehetőségét a 2016. évben esedékes
NUTS – rendszer felülvizsgálatot megelőzően vizsgálják meg. 
A feladat előkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium által
létrehozott szakértői munkacsoport végezte, amelynek munká-
jában a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal delegáltjai is részt
vettek az NGM meghívása alapján. 

A fentiek alapján a Kormány határozatával döntött arról, hogy
egyetért a kettéválasztás szükségességével. A Kormányhatározat
kitér arra, hogy a nemzetgazdasági miniszter – feladatkörükben
érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja a Pest megyei
önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozá-
sok számára célzott fejlesztési források biztosításának lehetősé-
gét már ebben a fejlesztési ciklusban. 
A módosítási kérelmek elbírálása hosszú egyeztetési folyamatot
igényel az Európai Unióban. Az egyetértés esetén az Európai
Bizottság az új NUTS besorolást a NUTS rendelet mellékleté-
nek módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet formá-
jában kihirdeti. 
A döntés eredményeként Budapest és Pest megye NUTS 2 szin-
ten külön válik, nagyrégió szintjén továbbra is
Közép–Magyarország néven egy területi egységet alkot, azon-
ban ennek sem támogatás politikai sem egyéb gyakorlati rele-
vanciája nincs. 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése határozati javaslatá-
ban javasolta a Nemzetgazdasági Miniszter részére, hogy a
Közép–magyarországi régió kettéválasztásával létrejövő, Pest
megye közigazgatási határával megegyező NUTS 2 területi egysé-
get „Pest régió” megnevezéssel szerepeltesse az Európai
Bizottság, illetve az EUROSTAT részére benyújtandó kérelemben. 

Megtelt a Megyeháza díszterme az ünnepségen
fotó: Ambrus András
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MEGHÍVÓ

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
és a Megmaradunk 3000 Alapítvány

szervezésében a civil egyesületek 
2016. március 14-én 17 órakor

a vecsési vasútállomáson tartanak ünnepséget.

Vecsés Város Önkormányzata közös ünneplésre
hívja a város polgárait, ami hagyományosan a

Petőfi téren lesz 
2016. március 15-én délelőtt 10 órakor.

Teremtsünk hagyományt, emlékezzünk együtt az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire!



Február első szombatján 39. alkalommal táncolhattak vendége-
ink a vecsési svábbálon. Idén is a Bálint Ágnes Kulturális
Központ adott méltó helyszínt az eseménynek, melyet közel
220 vendég tisztelt meg jelenlétével. Nagyon köszönjük nekik,
hogy együtt éltethetjük tovább ezt a szép vecsési hagyományt!
Reméljük, hogy még az unokáinknak is lesz alkalmuk megta-
pasztalni, mit jelent a közös tánc élménye!
A bált Szlahó Csaba polgármester úr nyitotta meg, majd a
Grassalkovich iskolából érkezett Flinke Beine tánccsoport
lépett a közönség elé. A kicsik után a felnőttek, a rendező
Lumpen Klumpen csoport szórakoztatta a közönséget a kifeje-
zetten erre az alkalomra megtanult táncaival. 
Vendégeink a Fütte Bistro által készített háromféle vacsorából
választhattak, a zenét a Brunner zenekar szolgáltatta. Hangulatot
ugyan egy újságcikkben nehéz visszaadni, de ha csak annyit
írok, hogy Brunner József, (a zenekar vezetője) egy asztal tetején
állva énekelt a táncosok között, talán már sikerül elképzelniük! 
Mint minden évben, most is ajándékokat sorsoltunk ki a nem-
zetiségi ruhában érkezett vendégeink között, és megtartottuk
éjfélkor a tombolasorsolást.

Nagy örömünkre nemcsak tősgyökeres sváb családok vettek
részt a bálon, hanem sok vendégünk volt, aki idén volt első bálo-
zó. Nagy szeretettel várunk mindenkit a jövő évi 40. Svábbálra,
aki tud polkázni, azért, aki nem, azért, hogy megtanuljon! Erre a
szép kerek évfordulóra külön meglepetésekkel készülünk majd!
Köszönjük a támogató családok, cégek önzetlen segítségét! 

Frühwirthné Halász Melinda                     fotó: Kolonics Csaba

4  Nemzetiség                                                                                                 Vecsési Tájékoztató 2016 február

39. Wetschescher Schwabenball

2 sz. AMCOMP Kft., Abonyi Betti kozmetikus, Abonyi Erzsébet mesterfodrász, Afrodité Kozmetika, Arisona Bowling Club, Ars Una
Stúdió Kft., Bálint Ágnes Kulturális Központ, Rézner Bt., Rózsa 2000 Bt., Brunner & Brunner Bt., Cream Café, Dein Viktória, Fajt
Élelmiszer Üzletház, Fazekas Annamária, Fischer-Ker Kft., Frézia Virágüzlet /E-Dekoráció, Früh-Ker Kft., Szabó Lajosné tésztaké-
szítő, Szabó Mihály, Halász Ádám, Hangulat Ajándékkuckó, Herbária üzlet - Tesco üzletsor, Kaiser Autósbolt, Keve Papír Kft.,
Kulturverein Wetschesch, MAFC Súlyemelő Szakosztály Bp., Mariann kozmetika, Marosi Attila, Odenwald Nándor, Silvána
Virágüzlet, Sipos Lászlóné, Somogyi család, Moci Shop, Nagymarosi Familie, Német Nemzetiségi Önkormányzat, németmosóporok.hu,
Orchidea Sun Szolárium, OTP, Petz Márton, Sárdi Edina Gyöngyszem kozmetika, Sauer von Stark Kft., SF Targo BT., Stáció Hotel, Stiller
család – UNIQA, Strom Kft., Stromi Kft., Szépségműhely -Zrínyi u., Szné Vera pedikűrös, Tasnádi Zsuzsi műkörmös, Teleki Kálmán -
Mr. Sauer, Toldi Fitness Club, Trünkel Osztrák Élelmiszer Szaküzlet, Új Tündérkert Vendéglő, Válóczy Gumiszerviz, Varju Zoltán fény-
képész, Vecsés Város Önk.-OMSB, Vecsési Fallabda Klub, VESAV Kft., Vennes Szandra fodrász, Villamossági Szaküzlet -Fő út.

Lumpen Klumpen tánccsoportKöszönjük a támogató családok, cégek önzetlen segítségét! 
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Rétesevés - Strudelessen
Ezt a szép, régi vecsési hagyományt újította fel 14 évvel ezelőtt a
Német Nemzetiségi Önkormányzat. Azóta hamvazó szerdához
legközelebb eső vasárnapon a Grassalkovich iskolában tartják meg
ezt a programot, az idén február 7-én. A rendezvény évről évre
sikeresebb, így az iskola aulájából már átkerült a tornacsarnokba. 
De mi is ez a hagyomány valójában? A farsang utolsó napjaiban
még vigadoztak, bolondoztak az emberek a hosszú böjti időszak
előtt. Ilyenkor a fiatalok bolond esküvőket tartottak, tréfás tél-
temetés zajlott. A legények házról házra jártak, hogy a lányokat
elkérjék az esti bálra: 
Deshalb bin ich gekommen /Deshalb bin ich da /Das du deine
Tochter zu dem /Faschingstanz ausgibt!
Ha a legény szimpatikus volt a szülőknek, akkor a lányukat
elengedték: Gut da kannst du sie mitnehmen!
Ilyenkor a lányos házaknál rétessel kínálták a legényeket. Ezért
ez a Rétesevés szokása, ugyanis Vecsésen a rétes volt a farsan-
gi sütemény, nemcsak édes töltelékkel készültek a rétesek, de
káposztával, krumplival töltve is. 

A jelenlevők köszöntése után a Zeneiskola és a Musikverein
Wetschesch Ifjúsági Zenekara – Blaserjugend des Musikverein
Wetschesch szórakoztatta a közönséget. Azután a Falusi
Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Süni csoportja elevenítette
fel a Rétesevés hagyományát német nyelven. A báli forgatagukba
meglepetésként bekapcsolódott a Mosolyország Óvoda-
Lachenland Kindergarten tánccsoportja is, és közösen járták a
vecsési táncokat. Ez nagyon szép példája a két nemzetiségi óvoda
együttműködésének, hiszen valamennyien ugyanazokat a vecsési
hagyományokat ápoljuk. A báli hangulatot még a Mosolyország
ovisok két másik tánccal fokozták. A nemzetiségi iskolák sem
maradtak ki a műsorból. A Petőfi iskola Klatschmohn - Pipacs
tánccsoportja tánctudása és szép népviseleti ruhája is nagy tet-
szést aratott a közönség soraiban. Végül a Grassalkovich iskola
Flinke Beine - Fürge lábak tánccsoportja táncaiban gyönyörköd-
hettünk. A műsor után a Brunner Zenekar zenéjére rophatta a
nagyérdemű. Az idén újdonságként a Vecsési Borbarátok
Egyesülete Petz Márton vezetésével látvány rétessütést rendezett,
megfigyelhettük a rétestészta nyújtást-sütést. A réteseket meg-
kóstolhattuk, és a befolyt összeget - 27000 ft-ot - az egyesület a
Diákmentor Alapítvány javára felajánlotta. A résztvevő csoporto-
kat a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Karamell cukrászda
réteseivel kínálta. Eseménydús és örömteli volt ez a délután, a
nagyszülők büszkén figyelték unokáik szereplését, majd táncát a
Brunner zenekar zenéjére. Igen, ez az igazi hagyományőrzés, így
ismerik meg a fiatal generációk elődeik zenéit, táncait.
„Wie die Alten sungen, so zwitschen auch die Jungen!” Ahogy
az idősek énekelnek, úgy dúdolnak a fiatalok is! - mondja ez a
régi közmondás. További sikereket kívánok a résztvevőknek,
szervezőknek a régi hagyományaink megőrzésében, ápolásában
és továbbadásában. 

Ináncsi Zsigmondné ny. nemzetiségi óvodapedagógus

Sautanz-sváb disznótor
A „Legjobb hurka” díjat nyertük Budakeszin
Január 16-án tartották a versennyel egybekötött hagyományos sváb
disznótort Budakeszin. Vecsés német nemzetiségi önkormányzata
immáron második alkalommal kapott meghívást Budakeszi német
nemzetiségi önkormányzatától. Az Uitz papa csapat a meghívás-
nak nagy örömmel tett eleget, mivel tavalyi rendezvényen megta-
pasztalhattuk a jó hangulatot és a kiváló szervezést. Kiss Gabinak,
a csapat vezetőjének nem volt nehéz összehívni a gárdát, amelynek
tagjai voltak: Wirth József, Majorán Judit, Vargyas Edith, Bertus
Betti, Kevéné Mayer Anna, Nyitrainé Sárosi Mária, Varga Norbert,
Zempléni József, Szabados József, Szabó Attila, Wirthné Sárosi
Éva és egy rácalmási tag: Steiner Norbert.
A versenyen induló 9 csapat mutatta be a hagyományos sváb
disznóvágást, melyhez a házigazda Budakeszi biztosította mind
a 9 csapat részére a „főszereplőt”, a 160 kg-os disznót. A tava-
lyi Budakeszi, Solymár, Törökbálint, Dunabogdány és Vecsés
település idén kiegészült további 4 sváb településsel, úgymint
Budaörs, Taksony, Svábhegy, és nem utolsó sorban, a
Bátaszékiekkel, akik a vidám szomszédjaink voltak. Fogó
pálinkájuk nekik sem volt rosszabb, mint a miénk...Az idei év
mottója a hurka volt. Májas-, véres- és ínyenchurka kategóriá-
val lehetett indulni. Sorszám húzásával dőlt el, milyen sorrend-
ben lelik halálukat a disznók. Mivel a 9-es sorszámot húztuk,
így végig szurkolhattuk a csoportok „küzdelmét”. Igyekeznünk
kellett, hogy a szúrásnál keletkezett egy órás hátrányt behozzuk,
és 14 órára elkészüljünk a hurka megsütésével a zsűrizéshez.
A héttagú zsűri az egész nap folyamán figyelte a csapatok munkáját
- szúrás, forrázás, tisztítás, bontás, darabolás, tisztaság, feldolgozás,
a hagyományok őrzése, ételek elkészítése -, de fontos volt a csapat-

munka, a vidámság és a fiatalok bevonása a munkába. Örömmel
mondhatjuk, hogy a fiatalítás felé sikerült nekünk is lépéseket ten-
nünk: Zempléni Jocó konyhafőnökként, Szabó Attila pedig oszlo-
pos tagként vett részt a lefogás, forrázás, tisztítás folyamatában.
A legnagyobb elismerésünket fejezzük ki a szervezőnek, Schrotti
Jánosnak, aki minden technikai feltételt biztosított. Felállított sát-
rak, náddal bekerített kis udvar, minden sátorhoz villany, vízcsap,
sörasztalok, sörpadok készen várták a csapatokat. A fősátorban
egész nap egymásnak adták a színpadot a fúvós zenekarok, tán-
cosok, kórusok. A hangosításnak köszönhetően jobban is ment a
munka. A legkisebbekre is gondoltak, amikor megálmodták a
hagyományos játszóházat, ahol például kukoricát lehetett mor-
zsolni, darálni. Nem tudtak annyi csöves kukoricát hozni, ameny-
nyit a gyerekmunkáskezek le nem morzsoltak volna.
A fesztiválra látogatók mindent megkóstolhattak, annyi volt csak
a dolguk, hogy a pénztárnál vásároltak „Keszi tallért”, mellyel
fizethettek a csapatoknál. Nálunk reggelire dinsztelt vért, illetve
„tunglis” kenyeret savanyúsággal, ebédre pörköltet, vecsési töltött
káposztát, majd később hurkát, sült kolbászt savanyúsággal lehe-
tett vásárolni. Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük a
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, Frühwirthéknek
a felajánlott savanyúságokat és a káposztát, Tófalvi Toncsinak a
támogatását és az egész csapatnak a munkáját.
A nap végén a zsűri értékelése alapján a „legjobb hurka” kitüntetést,
és az ezzel járó hurkatöltőt kaptuk. A fesztiváldíjat - egy vándor bár-
dot - a Budakesziek kapták. Megérdemelték, gratulálunk nekik.
Színvonalas, vidám rendezvény volt. Jó ilyenen részt venni. 
A Vecsésről érkező vendégeink is jól érezték magukat, remé-
lem, jövőre még többen leszünk.

Uitz papa csapata

fotó: Pálfy Miklós
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2016.január18.-Petőfiiskola:Váratlanlátogató
A „Magyar Kulturális Hét” rendezvénysorozatot a Petőfi isko-
lás hatodikos diákok előadása nyitotta meg a vecsési Bálint
Ágnes Művelődési Központ színháztermében. Hogy miről szólt
az előadás? – arról a gyerekek osztályfőnöke, Gáspárné
Hatvani Gabriella ezt mondta:
- A címe sokat elárul: „Váratlan látogató”. Egy „túldíszített”
nagynéni villámlátogatása az alaptörténet. A kis közösség lakói
meglepetéseket készítenek a látogatónak, de a rosszcsont kobol-
dok megakadályozzák a meglepetések elkészülését. A jóságos
nagynéni megpróbálja rávenni a kis rokonait, hogy éljenek
békében a koboldokkal, hiszen „nem rosszak ők, csak mindig
éhesek”.

Az osztályfőnök-író-rendező-szereplő tanárnővel készült teljes
beszélgetést a VT márciusi számában olvashatják el.

Tar Ildikó                                                 fotó: Krupa Sándor

2016. január 19. A két Kiss Pista – kiállítás
Megnyitotta: Koltai Róbert és Varsa Mátyás

2016. január 20. - Szamba - filmvetítés
Előtte beszélgetés a filmről Koltai Róberttel

A Magyar Kultúra Hete bővelkedett csemegékben azok számá-
ra, akik a kultúrát nagy kanállal szeretik fogyasztani. Ilyen uni-
kum volt, Koltai Róbert többszöri megjelenése a rendezvény
sorozaton. Kétszer tisztelte meg jelenlétével a BÁKK-ot.
Először a két Kis Pistáról és a Jókai Szabadtéri Színpadról
összerakott kiállítást nyitotta meg, majd másnap a Szamba című
film kapcsán rendezett közönségtalálkozón vett részt.
(Moderátor: Szappanos Krisztina és Magó László volt.)

Mindkét eseményen, mint személyes ismerős és barát vett részt,
hiszen ifjabb Kis Pistával együtt játszott több előadásban is, sőt
nemcsak kollégák, hanem barátok is voltak. A programok ettől
váltak igazi kulturális kuriózummá. Hiszen a már-már személy-
telen, tudományoskodó megnyitók és találkozók erdejében
üdítő színfolt volt Koltai Róbert személyes hangvételű, néhol
vidám, néhol szomorkás, ám mindig emberséggel átitatott gon-
dolatai és személyes élményei. A kiállítás képei előtt sétálva,
vagy a filmvásznat figyelve vitt minket vissza az időben egy
olyan korba, amikor még fontosak voltak az emberi kapcsola-
tok, és mindenki komolyan gondolta, hogy segítsünk egymá-
son. Sok szép és izgalmas előadás, koncert, műsor született ott
és akkor a Jókai Szabadtéri Színpadon. Ezekhez repültünk visz-
sza az időben. Csodálatos volt látni az emberek arcán és szemé-
ben a régi emlékek fölbukkanását, és látni, hogy régi és újabb
kultúrának elkötelezett ölt kart-karba egy újabb hatvan eszten-
dő reményében. Köszönjük Koltai Róbert művész úrnak a két
rövid, de csodálatos és megható időutazást. 

Nagy Gyula                                            fotók: Katona Csaba

Ve c s é s i  Ku l t ú ra  H e te  a  M a g ya r  Ku l t ú ra  N a p j á n

Felhívás
Ipolyi Arnold mondta: „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze
töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb
legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!”
Vecsés Város Önkormányzata létrehozta a Vecsési Értéktár
Bizottságot azzal a céllal, hogy összegyűjtse Vecsés értékeit.
Kérjük mindazon lakótársunkat, akik szeretnének tenni értéke-
ink megmentése érdekében, van javaslatuk, hogy mi kerüljön
az értéktárba, tegyék meg! Juttassák el javaslatukat vagy a kész
anyagot a Róder Imre Városi Könyvtár vezetőjéhez, Vadászi
Istvánnéhoz. Felvilágosításért forduljanak bizalommal Vadászi
Istvánné Marikához, Frühwirth Mihályhoz, Gál Istvánhoz!
Számítunk munkájukra!

Gál István

ÁllÁSAjÁnlAT
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és 

személyautó mosóba járműtakarítókat, 
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.

Érdeklődni a +3630-897-3375
telefonszámon lehet.



2016. január 21. „Mikor elindult a vonat…” 
– zenei beszélgetés
Házigazdák: Molnár Sándor és Nagy Gyula

A Jókai Szabadtéri Színpad hatvanadik születésnapján illik
emlékezni arról, hogy a helyszín a magyar rock életre eszmélé-
sével egy időben tárta ki kapuit a minőségi zenét kedvelők tábo-
ra előtt. Erre gondolva találkoztunk a mai rock néhány jeles
hazai képviselőjével. Vendégünk volt: Benkő László, Jankai
Béla, Varga Miklós, Pálmai Zoltán és Janicsák István.
Mindegyikük több tucat örökérvényű nóta alkotója és előadója.
Ráadásul mindegyiküknek volt valamilyen kötődése városunk-
hoz, volt, aki családi vagy rokoni szálakkal, volt, aki koncert,
fellépés kapcsán került Vecsésre. A beszélgetés folyamán ezek
az emlékek mind terítékre kerültek. A beszélgetés második
részében szót ejtettünk a várható jövő képről. Mindegyik zenész
elmondta pro és kontra a véleményét, ami nem volt optimista.
Végül a harmadik részben a nézők tehették fel a kérdéseiket,
amivel többen is éltek, és kérdéseik a munkásságuk minden
területét érintették. Vendégeink készségesen és kimerítően vála-
szoltak a kérdésekre. 

Nagy Gyula                                             Fotó: Katona Csaba

2016. január 22. - Görög Béla kiállítása
„A 6 X nem érdem csak állapot”

Nagy öröm volt, hogy a sok szép alkotásra rengeteg ember volt
kíváncsi. Olyan sokan voltunk, hogy alig fért be a közönség.
Talán nemcsak a festmények miatt…

Kiss Tóth János, a BÁKK igazgatója méltatta a művészt, mint
munkatársat, majd Fegyó Béla festőművész nyitotta meg a kiál-
lítást, mesélt sokszínű egyéniségéről, aki nemcsak fest, rajzol,
de kisplasztikákat, szobrokat is készít egyéni módon, amiből
néhányat meg is tekinthettünk.
A remekbeszabott kiállítás fényét emelte a sok meglepetés a bará-
tok részéről. Kortye Vilmos évtizedek óta dolgozik együtt Görög
Bélával zenészként, családilag is jó barátok, ezért sok apró figyel-
mességgel készült a méltó köszöntésre. Készítettek egy oklevelet
Béla első rajzával, amit egy dobra rajzolt még a Jókaiban /1972/,
majd egy tükröt kapott: „önarckép” felirattal, és ezt követte a szü-
letésnapi torta, amin a 60 szál gyertya nem fért volna el. Így egy
raklapon 60 doboz sörön 60 mécses égett, melyet a festőművész-
nek el kellett fújnia. Jómagam erre az alkalomra írt köszöntő ver-
semet mondtam el Vili gitár kíséretével. Kapott egy másik tortát is
a tanítványai köszöntésével, végül Vili gitáron eljátszotta a „boldog
születésnapot”, amit kéz a kézben, a családjával s a barátokkal kör-
beállva együtt énekeltünk el a közönség tapsvihara kíséretében. 
A vidám hangulatú est szeretet vendéglátással fejeződött be,
ami reméljük, örökre emlékezetes marad a művész számára.

Benke Mária                                           Fotó: Katona Csaba

A Vecsési Zeneiskola híreiből
Nagy sikereket értek el az iskola növendékei
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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

RUHATISZTÍTÓFElVEVŐHElY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepiút53.
Mónika:0630-3978019
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Pályaválasztás 2016.
Egyjószakmafeléregydiplomával…!
Ma talán még nem ezt érzékeljük, de holnap vagy holnapután
ezerszeresen lesz igaz ez a ma gyakran hangoztatott szlogen.
Szakmunkásnak lenni nem divatos, sőt az iskolákban a szülők
csak halkan, szinte szégyenkezve érdeklődnek a képzési lehetősé-
gekről. Az évekkel ezelőtt tartott pályaválasztási felmérés szerint
a gyerekek 23%-a akart szakmunkás vizsgát tenni, esetleg a csalá-
di vállalkozást folytatni. Ipartestületünk kapcsolatban áll szakkép-
ző iskolákkal, segítséget tudunk nyújtani a szakmák bemutatásá-
hoz, gyakorlati oktatásra még dolgozó kiváló ismert és elismert
mesteremberekhez tudjuk irányítani a gyerekeket. A szükséges
elméleti tudás mellett ma még lehet találni szakmájukat szerető,
nagy tudású, tisztességesen dolgozó iparosokat. Hely- és emberis-
meretünk alapján állíthatjuk, hogy ők még hajlandóak átadni
tudásukat a következő generációnak. Vecsésen és a megyében
több tanműhellyel rendelkezünk, ahol különböző szakmákban
értékes, sőt értékesíthető munkát is végeznek a tanulók, mert
nagyon fontosnak tartjuk, hogy lássák a munka értelmét! Ezért
vállalunk pl. a lakosságnak is kőműves, asztalos munkát! Kőműves
mester szakoktatók irányításával teljes épület kivitelezést, hőszige-
telést is vállalunk (a piaci árnál lényegesen olcsóbban), mert
tanulóink így teljes folyamatában tanulják meg a szakmát!
A tanulószerződéseket mi kötjük, az adminisztrációt átvállaljuk,
az ösztöndíjakat mi utaljuk, a mestereknek „csak” a szakoktatás-
sal, a szakmai fogások átadásával kell foglalkozniuk. A kormány
felismerte a szakmunkáshelyzet siralmas állapotát, az utóbbi
években hozott rendeletek folyamatosan javítanak a tanulótartás
feltételrendszerén. A 2015/16. tanévtől már két szakképesítés
megszerzését biztosítja ingyenesen az állam, a második szakma
a felnőttoktatás keretein belül, esti, levelező és más sajátos mun-
karendben való képzés alapján valósulhat meg. A nappali rend-
szerű oktatásban való részvétel felső korhatára 21. életévről 25.
életévre nőtt. Gimnáziumban és szakképző iskolában 25. életév

betöltésének évétől kezdődően a tanuló kizárólag felnőttoktatás-
ban kezdhet új tanévet, de itt is lehet tanulószerződést kötni!
A Magyar Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) minden
évben meghatározza azokat a szakmákat, amelyeket tanulmányi
eredménytől függően (külön) 10 000-30 000,- Ft/hó ösztöndíjjal
támogatnak. A hiányszakmát nemcsak a külön juttatás miatt érde-
mes választani, hanem a könnyebb elhelyezkedés és a más szak-
mákhoz képest magasabb fizetés miatt is érdemes megfontolni.
2016/17. tanév hiány- és ösztöndíjas szakmái: asztalos, elektro-
nikai technikus, épület és szerkezetlakatos, festő, mázoló,
tapétázó, gazda, gépgyártás technológiai technikus, gépi for-
gácsoló, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő és gyermekápoló,
hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, mezőgazdasági
gépész, női szabó, pék, szerszámkészítő, szociális gondozó és
ápoló, vegyipari technikus, villanyszerelő, víz, csatorna és
közmű rendszerszerelő.
A Vecsési Ipartestület 2009-től akkreditált felnőttképzési köz-
pont, jelenleg 11 OKJ-s szakma oktatására van jogosítványunk.
Kapcsolatrendszerünk lehetővé teszi, hogy a felmerülő igé-
nyeknek megfelelően tudjunk oktatásokat szervezni szinte bár-
milyen szakmában. Az ipargyakorláshoz, vállalkozás gyakorlá-
sához is egyre több képesítésre, tanfolyamra van szükség, ezek
megszervezésére is van lehetőségünk. 
Várjuk iparosok, vállalkozások jelentkezését, ha szívesen fog-
lalkoztatnának tanulót most vagy akár a következő években!
Várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket, hogy mindenki
számára a megfelelő megoldást találjuk meg. 
Mindannyiunk érdeke a jól végzett munka becsületének vissza-
állítása, amihez az első, legfontosabb lépés a szakmai tudás
megszerzése, minden más lehetőség csak ezután jöhet!
Életünk egyik legfontosabb döntése a pályaválasztás! Érdemes
tájékozódni, élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek a Vecsési
Ipartestület révén elérhetőek!

Skribek Pál elnök

Önkormányzati hír
2016. február 9-én rendkívüli ülésen a képviselő-testület 8 igen
és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jog-
talan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorve-
szélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, az
egészségügyi és az oktatási rendszerünkre.
A Képviselő-testület arra kéri a Kormányt, hogy minden lehet-
séges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását, a kötelező betelepítési kvótát és a visszatolonco-
lást, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
Az MSZP helyi vezetése másnap az alábbi nyilatkozat megje-
lentetését kérte:
Az önkormányzatiság egyik függetlenséget biztosító bástyája dőlt
le a napokban. A regnáló kormány, Rákosi-korszakot idéző módon
utasította a magyarországi önkormányzatokat, hogy a kormány,
EU-val is szemben álló, külpolitikáját támogatandó, szavazzanak
meg egy nyilatkozatot. Magával a kéréssel, hogy a kormány tegyen
eleget a feladatának, miszerint, kellő védelmet kell nyújtania az
állampolgároknak, egyet kell érteni. De a módszer, hogy a kor-
mány dilettáns munkáját, vagy tudatos terveit az önkormányzatok-
kal szentesítse, az túlmutat a demokratikus jogállam keretein. 
A 89’-es rendszerváltás fő célja az ilyen központi hatalom
lebontása volt. Sőt az 56’-os forradalom is ezért robbant ki! 
Az MSZP véleménye a kialakult menekültválság és a kormány
utasítása kapcsán a következő:

1. Az önkormányzat testülete nem a Fidesz párttaggyűlése. A
polgármester által előterjesztett „állásfoglalásban” megfogal-
mazott ellenőrizetlen bevándorlás biztonsági kockázatával
egyetértünk, és mi felelősnek tartjuk a magyar Kormányt a
Magyarország területére ellenőrizetlenül belépő menekültek
miatt. Teljesen egyetértünk abban is, hogy különbség van az
igazi háborús övezetből érkező, védelemre szoruló menekültek,
és a bűnözők-terroristák között. Ennek ellenőrzése és az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtétele, nem az önkormányzatok,
hanem a Kormány feladata, amelyhez minden szükséges esz-
közzel és jogszabályi felhatalmazással rendelkezik.
2. Ezért elutasítjuk a polgármester azon törekvését, hogy a kép-
viselő-testületet pártpolitikai célokra használja. Az önkormány-
zat képviselő testületének nem az a feladata, hogy politikai nyi-
latkozatokat tegyen, hanem hogy a település lakosainak érdeké-
ben a település ügyeit intézze. Amennyiben a polgármester és a
fideszes képviselők a Fidesz politikájával kapcsolatban vélemé-
nyüknek akarnak hangot adni, akkor tegyék meg azt pártjuk
fórumán, ne pedig a képviselő-testület ülésén. 

Vecsés, 2016. 02. 10.
Oláh László MSZP Vecsés szervezet elnöke
Dr. Vonnák Iván Péter MSZP Vecsés szervezet elnök helyettese

A FIDESZ frakció véleménye szerint éppen így érvényesült a
demokrácia ebben a súlyos kérdésben. Ennek megítélése nevel-
tetés, politikai ízlés és nemzethez való kötődés kérdése. 

VT info
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Deák István:  kagylószedő lány, ekolin 2002-ben kèszült

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: TÉLI ESŐ

Hull a fákra téli eső,
árvizekkel fenyegető.
Megművelt föld víz alatt áll,
csak a varjú igaz madár!

Milyen türelmes az idő,
kiművelt főket teremtő:
kikben a szebb jövőt látja,
legtöbb maga hasznát várja.

Évezredek jönnek, mennek,
nem változnak az emberek.
Reng a föld és reng a tenger,
a természet az új fegyver.

Színjáték a hatalmi harc,
a győzelem és a kudarc,
milliárdos színpadokon,
főrendező úr a haszon.

Dolgos emberek reménye
a zsarnokság átverése:
fedezetlen bankó itt lenn,
léleknek fizet az Isten.

Téli eső hull a fákra,
kaktusztüske- fagy az ágra,
de aki a tavaszt várja,
nem csalódik a világba’.

Kelemen Bata Mária: HIÁNYZIK

Amikor a zsenge tavasz eljő,
hiányzik a lágy, ringató, szellő. 
Márciusnak langyos napsugara,
a szívemnek kedves kismadara. 

Hiányzik a fecskék csicsergése,
ereszalján fészkük zendülése. 
Hiányzik a régi virágillat,
ifjúságom gyorsan tovaillant.

Hiányzik a nyári záporeső, 
szivárványos, békebeli, felhő. 
Hiányzik: gyermekkorom világa, 
gabonatábla búzavirága. 

Hiányzik az őszi kert varázsa, 
a fán érő gyümölcs mosolygása. 
Tarka takaró a színes kerten,
andalogni benne önfeledten. 

Hiányzik a hűs, havas, karácsony, 
fénytelen lett a máz a kalácson. 
Szeretet csillogó ragyogása, 
a családok összetartozása. 

Hiányzik az önzetlen törődés, 
sűrűn felszínre tör a kísértés. 
Az irigy harácsolás nem érdem. 
Lesz változás? – csak titkon remélem! 

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Benke Mária: HIÁNY, HIÁNYÉRZET…

Hiányzik manapság a szeretet.
Kinél mi játszik szerepet?
Hiányzik a jó szó, kedvesség
figyelem, megértés, emberség…

Hiányzik az öröm, a csillogó szemek.
Hiányzik az önzetlen szeretet.
Hol van a kitörő öröm?
Azt, hogy én ismerem, köszönöm!

Köszönöm Szüleimnek, példájukat
mosollyal kezelték a hiányaikat.
Megértés, kedvesség jellemezte
az Isten áldja meg Őket érte…

Hiány van egymásra figyelésben,
hiányt szenvedünk egészen.
Elfut az életünk mellettünk,
megöregszünk, észre sem vesszük?

Hiányérzet gyötri az embereket,
ezt az érzést nem fogalmazzák meg.
Depressziósak, panaszkodnak,
rosszkedvűek naphosszat…

Ha hiányérzet kínoz valakit,
annak tennie kellene valamit.
Azért, hogy a hiányt pótolja,
ne másokat okolna, korholna…

Vidámság, tevékeny élet.
Így csökken a hiányérzet!
Mindig legyünk tevékenyek,
ezt biztos sosem bánjuk meg…

Varjasi Béla: AMI NEM TELJES

Talán telhetetlenek vagyunk?
Túl mohó szívünk és agyunk?
Amit elérhetünk kevés?
Jobb lenne, több ivás, evés?

Tudjuk azt, hogy mire vágyunk?
Hiányzik, amit kívánunk?
Mindenkinek más hiányzik.
Aki nem tudja mi az, hibázik.

Van, akinek elérhető.
Másnak, épp csak remélhető.
Sokaknak csak a vágy marad.
Míg el nem éri, nem vígad.

Üres marad az élete.
Nem teljes éve, napja, hete.
Csak hiú vágy motiválja.
Egész életét ráteszi. Hiába.
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Erdélyi bál

Már 17 évvel ezelőtt, az első farsangi bálnál abban maradtak a
kör vezetői, hogy minden évben február második szombatján
rendezik meg évenkénti báljukat. Miután húsvét mozgóünnep,
ezért a farsang végét jelző és a húsvéti böjtöt kezdő hamvazó-
szerda dátuma is változó, így előfordulhat, hogy ez a második
hétvége már belecsúszik a böjt kezdetébe. Most is ez történt,
ami törzstársaságok távolmaradását is jelentette a mulatságról.
Melléje az immár szokásosnak mondható influenza-járvány is
apasztotta a bálozók számát, de ennek ellenére 180 vendége
volt az Orbán Balázs Erdélyi Kör 17. farsangi batyus báljának.
Hrachovina András, Veres Levente és Szénási Sándor versmon-
dását hallhatta, valamint a Ramaela Hastánccsoport egzotikus
táncaiban gyönyörködhetett a közönség. A zenét a Sicullus
Együttes szolgáltatta - kivilágosodásig. Az asztalok ismét ros-
kadoztak az étel különlegességektől, de az ital mennyiségre sem
lehet panasz, mert az is megfelelt egy valamire való ABC áru-
készletének. Éjfélkor elhangzott a magyar és a székely himnusz,
majd egy fergeteges csárdás-összeállítás után következett a
tombola és a szórakozás kifulladásig.
A kör vezetése köszöni a vállalkozások támogatását: 
Barkács Barlang – Lakótelepi Üzletsor, Balinéz és Thai
Masszázsszalon, Bálint Ágnes Kulturális Központ, CBA Center,
Fazekas József Vinotéka, Gabriel Cukrászda, Fodrász- és
Kozmetikai kellékek - Kenszler József és Kenszlerné Kerkay
Edit, Hanga Gyógyszertár, Hangulat Ajándékkuckó és
Kincsesláda Kelléktár, Hompothné Szénási Laura, Hargita
Panzió, Nuver-Berger Kft., Papírbolt – Erzsébet tér, Róder Imre
Cserkészcsapat, Róder Imre Városi Könyvtár, Stáció Hotel,
Szalontai Jánosné, Vadászi Étterem, Vecsési Fallabda Klub,
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, Vecsés Város Önkor-
mányzata, Villamossági Szaküzlet - Gábor Béla. 

VT info                                                  fotó: Kolonics Csaba

Kiállítás–
2016.március14.hétfő18óra,Kiállító-terem
Égerházilászló:Fejedelmek-Címerek-Égerháziak
(IMMemoriam:Képírójános)

Égerházi László, a Megmaradás Emlékműnél készült szoborpark
alkotásainak készítője. A család az 1600-as évek elején kapta meg
– kétszer is - a székely főnemesi rangot. A kiállítás a művészi
élmény mellett rendhagyó történelemóraként is felfogható.
Bevezetőt mond a művész, Égerházi László.
A laudációt Kis Endre József, a Sárospataki Református
Nagykönyvtár igazgatója mondja el.

VT info

Boros sikerek
Egyre nívósabb borversenyt rendeznek Péteri borászai. Idén
január 23-án volt a borbemutató, ahol a vecsési gazdák szép
eredményeket értek el.

Fehér borok:
Sárosi István – Olaszrizling: I. hely, Aranyoklevél és serleg,
közönségdíj és serleg
3 Borbarát /Martin M., Tábori F., Várszegi Cs./ - Olaszrizling:
II. hely, Aranyoklevél és serleg
Petz Anikó - Sárgamuskotály : Ezüstoklevél
Sárosi István - Irsai Olivér és Petz Márton – Olaszrizling:
Bronzoklevél
Rosé borok
Sárosi István - Kékfrankos rosé: Ezüstoklevél
3 Borbarát /Martin M., Tábori F., Várszegi Cs./ - Zweigelt rosé:
Ezüstoklevél
Sárosi István - Kékfrankos Schiller rosé: Bronzoklevél
Vörös Borok
Petz Márton - Cabernet Sauvignon: Ezüstoklevél
Várszegi György – Zweigelt és Petz Márton - Cabernet Franc:
Bronzoklevél

Időközben lezajlott a Mátravidéki Borok versenye is, ahol szin-
tén értékes sikerek születtek, amelyről majd a márciusi szá-
munkban számolunk be, a helyi borversennyel együtt.
Gratulálunk borászaink újabb elismeréseihez!

VT info

MeghívóazelsőVecsésenmegrendezett
népzeneikoncertre

A Légrády Noémi és Légrády Eszter tíz éve foglalkoznak a
magyar népzene tanulásával. Mára sok jelentős eredménnyel,
díjjal rendelkeznek, és most elérkezettnek látták az időt, hogy
élő, egész estét betöltő koncertet adjanak elsőként szülőhelyü-
kön, Vecsésen. Zenészbarátaik közreműködésével vonós, kob-
zos, énekes, citerás, dudás, furulyás, ütőgardonos összeállítá-
sokat hallhatunk a magyar népzene több területéről.
Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak 2016.
február 27-én, szombat este 18 órakor egy baráti hangulatú
örömzenélésre a Bálint Ágnes Kulturális Központba.

VT info

TAnFOlYAM
Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Aranykalászos Gazda tanfolyamot indít.

Szántóföldi növények termesztése, Kertészeti növények ter-
mesztése, Állattenyésztés és állattartás, Mezőgazdasági gép-
tan, Agrárkereskedelem, Vállalkozás és ügyvitel

- a képzés helye: 2119 Pécel, Maglódi út 57.
- a képzés időtartama: 2016. március 04.- június 25.

A tanfolyamok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak!

Részletes felvilágosítás és jelentkezés:
Tavaszi Veronika; Tel.: (20)280-0614
Szita András; Tel.: (30)354-7270
E-mail: tavaszi.veronika@gmail.com
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Magyar Kultúra Napjára 
Színjáték az Andrássy diákjaitól

Vissza a szivárványhoz
Nem mindennapi élménnyel ajándékozta meg közönségét a
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában működő
Kincskereső Kisszínpad társulata a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. Mindig szerettem az olyan műveket, amelyekben
mese és valóság egyaránt jelen vannak, mert nem hagyják föld-
höz kötve a szabadlelkű embert, de nem is engedik végzetes
magasságokba, ahonnan már nem veszi észre miben él.
Steigerwald Ági néni ilyen színjátékot írt gyermektársulatának.
A szívvel–lélekkel játszó kis színészek mindnyájunk örömére
nagy átéléssel oldották meg a nekik szánt feladatot. Sokan
lehetnek közülük olyan felnőtt színészek, akik városi színjátszá-
sunk jó hírnevét öregbítik! Kívánom, hogy a jövőben  is kísérje
folyamatos segítség őket életük, pályájuk során.
Ha önnön dolgainkon túl segítő szándékkal figyelünk egymás-
ra, az új nemzedékre, minket is átölelnek a szeretet kibomló szi-
várvány színei. Felnőhetnek méltó utódai Kiss Istvánoknak,
Szersén Gyulának, Hrahovina Lajosnak, Varsa Mátyásnak és
Társainak. A szivárvány „ölelése” felemelő érzés, magam is
megtapasztalhattam, amikor 1996-ban a bécsi Floritsdorfba
kaptunk meghívást az evangélikus templom magyar lelkészétől,
hogy Bartos /Bullanda/ Ildikó fessen hét képet a szivárvány hét
alapszínével, én pedig írjak egy verset. Néha csodálatos párhu-
zamokat láttat az emlékezés, mintha kettős szivárvány volna
múlt és jelen. A bécsi kiállítás alapgondolata az volt:
„Miteinander wachsen Farben”, amit szabad fordításban úgy
mondanék, hogy akkor nőnek fel a színek, ha együtt vagyunk…
Ezt a szép gondolatot láttam Ági nénitől is megvalósulni a szín-
padon, amikor a gyerekek a szivárvány színeit idéző sálakat tet-
tek egymás nyakába. A jelmezek, a díszlet és a zenés-táncos
betétek nagyszerűen szolgálták a szépség, a költőiség iránt hal-
latlan fogékonysággal rendelkező író-költő- rendező, pedagó-
gus Ági néni életünket szebbé, jobbá tévő szándékait. Mindez
otthonra lelt lelkünkben az előadás élménye által.
Sok évvel ezelőtt Hévízen Lázár Ervin azt mondta: „Nem éri el

a célját a mese, ha pedagógiai célja van.” Ezt akkor is, most is
olyan tanításnak véltem, amivel azonosulni már akkor sem tud-
tam, és a „Vissza a szivárványhoz’’ előadása során igazolni sem
láttam! Köszönöm a gazdag élményt!

Szénási Sándor István fotó: Balogh Miklós

Vecsésen újabb kulturális szenzáció 
van készülőben!

A 100 Tagú Cigányzenekar csodálatos koncertje a BÁKK-ban
Március 4-én koncertet ad városunkban a világhírű 100 Tagú
Cigányzenekar. A Magyar Örökség és Hungarikum díjjal kitünte-
tett zenekart a világon mindenütt ismerik. Elmondható, hogy
bejárták az egész világot, megismertetve az emberekkel a magyar
géniusz újabb megjelenését. Fennállásának harmincadik évfordu-
lóját ünneplő zenekar egy európai koncert körúttal ad számot a
közönségnek az elmúlt évtizedek munkásságáról. Vecsésre is két
turnéjuk között jönnek koncertet adni. Műsoron lesz többek
között: Brahms, Reményi, Dinicu, Bizet, a Monti csárdás, Erkel,
Hacsaturján és az elmaradhatatlan Radetzky induló. Az est másik
fontos története lesz, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar „előzenekara”,
a közismert Balla Péter Népdalkórus lesz. 

Nagy Gyula

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



Vecsési Tájékoztató 2016 február                                                                                            Helytörténet  15

100 éve kezdődött - II. rész
1945-ben, miután elvonult a front, megkezdődött a helyreállítás,
az élet lassan visszatért, ha nem is a normális kerékvágásba, a
községbe. Nagy szerencsére az iskolák épületeiben nem esett
nagyobb kár, bár a legtöbb épületen voltak sérülések. Ha emléke-
zetem nem csal, márciusban már elkezdődött a tanítás, azoknak
persze, akik már itthon voltak. Vecsés két iskolájában, ahol apá-
cák tanítottak, hamarabb elkezdődött a munka. A két iskola egy
vezetés alá került. Erről tanúskodnak a még itt-ott fellelhető
anyakönyvek. Elkezdődött tehát a munka, de az egyházak, szer-
zetesrendek egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Az ateista
országvezetők mindent elkövettek annak érdekében, hogy lehe-
tetlenné tegyék a munkát. Aljas cselekedeteikre 1948-ban tették
fel a képzeletbeli koronát, amikor feloszlatták a szerzetesrende-
ket. Végrehajtották az államosítást, elcsapták a rendi tanítókat,
tanárokat, az iskolák épületei állami tulajdonba kerültek. Előtérbe
került az úgynevezett szocialista embertípus kinevelése. 
Vecsésen a települést körzetekre osztották, s mivel a vasút déli
oldalán csak az Andrássy-telepen volt iskola, az is 4 tantermes,
a Halmi-telepi gyerekek a Felső-telepre, az Andrássy-telepiek a
Falusi Központi Általános Iskolába járhattak. Ez óriási terhet
rótt az iskolákra. Nem volt ritka az 50 - 60 fős osztály. A nehéz-
ségeket fokozta a TSZ-ek szervezése, a főváros munkaerő éhsé-
ge. A Felső - telep iskolája - hasonlóan a többihez - nehezen
győzte a fokozott igénybevételt. A jelenlegi Petőfi szobor mel-
lett állt egy hosszú, földszintes, valamint a jelenleg gimnáziumi
oktatást szolgáló, a 100. évét ünneplő épület. Ezekben folyt az
oktatás. Az iskola a jellegtelen 3. sz. Általános Iskola nevet
kapta. Ezen szerepelt a rendszerváltásig. Az egyedüli iskola volt
Vecsésen, amely tornateremmel rendelkezett. Az 1973-ban
elkezdődött az OTP lakótelep építése. A gyermeklétszám roha-
mos növekedése következtében szükségessé vált új iskola épí-
tése. Az elhatározást tett követte, és 1983. szeptember 1-jén az
új iskolaépületben elkezdődött a tanítás. Következett a rend-
szerváltás. Az iskola igazgatója Csík Józsefné, 1991-ben kére-
lemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben gimnáziumi
oktatás bevezetésének engedélyezését kérte. A kérelemnek az
önkormányzat helyt adott, és 1991. szeptember elsejével meg-
indult a gimnáziumi oktatás. Ennek 25 éve. Ebben az évben
tehát lehet emlékezni az oktatás megindításának 100. és a
középiskolai képzés 25. évfordulójára. Közben rövid időre
szakközépiskolai képzés is indult számítástechnika szakon. Az
iskola neve Petőfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és
Szakközépiskolára változott. 

Az iskola volt az első
Vecsésen, amely bevezet-
te a német nemzetiségi
nyelv oktatását. Az iskola
tanulói számtalan kultu-
rális-, sport- és tanulmá-
nyi versenyen értek el
szép eredményeket, öreg-
bítve ezzel iskolájuk hír-
nevét. Működő kapcsola-

tokat építettek ki külországok iskoláival, elsősorban testvértele-
pülésünkkel, Rheinstettennel, de lengyel, holland iskola is sze-
repelt a kapcsolatban. Sorra alakultak táncegyüttesek, amelyek
közül a Rosmarein Együttes már a felnőttek között szerepel, de
szólni kell a Napraforgó Együttesről, amely elsősorban magyar
táncokat mutat be. Helyt adott az iskola a Magyar Kultúra
Napja rendezvénynek, és minden évben nagy sikerrel rendezik
meg Nemzeti ünnepünk, március 15-e ünnepségét. Fellépnek
nemzetiségi rendezvényeken, csodálatos műsorokat mutatnak

be karácsonykor a templomban. Ezzel tulajdonképpen elérkez-
tünk a másik épület évfordulójához, de előtte meg kell említeni
azt a személyt, aki sokat tett iskolájáért. A 2010-es évek elején
(2013) fenntartó-váltás zajlott le, s az iskola működtetését, fel-
ügyeletét a Római Katolikus Egyház vette át, vagyis visszake-
rült eredeti tulajdonosához. Neve Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. Csík Józsefné igaz-
gató 30 évig vezette az iskolát, amely nagy változásokon esett
át. Voltak viharosabb és csendesebb időszakok, de Ő jó kapi-
tánynak és kormányosnak bizonyult, mert iskoláját minden
esetben megvédte, és csendes vizekre kormányozta.
Tevékenységéről csak legfelsőbb fokban, és köszönet hangján
lehet beszélni. Engedtessék meg, hogy így szólítsam! Ilike!
Köszönjük munkádat, amit Vecsés Ifjúságának oktatásáért,
neveléséért, Vecsésért tettél! Neved bevésődött az iskola képze-
letbeli aranykönyvébe. Az utódnak, Sztyehlikné Hegyi
Krisztinának sok sikert kívánok, és azt, vezesse úgy iskoláját,
ahogy azt elődje tette. Ehhez kívánok jó egészséget, kitartást, és
azt, hogy tartsa szeme előtt a következőt: „Vezesd őket, utat ne
tévessz, / S magadhoz mindig hű maradj, / Mert élen állsz, és
messze látszol, / Sose feledd: Példa vagy.” 
Persze az igazgató(k) segítőiről, az igazgató-helyettesekről,
tanárokról, technikai személyzetről sem szabad elfelejtkezni,
mert a nevelésnek mindannyian részesei. Ahogy megemlítettem
a 80 évvel ezelőtti nevelőket, most a 100. évfordulón is megte-
szem. Álljon itt nevük:
Artzné Csatári Marianna, Bánlaki Tiborné, Békefiné Fenyvesi
Gabriella, Bekkerné Fenyő Ágnes, Bendiákné Szabó Tünde,
Bihalné Mező Melitta, Borcsikné Juhász Tímea, Cserné Szabó
Anita, Csík Józsefné, Daxné Bőszin Magdolna, Dóczyné Topál
Dalida, Dudás Noémi, Falvai Anett, Fekete-Part Gabriella,
Gáspárné Hatvani Gabriella, Gecserné Gonda Róza igh., Grudl-
Turi Gábor, Hegyesi Krisztina, Horváthné Bálint Éva, Juhász
Jakab András, Kabucz Tünde, Kállainé Szögi Klára, Kaposi Gábor,
Kardosné Tar Ildikó, Kárpáti Szilvia, Katulin Izabella, Kérészné
Perényi Krisztina, Kissné Fodor Annamária, Kocsis Nóra,
Kresznerits Ádám, Krupa Sándor, Madarász Krisztina, Magos
Béláné, Márton Annamária, Mátyássi Ferencné, Nagy László,
Nagyné Farkas Judit, Osikoviczné Csendesi Mária, Őze Zsuzsanna
(óraadó), Papp Antal, Papp Éva, Pécsi Marcell, Pleskovics
Sándorné, Prorokné Jankovics Anita, Sárosiné Polczer Margit igh.,
Szél Sándorné, Szitó Zsolt, Sztyehlikné Hegyi Krisztina ig., Szűcs
Ildikó, Takács Anna, Vígh Andrea, Vizler Zsolt.
Technikai személyzet: Alattyányi Lajos, Bajnokné Eizen
Hajnalka, Bákorné Kiss Gabriella, Czinege Anikó, Fazekas
Mária, Fekete György, Kirchner Diána, Komódi János, Molnár
Katalin, Nagy Miklós, Ogrin Józsefné, Tóth Lászlóné, Turián
Zsuzsanna, Varbai Istvánné, Vida Ferencné. 
További 100 évet kívánok az iskolának, a mindenkori tanárok-
nak, segítőknek!
A következőkben a másik épületről, a templomról, Isten házáról
ejtek néhány szót. 
„Vecsés Nagyközség buzgó lelkipásztora, Fehér János, érd.
esperes, plébános már 1910-ben foglalkozott azzal a gondolat-
tal, hogy a telepnek külön templomot, zárdaiskolát és lelkészsé-
get alapít. A szép terv megvalósításához megindította a gyűjtést,
amely nehezen ment, de pótolta a hiányzó pénzt a sajátjából.
Vecsési működésének 8. évében, 1916. március 19-én, Szt.
József pártfogásában bízva, megtette az első ásóvágást azon a
helyen, ahol most a templom emelkedik, Jézus Szentséges
Szívének szentelve azt.” 
Folytatás a VT márciusi számában. 

Gál István
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Január 23-án, szombaton a Bálint Ágnes Kulturális
Központban volt az önkormányzat Díszünnepsége, ahol 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte a közön-
séget. Köszöntőjét teljes terjedelemben ismertetjük. 

„Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Vecsésiek!
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs
ünnepeink közé, de már 27 éve minden esztendőben megállunk
egy napra tisztelegni az elmúlt évezred alatt megteremtett szel-
lemi és kulturális értékek előtt.
Ezen a napon írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt Szatmárcsekén,
az ország egyik legeldugottabb településén. Ennek a ténynek is
jelképes üzenete van. Szellemi értelemben nincs az országnak
lebecsülhető helye, sem határon innen, sem határon túl.
Kölcsey Ferencnek az Erkel Ferenc által megzenésített művét
először 1844. június 10-én, az első gőzhajó vízre bocsátásakor
énekelték el, de hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus
20-án csendült fel először.
Pár évvel ezelőtt művészeknek és kultúrával foglalkozó szak-
embereknek tették fel azt a kérdést, hogy „Mi a magyar kultúra
legnagyobb kincse?” A válaszokban mindenki a saját művésze-
ti irányából hozott példát:
A fotóművészek André Kertész képeit és Robert Capa felvéte-
leit emelték ki; a zeneművészek Erkel, Liszt, Kodály, Bartók
zenéit, műveiket említették; míg mások a magyar néprajz, a
magyar folklór, népzenészeinknek hírnevét mondták példaként. 
Vecsésiként és Pest megyeiként ide sorolhatnánk azokat az érté-
keket, amivel az itt élők tették színesebbé a magyar kulturális
életet. Gondoljunk csak Bálint Ágnes munkásságára.
Bárkit hozunk fel példaként, mindegyiküknek igaza van, hiszen
egyet érthetünk abban, hogy kultúra nélkül nemcsak magyarok
nem vagyunk, hanem emberek sem. 
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha felelősséget vál-
lalunk és felelősséggel bánunk a ránk hagyott kulturális örök-
séggel. Meg kell őriznünk ezt az örökséget, és át kell adnunk az
utánunk következő nemzedékeknek.
Mindannyian egy nyelv, egy kultúra, egy emlékezet, egy törté-
nelem részesei vagyunk. Közös a felelősségünk, hogy milyen
lesz a jövő magyarsága.
A magyarság kultúrája is fennmarad, amíg van mit mondanunk,
van mit megmutatnunk, és van mit átadnunk egymásnak.
Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Hagyomány, hogy ezen a napon kitüntetéseket adományoz az
önkormányzat a kultúra területén végzett tevékenység elisme-
réseként. Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Vadászi
Istvánné, a Városi Róder Imre Könyvtár vezetője. Köszönő
Oklevél elismerést kapott Valentsik Emma, a Városi Róder
Imre Könyvtár munkatársa. Gratulálunk!
Rendhagyó módon egy vecsési összeállítással tisztelegtünk
nemzeti kultúránk előtt. Varsa Mátyás színész és rendező, a
Kisspista Színház vezetője készített egy keretjátékot, amelynek

írói, szereplői a vecsési kultúra reprezentánsai voltak, a törté-
nések pedig a település életéről szóltak. A műsort másnap - 24-
én vasárnap – az érdeklődő nagyközönségnek is bemutatták. 

Részlet Ináncsi Zsigmondné véleményéből:
(…) … sokad magammal részesei lehettünk egy igazi színházi
élménynek, melynek során a XX. századi vecsési kulturális
életet és neves képviselőit ismerhettük meg.
Miközben elénk tárult Gammel József, a falu festője és lányának,
G. Ferenczy Hannának élete, annak minden drámájával, keservé-
vel, mintegy párhuzamosan, a drámát oldva jeleneteket láthattunk
Rideg Sándor művéből az „Indul a bakterház”-ból, ( alul a fotón
Gallen Gábor (Bendegúz) és Vas-Zoltán Iván (bakter) látható) a
kortárs zene és táncművészek munkásságából, a magyar népzene
fejezeteiből.
G. Ferenczy Hannát szinte mindenki ismerte, hisz a tanácsházán
dolgozott, de azt kevesen tudhattuk, hogy milyen tragikus sorsa
volt „törvénytelen gyermekként”. (…) A gyermek Hannának
így végtelen sok megaláztatáson, lelki gyötrelmen kellett
keresztül mennie, miközben a napi megélhetése is bizonytalan
volt. Ez a törvénytelen lét az egész életét meghatározta, hisz
még az iskoláztatását is gátolta. A felelősséget a festő élete
végéig Hanna anyjára hárította: „Neked az egész életedben az
anyád volt a kereszted!” A Gammel család sorsán keresztül a 2.
világháborús vecsési események is megelevenedtek, még pedig
nagyon objektíven. Szinte még ma is emlékszem, hogy nagy-
szüleim, szüleim is így mesélték, amit a front alatt átéltek.
A Futrinka utca lakói sokunk kedvence volt, gyermekeink Bálint
Ágnes meséin, rajz- és bábfilmjein nőttek fel. A műsor közben a
kivetítőn megjelentek Gammel József Vecsésről és a vecsési esemé-
nyekről készült festményei, így tovább bővült a kulturális paletta.
Nekem, mint német nemzetiségi óvodapedagógusnak különösen
jól eső érzés volt látni, hogy a Rosmarein és a Lumpen Klumpen
tánccsoport bevonásával a sváb tánc és zenei hagyományok is
színpadra kerültek, és a vecsési búcsú, mint régi egyházi és vilá-
gi ünnep is megelevenedett. Igen, mert látnivaló, hogy a magyar
és sváb kultúra egységet alkot Vecsésen. Ezt láthattuk a kulturá-
lis központ előterében az amatőr színjátszásról rendezett kiállítá-
son is, hisz a Jókai Szabadtéri Színpad műsoraiban és a korabeli
plakátokon a színészek között mindkét nemzetiség megtalálható.
Ez az est minden néző számára igazi élményt adott, főleg azok-
nak, akik itt születtek, vagy családjuk már generációk óta itt él.
A szünetben és a műsor végén kifelé menet hallható volt, hogy
igen, igen ezt én is átéltem, hallottam, de volt, aki azt mondta: Mi
környékbeli gyerekek mentünk az öreg Gammelnak fát vágni,
behordani. Szerintem sokak nevében megköszönhetem a KIS-
PISTA SZÍNHÁZ társulatának és Varsa Mátyás rendezőnek ezt a
vecsési színes csokrot, amit ezen az estén átnyújtottak. Kívánok
további sikereket művészeti munkájukhoz és nekünk nézőknek
még sok ilyen színházi élményt. 

VT info                                                  Fotók: Katona Csaba

Ve c s é s i  K u l t ú r a  H e te  a  M a g ya r  K u l t ú r a  N a p j á n
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A Magyar Kultúra Napja, itt Vecsésen szinte évente okozott
vihart. Volt olyan műsor - szerencsére jó régen -, aminek semmi
köze nem volt a magyar kultúrához. Voltak modern műfaji meg-
jelenítések, elsősorban zenés-táncos produkciók formájában. A
prózai színház az Andrássy iskola jóvoltából volt jelen.
Ahogyan ez az iskola volt az ötvenes-hatvanas években is a kul-
túra egyik bástyája (a Jókai mellett), úgy most is két színdarab-
bal jelentkeznek évente. Ezúttal, a Kisspista Színház jóvoltából
egy színpadi játékon keresztül a vecsési kulturális élet egyfajta
keresztmetszetét láthattuk. Az előadás felvillantotta a település
kulturális gazdagságát, sokszínűségét régiektől a mai tehetsége-
kig. Sokaknak hosszú volt. Egy évben egyszer azért ki lehet
bírni, vagy nem? Hátha hiánypótló lett volna… És a keretjáték-
ba –és az idő korlátba – még sok kiválóság be sem fért
(Labancz Borbála színművésznő, Brindzik László képzőmű-
vész, Bányász Béla festőművész, a Jókai-csoport és még sokan
mások). Voltak, akik vallásellenességet véltek felfedezni. Fehér
János személye sokakat oszt meg. Szerintem a valaha élt egyik
legnagyobb vecsési, akinek szobra kellene, hogy legyen.
(Gondoljanak bele, hányan éltek emberi gyarlóságok sokaságá-
val, mégis művészi vagy közéleti szerepük a legnagyobbak
közé emelte.) Voltak, akik a festő és lánya sajátságos viszonyá-
nak megjelenítését sokallták. Azt gondolom, hogy ezen keresz-
tül egy korszakot is ábrázoltak, ami helyes szempont.
Egyebekben pedig Varsa látásmódja az alkotói szabadság része,
amiért tisztelet jár. Aki jobbat tud, rajta, ki tartja vissza? 

Én magam végig élveztem, rengeteg személyes emléket ébresz-
tett bennem. Mégis azt tartom a legfontosabbnak, hogy bemu-
tatta: lám egy kis falu/város a főváros peremén mégis saját kul-
turális identitással rendelkezik, ami gazdag volt, egyre színe-
sebb a jelene, és csak rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövője.
Hiszen ezt a keretjátékot a ma tehetségei mutatták be, helyen-
ként sziporkázó talentummal. Ismét bebizonyosodott, hogy
olyan széles a helyi kulturális repertoár, hogy akár egy hét min-
den estéjét tartalmas és változatos kultúrával tölthetnék meg.
Hogy milyen lesz a jövő? Hogyan sáfárkodunk értékeinkkel?
Ez az izgalmas kérdés! Ez mecenatúra kérdése elsősorban. Az
önkormányzat eddig is derekasan kivette a részét a támogatás-
ból, mert a kultúra nem önfenntartó, de nem is ez a célja. Az
egészséges közösségnek a célja a kultúra jelenléte, mert ettől
lesz élhetőbb az élete. Ez önkormányzati és vállalkozói támoga-
tás nélkül nem megy. Milyen jó volna, ha önkormányzat
és/vagy vállalkozás által évente finanszírozott pályázati keret-
összeg állna rendelkezésre színházi, irodalmi, zenei vagy egyéb
kulturális alkotás létrehozására, műhelyek ápolására. 

szalontai                                                   fotó: Katona Csaba

Köszönet...
Kortye Katalinnak, a klippekért és a hangokért, amelyekkel kere-
tet adott az előadásnak. Köszönjük, hogy velünk játszott Szersén
Gyula, Jászai-díjas színművész; Bakó Gábor, a Szentpétervártól
Székesfehérvárig ismert koreográfus, a Színművészeti Egyetem
tanára, új utakat kereső táncművész; Fekete Györgyi Aase-díjas,
az Egri Színház Közönség-díjasa, a színészek titkos szavazata
által elnyert gyűrű birtokosa. Köszönjük R. Simor Katalinnak a
dwd-t édesapjáról, az egykori vecsési diák Simor Ottó, Jászai-
díjas, Érdemes művészről, a Debreceni Csokonai Színház Örökös
Tagjáról. Köszönet Hegyi Gábor barokktrombita művésznek,
2015. Echo Klassik díjasának. (E lemezdíjat 22 kategóriában
adják ki Németországban; más kategóriában többek között a New
York-i Metropolitan zenekara és kórusa, vagy Szokolov orosz
zongoraművész felvételét díjazták.)
Köszönet, hogy elfogadta
meghívásunkat a Rosmarien
és a Lumpen-Klumpen
Tánccsoport, produkcióju-
kat elismerő csettintéssel
figyelték nem vecsési hoz-
záértők. Csodálom Doró
Katit, aki iskolás koruk óta
vezeti fiataljait, és ma 20
párja van; jönnek a barátok,
barátnők is és egy nagy
közösséget alkotnak.
Csodálom Fazekas Jóska és
Rita jókedvét, hogy mindig
készek odaállni a jónak tar-
tott ügy mellé, és van egy ötlet a tarsolyukban... Köszönjük a
Balla Péter Népdalkör fellépését, amelyben nehéz volna hibát
találni, s hogy előadták Balla Péter Vecsési gyűjtését. Köszönjük
a hasonlóképpen kiváló Labdarózsások fellépését, akik vállal-
koztak arra is, hogy rövid idő alatt betanuljanak egy, az előadás-
ba illeszkedő anyagot. Köszönjük a WAT profizmusát, Vili kia-
padhatatlan ötleteit. Köszönet a Kisspista Színház minden tagjá-
nak és családtagjaiknak. Köszönet Vivinek és Ádámnak (meg a
második részben Kristófnak), akik 15 éves létükre hiba nélkül
levezényelték ezt a bonyolult előadást. Köszönet a képekért, a
tárgyakért és mindazért, ami most nem jut eszembe... 
Köszönet a Tamási családnak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta
a felbecsülhetetlen értékű Tamási Pál Gyűjtemény ideillő darabja-
it. Köszönet Vadásziné Marikának, aki A két Kiss Pista című kiál-
lítás létrehozásában legfőbb harcostársam volt. Köszönet Koltai
Róbertnek, aki két alkalommal is eljött közénk, és mesélt egykori
barátairól, a két Kiss Pistáról. Köszönet a Kiss családnak.
Külön köszönet annak a 20 éves kislánynak, aki ismeretlenül meg-
állított az utcán, és azt mondta: büszke arra, hogy vecsési! Igaz, azt
is hozzá tette, hogy ezt az előadást 16 órakor kellett volna kezde-
nünk, és utána beszélgetni múltról, darabról, múltbéli alkotó sze-
mélyiségeinkről. Talán egyszer majd sor kerül erre is... Köszönet.
Mindannyian igazi vecsésiek, akárhol születtek. Vecsésinek lenni
ugyanis annyit jelent, mint embernek lenni, gyökeret ereszteni
valahol (talán éppen itt), ebben a szélfútta világban. 
Képünkön: Bálint Ágnes: Frakk – jelenet. Balról: Pintér
Alexandra (Szerénke), Nagy-Papp Krisztina (Lukrécia) és
Gyurcsán Erika (Irma néni)

Varsa Mátyás                                            fotó: Katona Csaba

Ve c s é s i  K u l t ú r a  H e te  a  M a g ya r  K u l t ú r a  N a p j á n

A legifjabb tehetségek, balról: 
Horváth Botond, Kókai Hajni, Varsa Márton
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Cégek,vállalkozókfigyelem!

Vállalommunka-,tűz-éskörnyezetvédelmi
törvényekáltalelőírtkötelezettségekteljesítését.

-telepengedélyekhezdokumentumokkészítését,
-építőiparicégeknekegészségvédelmiésbiztonságitervkészítését,
-oktatásokmegtartását,
-munka-,tűz-éskörnyezetvédelmiszabályzatokkészítését,
-kockázatelemzést,
-munkavédelmiüzembehelyezésésmentésitervkészítését,
-érintésvédelmiésvillamosbiztonságtechnikaifelülvizsgálatokvégzését.

Hívjon!Vállalom!Mennyiért?
Abírságsokszorosantöbbekerül!
PestkörnyékiMunkabiztonságiKft.

2220Vecsés,Bulcsúutca3.Tel.:06209616901

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

NUVER & BERGER KFT.
2220Vecsés,Rózsautca14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É l E l M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

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

ADAlÉKAnYAGOK,ESZKÖZÖKFORGAlMAZÁSA

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

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

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
FogfehérítésZOOM2lámpával,

ésfogékszerfelrakása.
Foggal-ÖrömmelDI.Bt.

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

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

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

HarcsaGéza
karosszérialakatosmester
Vállalom: minden típusú karambo-
los személygépkocsi teljeskörű biz-
tosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre, 
egyéb szolgáltatásokkal.
Bérvagycsereautó!Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10%engedménytkap a karosszéria
munkadíjából!

VecsésFőu.89.Tel./Fax.:29/739213
Mobil:06-20-9448372.Email:harcsageza@freemail.hu

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95

Temetkezési Kft.
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GÁZKÉSZÜlÉKjAVÍTÁS
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

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

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

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

VassIstván gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kell ner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306  

Mobil: 06-20-9252-635

Kerti szerszámok, nyelek, lomb seprűk, smirgli papír.
Ecsetek, festékek, kesztyűk, falazúrok, szegő lécek.
Varta elemek, rágcsálócsapdák, metszőollók, fűrészek.

Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

VÁRUNK ANGOL ÉS NÉMET 
TANFOLYAMAINKRA, HA
ü most kezdenél nyelvet tanulni

ü érettségire,nyelvvizsgára készülsz,

ü jó helyen és

ü eredményesen szeretnél tanulni

www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:

Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852

fknysz:13-0484-05

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Energetikai tanúsítvány
Praktikeres kedvezmény

Biztosítás
Nyugdíj program
Hitel, Fundamenta
EUB utasbiztosítás

Tel.: 06-29/350-327, 06-70/948-2884
E-mail: podett@freemail.hu

GENERALI Biztosító



Az Egyházunk 25 évenként szokta meghirdetni a Szentévet,
hogy a hívek részesülhessenek a Szentév rendkívüli kegyelme-
iben, áldásaiban, és így gazdagodhassanak lelki életükben,
megértve a hit lényegét, igazi értékeit, és vonzóbbá, elérhetőb-
bé téve az Úr szeretetét, irgalmát. A hívek Rómába zarándokol-
nak, hogy a Szent Péter Bazilika szent kapujához eljussanak.
Ezt a szent kaput a Szentév bezárásával befalazzák, és csak a
következő Szentév megnyitásakor a pápa nyitja ki, hogy a
Szentév alatt nyitva legyen. (Az 1975-ös Szentévben járhattam
Rómában és haladhattam át a szent kapu alatt.)
A média közvetítéséből ismerhettük meg a kifejező képet: „A
Pásztor belép az ajtón, a nyáj követi.” Ferenc pápánk december
8-án nyitotta meg a 2000-es Szentév óta zárva tartott szent
kaput a Szent Péter Bazilikában, megnyitva ezzel az irgalmas-
ság rendkívüli szentévét, majd elődjével, XVI. Benedekkel
együtt elsőként lépett be rajta. Őket követte a bíborosok, a püs-
pökök és a világi hívek tömege. A pápa homíliájában kifejtette,
hogy az átlépés segít „felfedezni az Úr irgalmasságának mély-
ségét, amely mindenkit befogad, és mindenkit személyesen meg-
szólít. Ezzel az isteni szeretet részesévé válunk, ezért hagyjunk
el minden félelmet”.
Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitása
után egy héttel a római Lateráni Szent János Bazilikában nyitot-
ta meg a szent kaput, ezzel egy időben a világ egyházmegyéi-
ben lévő többi szent kapu is megnyílt. 
Szentatyánk az eddigi hagyományokkal szemben rendelkezett
úgy, hogy több helyen is megnyíljanak a „szent kapuk”. Így vált
lehetségessé, hogy a hívek tömegei - világszerte - hozzájussa-
nak a Szentév rendkívüli kegyelmeihez, áldásaihoz. 
A budapesti Szent István Bazilikában Erdő Péter bíboros, érsek
nyitotta meg az ottani szent kaput a következő szavakkal:
„Tárjátok ki az igazság kapuit, bemegyünk, hogy hálát adjunk

az Úrnak. – miközben megnyitották - Ez az Úr kapuja: belépünk
rajta, hogy elnyerjük irgalmát és megbocsátását”. A szentmi-
sében hangsúlyozta a bíboros, hogy „mindenkinek szüksége van
megtérésre, mert senki sem tökéletesen kész az Istennel való
találkozásra. … S ez a megtérés mindenki számára lehetséges.”
A bíboros a misezáró áldása előtt így szólt: „Szétküldtük az
irgalmasság éve üzenetét: nyitva van az irgalmasság kapuja,
nyissuk meg mi is szíveinket, hogy Istenhez találjunk!”

Ferenc pápa a rendkívüli szentévet meghirdető bullájában ez
olvasható: „Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság miszté-
riumát. Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke for-
rása. Az irgalmasság a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten
elénk siet”.

Nagy István Elek 
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Gondolatok... Szentév az irgalmasság jegyében (2016. február)

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik
drága halottunk, SzekeresMárton
temetésére eljöttek, fájdalmunkban
osztoztak és utolsó földi útján
velünk voltak.

A gyászoló család

Pedagógus felvétel!
A 2016-17-es tanévre 2016. szeptember 1-jei kezdéssel keresünk:
- tanítót, angol műveltségi területtel (főiskolai végzettséggel) és
- matematika-fizika szakos (esetleg matematika egy szakos) tanárt
(egyetemi végzettséggel) teljes állásra, határozatlan időtartamra. 
Benyújtandó: szakmai önéletrajz, hiteles oklevélmásolatok, erkölcsi
bizonyítvány.
A benyújtás módjának lehetőségei: 
- levélben: Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Gimnázium, 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
- e-mailen: a pecsi.marcell@gmail.com címre
Telefonon tájékoztatás ad az iskola igazgatónője, Sztyehlikné Hegyi
Krisztina +36306686981

Petőfi info

ASzentévetmegnyitjaFerencpápaaSzt.PéterBazilikában

Országos élelmiszer kiskereskedelmi üzletlánc, Vecsés városában működő
üzleteibe szakképzett boltvezető helyetteseket és bolti eladókat keres.

Érdeklődni: 06/30/950 7768 
E-mail: titkarsag@coopszolnok.hu

A II. Esküvő Kiállításon, a
Szalai Anikó esküvői ruha
és kölcsönző szalon gyö-
nyörű ruhája nyerte el a
közönség tetszését, amelyet
Borbély Luca mutatott be.



Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Gimnázium hírei
Karácsonyi műsor a Jézus Szíve Templomban

Katolikus iskolánk hagyományos karácsonyi műsora 2015. dec-
ember 18-án volt a két hatalmas karácsonyfával feldíszített fel-
sőtelepi templomban, ami idén is zsúfolásig megtelt iskolánk
tanulóival és hozzátartozóikkal. A hagyományokhoz híven
énekkarosaink és lelkes kollégáink előadásában felcsendülő
karácsonyi énekekkel vártuk kedves vendégeinket. Sztyehlikné
Hegyi Krisztina igazgatónő és Huszka Mihály atya köszöntője
után először a gimnazisták – Vass Zsanett, Váradi Dorina és
Nagy Melinda - szavaltak magyarul és németül, majd a 8.b osz-
tályos és gimnazista tanulókból álló német nemzetiségi kamara-
kórusunk adott elő két meghitt adventi éneket, majd Nagy
Tamara előadásában Schubert Ave Maria-ja csendült fel. 
Idén a harmadik osztályom volt a főszereplő. Az őszi szünet
után kezdtük meg a felkészülést. Olyan műsort állítottam össze,
amelyben Szigetvári Imre atya, nagyra becsült, néhai plébáno-
sunk pásztorjátékának a versei is szerepeltek, és amiben az osz-
tály mind a 32 tanulója szerepet kapott.
Izaiás próféta jövendölésétől, Augustus császár rendeletéig, a
pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatásáig minden megeleve-
nedett az oltár előtt. A 3. a osztály tanulói végig nagyon lelke-
sen készültek, és színvonalasan adták elő szebbnél szebb jelme-
zeikben a szerepeiket. A pásztorjátékhoz kapcsolódó dalokat az
alsós énekkar énekelte, amit Kállainé Szögi Klára irányított.

Amíg a 3. b osztályból Végh Júlia Gryllus Vilmos Karácsonyi
angyalok című dalát énekelte, majd 6 osztálytársa egy
Gyökössy Endre imát mondott el, a 3. a osztályosok gyorsan
átöltöztek, mert egy meglepetést készítettünk karácsonyi aján-
dékként. A próbák alatt a kiszűrődő hangokat hallva, gyakran
találgatták gyerekek és kollégák, hogy vajon mit csinálunk az
osztályteremben. Mivel tanítványaim tudtak titkot tartani, a
közönség csak a műsor végén látta és hallotta először a megle-
petés műsorszámot. Az ünneplőben felvonuló gyerekek 32
csengettyűvel, Borcsikné Juhász Tímea vezetésével először a
Csendes éj című dalt játszotta el. Utána Baranyi Zsófi 5. b osz-
tályos diák mondott el egy szép karácsonyi verset, majd ismét a
csengettyűk szólaltak meg. A Jingle Bells refrénjét angolul éne-
kelve a gyerekekből sugárzott a jókedv. Szüleik nem győzték a
szemükből törölgetni a könnycseppeket. A csengettyűzést vas-
tapssal jutalmazta a közönség, amit megismételtünk.

Kissné Fodor Annamária  
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Petőfi: szalagavató a végzősöknek
Fotó: Kolonics Csaba

Petőfi: farsang a nebulóknak
Fotó: Kolonics Csaba

Környezetvédelmi pályázatok!
A Vecsési Hulladékkommandó és a Bálint Ágnes Kulturális Központ két

pályázatot hirdet a Föld Napja alkalmából

Hogyan lesz a hulladékból, szemet gyönyörködtető ruha, kalap, táska
vagy egyéb öltözék-kiegészítő?”

Feladat: Hulladék-anyagból (fémből, műanyagból, papírból…stb.) 
felvehető, a kifutón vagy a valós életben viselhető ruha, kiegészítő,

táska, ékszer, stb. tervezése, kivitelezése.
Korcsoport: 12-18 év. Lehet egyénileg és csoportosan is jelentkezni.

Gyermek rajzpályázat a Föld védelmében
Mit jelent neked a szelektív hulladékgyűjtés vagy a környezetvédelem? 

A pályázaton külön értékeljük az alsó és felső tagozatosok műveit. 
A rajzok leadása: iskola titkárságon.

A feltételekről érdeklődni lehet: hruha@gmail.hu
és Krojher Gabriella: 0630 386 7470

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐK: 2016. március. 31. 
A díjak átadására az alkotásokból tartott divatbemutató és kiállítás 

keretében 2016. április 22-én 15 órakor a Bálint Ágnes Kulturális
Központban kerül sor.

Fődíj: kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba a Hulladékkommandó 
tagjaival (minden díjazott részvételével) és plusz egy délután a

Kommandóval, ahol megismerhetitek a munkánkat.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik KIS PÉTER
temetésén megjelentek, elkísérték utolsó útjára és együtt érez-
tek velünk fájdalmunkban.
A gyászoló család
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
panoráma röntgen
Vassné Csorba Zsuzsa, Vass Péter- fogtechnika 

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

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

dr. Csorba

jÓ
T jÓl

Halló, itt vagyunk!

Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, ha telefo-
nálhatna olcsóbban is? Válassza az Önhöz illőt, vált-
son Netfone előfizetésre, jobban jár!

NETFONE az új, magyar szolgáltató

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

Egyedi  árajánlatot dolgozunk ki Önnek – akár vállal-
kozóként, akár magánszemélyként szeretné csök-
kenteni 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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Sok év után, újra Vecsésen!!!
Dr. Záhony Péter 

fogszakorvos
Fogszabályozó magánrendelése 
péntekenként a szakrendelőben

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

vagy 06/209893901

Ez az Ön 
hirdetésének a helye!

A közelmúlt közvélemény-kutatása szerint a
település lakosságának 87%-a a

Vecsési Tájékoztató című újságból 
szerzi információit!

Ha Ön a leghatékonyabb módon akarja 
termékét, szolgáltatását hirdetni, 

akkor forduljon hozzánk!

0620 466 5950 - 0629 737487

e-mail: szajan@a-vecses.hu

LIVELLo oUTLET ÁRU ÉRKEZETT

A VECSÉS TELEPI úT 77
SzÁM ALATTI ÜzLETÜNKBE, 

KEzD VELÜNK A TAVASzT.

MEGúJULT MINŐSÉG, 
ELÉRHETŐ ÁRoN. 

GyERE EL ÉS TALÁLJ úJRA KINCSEKET.
MINDEN SzERDÁN TELJES ÁRUCSERE.

KEDVEZMÉNY A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK!-5%
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„A kutya az ember legjobb barátja!”
„41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2016.01.01 - A
kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való
bánásmódra vonatkozó rendelkezések:
(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat
tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanak-
kor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
(5)Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy-
testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.
(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyeden-
ként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell
biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt
tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.
(8)Patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.
(12)A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt
ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni
a járási állat-egészségügyi hatóság felé.”
Azt mondják: „A kutya az ember legjobb barátja!” Akkor sze-
retném megkérdezni a következőt: Te láncon tartanád a leg-
jobb barátodat?
A fenti rendelet és idézet alapján nem mindegy, hogyan fogunk
kutyatartásba, mert nem elég (jó esetben) csak ételt adni az állat-
nak, hanem megfelelő életkörülményeket kell biztosítanunk a
számára. Az ebtartás óriási felelősséggel jár. Aki kutyát szeretne
tartani, gondolja át, hogy 10-15 évig képes lesz-e megfelelő
módon gondoskodni kutyájáról. Hazánkban - sajnos - nincs meg-
felelő szinten a kutyatartás, mert sok esetben csak arra tartják a
kutyát, hogy jelezzen, elijessze a betörőt. Szomorúan látva sokan
teszik ezt úgy, hogy láncon vagy egy akkora helyen tartják a
kutyát, ami nem felel meg - nemhogy a törvényi előírásnak-, de

még a minimálisan elvárható életkörülményeknek sem. A kutyák
által okozott balesetek túlnyomó többsége azért történik, mert a
nem megfelelő tartási módszer miatt az állat nem tudott megfele-
lően szocializálódni, beilleszkedni az adott környezetbe. Ez által
nem tudott megfelelő kapcsolatot kialakítani az emberekkel.
Ezért nem a kutya a felelős, hanem a gazdája!
Erkölcsi oldalról tekintve, ha valaki kutyát szeretne tartani, az
nem azt jelenti, hogy a környezetének kötelessége különféle
kellemetlenségeket (folyamatos kutyaugatás, közterületen
hagyott kutyaürülék) elviselni, hanem azt, hogy a kutya, a gaz-
dája és a környezetükben kutyát nem tartók úgy élnek együtt,
hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymás életterét, és
betartják az ehhez kötődő írott és íratlan szabályokat.
Amennyiben valaki olyan kutyán szeretne segíteni, amelyet
nem a rendelet előírásainak megfelelően tartanak, akkor nem a
rendőrséget, hanem a jegyzőt és a hatósági állategészségügyi
szolgálatot kell értesíteni. (A kivizsgálást követően kiszabható
állatvédelmi bírság alapdíja 15.000.- Ft, de egyes esetekben ez
magasabb is lehet.) Ezeken felül minden eb tulajdonosának
bejelentési kötelezettsége van, melyet az Önkormányzatnál
tehet meg egy nyomtatványon. Az adott nyomtatványt a
Hivatalban vagy a városi honlapon érheti el:
http://www.vecses.hu/polgármesteri hivatal/ letölthető nyomtat-
ványok/ közbiztonsági és környezetvédelmi osztály nyomtatványai/

eb-összeíró adatlap és tájékoztató.
Ahogy a rendelet 12. pontja is emlí-
tést tesz róla, a négy hónaposnál idő-
sebb kutyák úgynevezett transzpon-
derrel (mikrocsippel) kell, hogy ren-
delkezzenek, amiről a következő
számban tudhatnak meg többet. 

(Rendeletforrás: Nemzeti Jogszabálytár, Képforrás: HSUS)
Várszegi Csaba                                              fotó illusztráció



Vecsési Tájékoztató 2016 február                                                                                            Helytörténet  25

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

Hatvan éves a Jókai Szabadtéri Színpad – V.
AFöldművesSzövetkezetésnépboltjókaiKultúrcsoportja

Dr. Nagy Lajos és felesége emlékalbuma szerint 1954. novem-
ber 13-án és 14-én a Vecsési Földműves Szövetkezet és Népbolt
Kultúrcsoportja, vagyis Jókai Kultúrcsoport néven
Beaumarchaise: Sevillai borbély c. 3 felvonásos, énekes víg-
operáját tűzte műsorára a közösség, amit a felsőtelepi tornate-
remben mutattak be. A dolog poénja, hogy a zenetörténet sze-
rint Beaumarchaise mindössze két zenés darabot írt életében,
amit Rossini javaslatára kétszer is átdolgoztak és a librettókat
egy másik, franciaföldön élő olasz zeneszerző írta. Mindezek
ellenére a Jókai Kör korabeli szórólapjain, plakátjain
Beaumarchaise-t jelölték meg szerzőként. A Sevillai borbély
bemutatóját Hrachovina Lajos és Fekete Károly rendezte. Érde-
mes a szereposztást megismerni: Bartoló orvost id. Hrachovina
Lajos, Rosinát, az orvos lányát Somogyi Ilonka, Almaviva gró-
fot Fekete Károly, Figarót a borbélyt Kiss István, Don Basilio
énekmestert Kőpataki Sebő, Fürge inast Geringer János, Fickó
inast Gaál Flórián, a jegyzőt Novák Sándor, Alcade poroszlót
Fodor Márton alakította. A Vecsési Szalonzenekart, mint min-
dig, most is Somogyi (Stiglmayer) Lajos vezényelte.

Kiss István Figaró és Somogyi Ilonka Rosina szerepében meg-
hódította a közönséget (archív fotó)

Az előadás olyan hatalmas sikert aratott, hogy a nagy érdeklő-
dés miatt november 20-21-én este 7 órakor is be kellett a felső-
telepi iskola tornatermében a közönségnek mutatni. Ebben a
darabban tűnt fel bájos hangjával és szellemes játékával
Somogyi Ilonka zeneakadémiai hallgató. A sikert erősítette Kiss
István nagyszerű és humoros Figaró alakítása, az Almaviva gróf
szerepében remekelő Fekete Károly és a Don Basilió énekmes-
tert igényesen megjelenítő Kőpataki Sebő. A díszletek is nagy-
szerűen sikerültek, amelyeket id. Hrachovina Lajos szerzett a
budapesti színházak központi műhelyéből.
Az előadás sikere arra irányította a kultúrcsoport és a fenntartó
földműves szövetkezet szakszervezeti vezetőinek figyelmét,
hogy egy nagyobb színpadra lenne szükség az újabb zenés dara-
bok, főként az operettek bemutatásához. Igen ám, de a tanács
nem vette jó néven, hogy a Téhöly vendéglő átalakításának
elhúzódása közben egy másik beruházás is megkezdődjék a
településen. Ennek ellenére megindultak az előkészületek, meg-

kezdődött a tervezés és szervezés, hogy a földműves szövetke-
zet tulajdonába került Jókai út 8. szám alatti porta kertjében
megépüljön a 800 néző befogadására alkalmas Jókai Szabadtéri
Színpad. Külön is szólni kell Fogarasi Józsefről, aki a
Földműves Szövetkezetben is fontos tisztséget töltött be az épít-
kezés idején. és nagy szívvel, lelkesedéssel vett részt a színpad-
építésben, s egyáltalán a Jókai csoport életében. Sajnos korán
meghalt, de a lánya, Katika aktív tagja maradt a Jókai színjátszó
csoportnak.  
Ma már nehéz elképzelni, milyen óriási összefogással kezdő-
dött a színpad kialakítása. 1955 tavaszán Vecsés szinte minden
lakossági rétege: fiatalok, házaspárok és idősebbek, Budapestre
ingázó és helybeli üzemekben dolgozó munkások, műszaki dol-
gozók, festőművészek, tszcs-traktorosok, hivatalnokok és párt-
munkások, földműves szövetkezeti dolgozók, sportolók, vas-
utasok, orvosok, pedagógusok, a helyi iskolák diákjai, nagy-
apák, apák és anyák, fiaik, lányaik egyaránt részt kértek a nehéz
fizikai munkákból. Talán csak a parasztság nem vett részt ebben
a társadalmi munkában, ami az előbbiekben már említett pad-
lássöprések és a gazdákra kirótt, elviselhetetlen beszolgáltatá-
sok, adók miatt érthető is. Azok azonban, akik valamilyen sze-
repekben később feladatot kaptak a Hrachovina Lajos – Fekete
Károly – Kiss István rendezőhármastól, valamennyien együtt
tolták a talicskát és a csillét. Igen, a csillét is, mert a szervezők
Endrei Lajos állomásfőnök és a kertekaljai Fehringer Károly
segítségével a Kőér utcai MÁV Építési Géptelepről síneket és
csilléket kölcsönöztek. A zenekari árokból kitermelt és csillék-
be rakott földet a nézőtéri zsöllye alá a kialakított sínpályán tol-
ták fel az emberek. 
A korabeli sajtó szerint „1955-ben Vecsésen megmozdult a
föld”, s ebben jórészben igazuk is volt. Az egész monori járás-
ban példaként emlegették a vecsési kultúrcsoport kezdeménye-
zésére kibontakozott összefogást. Ott csillézett Novák Sándor
ruhatisztító kisiparos, idős és ifjabb Hrachovina Lajos, Kiss
István, idős és ifjabb Fekete Károly, Geringer János, Saári
Erzsébet, Nagy Lajos, Somogyi Ilonka, Ludányi József,
Szauerwald Gábor, Gaál Flórián, Fodor Márton, Fischer
Mátyás, Csűrös Zoltán plakátkészítő, a későbbi hősi halott for-
radalmár, Bende László, Hégely Gábor, Lipák József,
Einsziedler Gábor és sokan mások. Szombatonként és délutá-
nonként még jobban benépesült az FMSZ Jókai utcai udvara, és
olykor vasárnap hajnali három óráig is végezték a munkát a vas-
úttól Bende László mozdonyvezető közbenjárása alapján köl-
csön kapott mozdonyreflektorok világítása mellett.

Orosz Károly

Köszönjük!

A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kura-
tóriuma köszönetét fejezi ki mindazon adófizető állam-
polgárnak, aki a2014-esSzja1%-ának felajánlásával
támogatta alapítványunkat. Folyószámlánkra az így
átutalt 298.630 Ft-ot a Mosolyország Óvoda nevelő-
munkájának támogatására: vizuális eszközök, játékok,
sporteszközök, bútorok, berendezések és informatikai
eszközök vásárlására, karbantartására, sport tevékeny-
ség támogatására, művészeti nevelés fejlesztésére
kívánjuk fordítani. 

További támogatásukra is számítunk.
az alapítvány Kuratóriuma
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Egy életen át a gyermekek között
Mérai Jánosné sz. Erős Ágota
1940. augusztus 3-án
Hadikfalván (Románia –
Bukovina – lásd cikk után a
megjegyzést – szerk.) látta meg
a napvilágot. Szülei földműve-
léssel foglalkoztak, hárman
vannak testvérek. Ágika 9
hónapos volt, mikor az egész
család költözni kényszerült.
Onnan mindenki költözni kény-
szerült, végül Palotabozsókon

egy Pécshez közeli településen kötöttek ki. Ott végezte el az
iskoláit, majd óvónőképzőbe ment Pécsre, ahol kiváló ered-
ménnyel 1957-ben megszerezte az óvodapedagógusi diplomát.
Előbb Bátára, később Bátaszékre helyezték. Négy évig tevé-
kenykedett ott boldogan, mert a gyerekekkel való törődést
tekintette hivatásának egész életében.
Akkoriban több ismerősük Vecsésre költözött, nagyobbik test-
vére a fővárosba, így családi döntés következett: Vecsésre köl-
töztek 1960-ban.
Ágika nagyon jól érezte itt magát. A Monori járásnál jelentke-
zett, hogy szeretne Vecsésen dolgozni. A kinevezését meg is
kapta a falusi óvodába, akkor még az óvodák az iskolákhoz tar-
toztak. 1961-ben ment dolgozni, ahol 3 csoport volt 60 gyer-
mekkel, az később kibővült 4 csoportra, már 90, sőt nem ritkán
100 gyermek is járt hozzájuk. 
Három év elteltével kinevezték az óvodavezetőnek, és nyugdí-
jazásáig,1995-ig ennek volt megbecsült vezetője.
A gyermekek iránt szeretettel, türelemmel volt, vidáman oktat-
ta-nevelte a rábízott kis lurkókat. Segítségére voltak társadalmi
munkában a szülők, az akkori TSZ vezetése, a gázosok, s min-
denki egy emberként segített, amiben tudott, épült-szépült az
ovi a nevelők, szülők, gyermekek örömére.
A szabadidejében a pedagógus társaival járt színházba, moziba,
kirándulni, nagyon szereti a történelmet, így boldogan ment
műemlékeket, várakat megcsodálni. Mint említettem, szórakoz-
ni a kollégáival járt, és 1963 májusában rendeztek a felsőtelepi
iskolában egy úgynevezett orgona bált. Itt ismerkedett meg a
későbbi férjével. Szerelem volt első látásra, rövid udvarlás után
János megkérte a kezét, és még az év őszén össze is házasodtak.
Férje előbb a fővárosban, majd Vecsésen, a TSZ melléküzemá-
gában dolgozott szakmunkásként nyugdíjazásáig. Nagyon szé-
pen éltek, boldogok voltak, csak egy gyermek hiányzott
nagyon. Tíz évig váratott magára. Mindenhová elmentek vizs-
gálatokra, hogy kiderítsék, miért nem jön a kis trónörökös.
Végre nagy boldogságukra 1973-ban megszületett a várva várt
fiú gyermekük, aki a János nevet kapta Édesapja után. A sze-
mük fénye lett a kisfiú, együtt jártak Ágikával az óvodába, majd
az iskolába is. Később a Steinmetz Gimnáziumban érettségizett,

és a bűnüldözést, nyomozást választotta élethivatásául. Ma nyo-
mozóként alezredesi rangban dolgozik. Megnősült; egy kedves,
bájos gyermekorvosnőt, Orsikát vette el feleségül.
Házasságukból két csodaszép gyermek született, 2006-ban
Gergő és 2010-ben Dorottya. Édesanyja nagyon büszke rájuk!
Szomorúan mondja, hogy párja 2004-ben örökre elment, beteg
lett a szíve, és az orvosok hiába tettek meg mindent, sajnos
csendben elaludt.
Ágika egy mindig kiegyensúlyozott boldog ember, aki tevéke-
nyen éli az életét.
Nyugdíjazása után a falusi iskola igazgatója felkérte, hogy 5.
osztálytól 8. osztályig tanítson éneket az iskolában, ő természe-
tesen elvállalta, amit egy évig boldogan csinált. Később 10 éven
keresztül állandó kísérője lett a kisegítő iskolásoknak, ami azt
jelentette, hogy külön busszal összeszedte reggel a gyermekeket
és bevitte a Havanna lakótelepi iskolába, majd délután értük
ment és hazakísérte őket. 
Vidám alaptermészettel áldotta meg a teremtő, ezért mindig jól
érzi magát a bőrében. Nyílt, kedves és mosolygós ember, akinek
nagyon sok ismerőse, barátja van.
Ágika a világ legboldogabb nagymamája. Meséli, hogy egész
életét gyermekek között töltötte, mindig boldoggá tették az ovi-
sai, de a saját gyermek és unoka az még nagyobb boldogság.
Szeretettel kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú boldog
életet Ágikának:

Írás és fotó: Benke Mária

Köszönet a polgárőrségnek….
Az Andrássy-telep óvodánk körzete, szép gondozott kertes
házakkal, modern, minden igényt kielégítő lakóparkkal. Az itt
élő családok nagy része tiszteli a hagyományokat, családi kap-
csolataikban szeretetteljesen nevelik gyermekeiket. 
Kivételek persze mindig vannak.
Napjainkban egyre több az óvodások között is a deviáns visel-
kedésű, sajátos nevelési igényű, idegrendszeri problémákkal
küzdő gyermek. Sok-sok figyelmet, szeretetet és foglalkozást
igényelnek. Itt az óvodában kiemelten foglalkozik velük óvo-
dapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopé-
dus. Ha szükséges más szakember további vizsgálataira is
küldjük. 
De hiába tesznek meg mindent az intézmények a gyermek
szellemi, testi, erkölcsi és érzelmi fejlődése érdekében, ha a
család rossz példával jár elől, ha otthon negatív benyomások,
stresszes helyzetek érik.
Sajnos néha előfordul, hogy egy-egy agresszív szülő az óvodá-
ban sem tudja visszatartani indulatait. Ez a magatartás veszé-
lyes az intézményben tartózkodó gyermekekre, felnőttekre,
félelmet vált ki belőlük.
Ilyenkor a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a rendőrség siet
segítségünkre.
Konkrét februári esetünkben a leghathatósabb segítséget a
vecsési polgárőrségtől kaptuk. Suskovics Zoltán és Birta
Norbert empátiás képessége, szakmai hozzáértése és embersé-
ge példaértékű volt.
Ők azok, akik szabadidejüket áldozzák azért, hogy mi bizton-
ságban érezhessük magunkat.
Mindezt teszik anyagi elismerés nélkül, egy köszönömért.
Köszönjük nekik!

Bálint Ágnes Óvoda gyermekei és nevelőtestülete

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

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
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Kultúra és Nemzet
A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük pár nappal ezelőtt. Kiváló
poéták mondták, hogy a kultúra egy nemzet megmaradásának
egyik talpköve. Ennek belátása pillanat műve csupán. Egy nemzet
alapja a nyelve, amin keresztül énekel, versel. Ha a nyelv, a
beszéd, az ének édestestvér, akkor a zene is az, neki is ott kellett
lenni a születésnél. A mi nyelvünk pedig elég régi. Segítségül hadd
hívjuk Bartókot és Kodályt, akik nem kevesebbet állítottak, mint
azt, hogy a magyar zene és dal közel 3000 éves, és a Belső-Ázsiai
dallamvilág legnyugatibb megjelenési formája. Ha ez igaz, akkor
ez régebbi, mint bármelyik mostani európai nemzet kultúrája!
Azonban csak a kultúrát hangsúlyozni kevés, attól még a nemzet
elsorvadhat, ha nem vigyázunk rá, és nem ápoljuk. A legnagyobb
veszélyt a média – újabban az internet – jelenti. Az 1990 utáni
évek szabad médiapiacán megjelenő kereskedelmi tévék iszonya-
tos pusztítást okoztak, hatása a mai napig tart, sajnos…
Magyarországon valamikor 1992 körül kezdődött el az a politikai
vita, ami most szerte a kontinensen dúl. Röviden abban lehet
megfogalmazni a lényegét, hogy az államok miben látják létezé-
sük lényegét? Nemzetállamban vagy egy nagy masszában, ami-
ben eggyé olvadnak, illetve a legpontosabban: egynek a kezében
olvadnak el, adják fel nemzeti létüket. A politikai paletta is ennek
mentén változik, és nem a klasszikus bal- és jobboldal jellemzői
mellett történik a pártok alakulása, és ehhez idomul a szavazók
választása. Mára eldőlt, hogy a választók szemében a pártok
nemzethez való viszonya a döntő. Magyarán, az a párt kapja a
támogatást, amelyik a leghitelesebben képviseli a nemzeti érde-
keket. Ez Magyarországon is jól érezhető, amikor a Fideszt sem
balról, sem jobbról nem tudják megelőzni, mert programjában
baloldali – árcsökkentés, foglalkoztatás növelés, pénztőke elleni
harc, stb. – és jobboldali – nemzeti érdekek és értékek védelme,
határon túliakkal való azonosulás, stb. – értékek egyaránt meg-
vannak. Ez tőlünk Nyugatra eddig lényegtelen szempontnak tűnt
a materiális, jóléti szemlélet miatt, de most a migráció féktelen és
ostoba kezelése miatt mindenütt felerősítette az országok nemze-
ti érzelmeit, ami gyökeresen ellentétes azzal a világhatalmi
érdekkel, ami éppen a nemzeti érzelmek eltüntetéséért robbantot-
ta ki a válságövezeteket, és irányította Európába a migrációt.
Az idős nemzet államok a történelmi nemzeti nagyságuk miatt, a
fiatal nemzet államok pedig a még ki nem alakult és be nem tel-
jesült nemzeti álmaik miatt vannak ellene ennek a törekvésnek. 
Reményik Sándor örök érvényű verse (Ne bántsátok a templo-
mot, a templomot és az iskolát) a határon túl vált igazzá. Ha van
iskola, ahol nyelvünkön tanulunk (leegyszerűsítve) és van
templom, ahol nyelvünkön imádkozunk (leegyszerűsítve),
akkor a nemzet felépülhet és megmaradhat. Nem véletlen, hogy
a környezetünkben lévő fiatal – a királyi Magyarországból
kiszakított államok – éppen ezt cselekszik. Talán érthető, miért
éri támadás az egyházat, akár keresztény, akár keresztyén.
Ugyanilyen okból támadják az oktatást, mert az is stratégiai
fontosságú. De figyelem! Stratégiai annak is, aki nemzetet akar
építeni, és annak is, aki nemzetet akar rombolni! Azt hiszem,
hogy nincs annak igaza, aki azt mondja, hogy minden rendben
volt az oktatásügyben, mondjuk 2010-ig. Ugyanúgy azt is
hiszem, hogy annak sincs igaza, aki azt mondja, hogy most
minden rendben van. Ugyanakkor fontos néhány dolgot rögzí-
teni, mint például: az ésszerűség határán belül mindenhol
legyen iskola, ahol a gyermekek tanulhatnak, ahol a pedagógus
dolgozhat. Fontos a pedagógus életpályamodell, a pedagógus
társadalom átalakítása, a gyermekek ingyen tankönyvvel való
ellátása, étkeztetése. Oktatásban talán hangsúlyos az is, hogy
mit tanulnak a gyerekek, nem biztos, hogy ahány iskola annyi-
féle tankönyv kell, és a problémák még hosszan sorakoztatható-

ak. Azt gondolom, hogy ezeket az állam tudja megoldani, mert
ha az önkormányzatokra bíznánk, akkor botrányos egyenlőtlen-
ségek, anarchia és káosz alakulhatna ki. Nyilván az államot
megjelenítő szervezetnek a munkája döntő jelentőségű ebben,
és erre az államnak nagyon érzékenyen kell odafigyelnie, és
finomítani a rendszert. Talán abban is egyet lehet érteni, hogy a
gyermek a fontos, hogy megvalósuljon az „ép testben ép lélek”
évezredes szemlélete. Ebben a pedagógus és a szülő döntő fon-
tosságú partner, amihez az állam biztosítja a keretet.
Visszakanyarodva Reményikhez, ha a templom és az iskola a
határon túl (és másutt is) a nemzet megmaradásának eszköze,
akkor ennek igaznak kell lenni az anyaországban is. Ha ezt tart-
juk döntőnek, akkor az oktatás –nevelés ügyében minden sze-
replőnek szövetséget kell kötnie ennek megvalósításában.
Az ember fejcsóválással figyeli azokat az értekezéseket, amely
kifáradt, saját termékenységét feladó államok azon gondolatait
próbálja értelmezni, hogy itt már semmi sem segíthet, csak az, ha
pár millió embert behozok, és ők megsegítik az ország gazdaságá-
ból-gazdagságából hiányzó embermilliókat. Hogy ennek milyen
hátulütői lehetnek – párhuzamos társadalom, együttélési anarchia-
káosz, nemzet szétesése, európai kultúra elvesztése, stb. – már
beszéltünk, de arról nem, hogy ha a migráció nem csendesül,
akkor ez minden európai országot érinteni fog. Valahol persze ez
a szándék, de a ma még csendesen ébredező európai, aki szeretné
megtartani évezredes nemzeti és európai kultúráját, már tátog a
levegőért, hogyan tudná ezt megőrizni. Mi lehet a kötelességünk?
„A nemzetemmel szembeni felelősség, sőt kötelesség erkölcsi esz-
ménye. Vagyis az, hogy érvényteleníthetem-e – a mi esetünkben –
ezer év minden küzdelmét, azt, ami megtartotta ezt az országot
annyi vér és könny között? Kötelességem-e megőrizni azt, és továb-
badni gyermekeimnek, unokáimnak?” (VT. 2015. szept. 27. o.)
„Valamiről nagyon beszélni kell. Már régóta kellene, de most már
égetően sürgős. A népesség fogyás miatt valóban kellenek a dol-
gos kezek, de talán volna más mód is, mint a bevándorlás. Szép
dolog a beruházás, az emberi kényelem ezernyi feltételének meg-
teremtése, de nem volna-e fontosabb beruházás mindent megtenni
azért, hogy több gyermek szülessen?” (VT 2015. okt. 27. o.)
Nem vagyok látnok, a lottó nyereménybe kellene így beletalálni.
Óriási lépés a CSOK! Ilyen támogatás még nem volt! Persze van-
nak huhogók, vannak, akik inkább lakótelepi lakásra adnának
támogatást. Nehéz a neveltetés rabságából kiszabadulni. Mi, pol-
gári gondolkodásúak a családi, saját tulajdonú házra esküszünk.
Ez jobban alakítja a jellemet, és egészségesebb a családnak. Ez a
legfontosabb beruházás, ami egy nemzet életében történhet.
Valami azt súgja, hogy ezt is meg fogja támadni valaki-valami,
mert ez nem illik a mai migrációs elképzelésekbe. Éppen ezért
szimbolikus értelme is lesz annak, hogy mennyien csatlakoznak
hozzá. Biztos vagyok abban, hogy a vecsési képviselő-testület
támogatását is kiváltja, mert kötelességének fogja érezni, hogy a
maga szerény eszközeivel a lehetőségeket tovább gazdagítsa. Az
ország többi polgári gondolkozású önkormányzataival együtt.

Szalontai János
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A Stáció Hotel a főváros legjobb négy csillagos szállodája!
A Stáció Hotel idén augusztusban ünnepli tízéves születésnapját. Nem nagy idő, mégis elmondható, hogy csak az elmúlt 15 hónap-
ban négy komoly, turizmus berkeiben sokat számító díjat gyűjtöttek be. Egy éve a Mínőség-díjat, majd egy rangos Különdíjat kap-
tak meg az Év Szállodája vetélkedésben. Tavaly novemberben a Zöld Szálloda-díjat, és most januárban a legrangosabbat, az Év
Szállodája elismerést érdemelték ki, amelyről a Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Turizmus Zrt. és a közigazgatás ille-
tékes szervezetei döntöttek. Már három éve, hogy ezek a grémiumok végzik az egységes elvek szerinti szállodai osztályba sorolást
is, és három éve adják ki az Év Szállodája díjat az öt csillagos és a négy csillagos szállodák között. A döntés alapját egy objektív
pontozásos rendszer képezi. Miután a négy csillagos hotelek képezik a honi vendéglátás javát, ezért ezt a kategóriát fővárosi és
vidéki bontásban értékelték. A fővárosi kategóriát az Airport Budapest Stáció Hotel nyerte el! A kitüntető címet egy évig birtokol-
hatja a hotel, jövő januárban ismét eredményt hirdetnek valamennyi kategóriában. Fancsali Gáborral, a Stáció Hotel szakmai
igazgatójával beszélgettünk az elismerés kapcsán a szálloda teljesítményéről, ars poeticájáról.

- Először az elmúlt tíz évfejlesztéseiről szeretnék érdeklődni,
illetve a vendéglátással kapcsolatos arculattervezésről.
- Már a névadás is azt sugallta, hogy lépésenként, állomásról
állomásra igyekszünk kiépíteni a hotel szolgáltatási rendszerét,
és a vendégek igényeinek való megfelelést. Az átadás után
hamar beláttuk, hogy céljaink eléréséhez bővíteni kell a szállo-
dát. Főként szobaszámban és újabb szolgáltatással. Ez volt a
Wellness-szárny. Amikor ez a rész is elkészült, akkor jött a
szakmai oldal, hogy mindenben a legjobbat, a legmagasabb
színvonalon nyújtsuk.

- Kérem, tekintsük át a minősítés öt szempontját, már csak
abban a reményben is, hogy közben az is kiderül, hogy miért a
Stáció a legjobb hotel a fővárosban?
- Nagyon értékesnek tartjuk a díjat, mert ez a szakma csúcsa és

mert az öt fős szakmai zsűri a szakma legjobbjaiból tevődött össze, és objektív, pontozásos rendszerben döntött - a szakmáról. Öt
szempontot határoztak meg az elbíráláshoz. Az első a piaci teljesítmény volt. A kapacitás kihasználtság mutatón túl, ami a kiadha-
tó és kiadott szobaszám viszonyát mutatja, még két dologra voltak kíváncsiak. Milyen a teljesítmény, ha a szállás értékesítésből
származó bevételt a kiadható szobák számához viszonyítjuk és milyen a teljesítmény, ha a szálloda összes bevételét (szoba, kon-
ferencia, étterem és wellness) viszonyítjuk a kiadható szobák számához. 

- A rend kedvéért tekintsük át a másik négyet is.
- Következő a minőségi szempont. Ennek két vonatkozása van.
Az egyik olyan, mint a próbavásárlás. Jön a vendég, aki olyan,
mint a többi, egy-két napon át igénybe veszi minden szolgálta-
tásunkat. Még fűszerezi vasalással és egyéb ritkasággal, és
számlázás után felfedi személyét. A részletes jelentése nagyot
nyom a latba. A másik jellemző, a vendégek véleménye, ahol a
vendégek jót-rosszat beírnak, és az ezzel kapcsolatos ügyinté-
zésünk a mérvadó. Fontos szempont volt az innováció és egy
éve, amikor a különdíjat kaptuk, azt pont ezekért az erőssége-
kért kaptuk. A termékfejlesztést, a marketinget és az értékesítést
mindig próbáljuk kreatívan csinálni, jelenleg egyedülálló a
szolgáltatási palettán a konferencia, wellness és reptéri szolgál-
tatások egyszerre való nyújtása. Szintén erősségünk volt a fűté-
si-hűtési, és egyéb energia-takarékossági rendszerünk, amellyel
harmadik helyezettként Zöld-díjat is elnyertük korábban. 
Negyedik szempont a személyzeti kérdés volt. Oktatások, továbbképzések, szakmai képesítések jöttek itt számításba. Büszkék
vagyunk arra, hogy vannak tízéves dolgozóink is, ami a hotel családias légkörének köszönhető. Végezetül értékelték a vállalkozás
társadalmi felelősségvállalását is. Magyarán azt, hogy a hotel a környezete életében milyen súllyal vesz részt. Vecsésen nem igen
van olyan rendezvény, ahol ne jelennénk meg, ha csak egyszerű támogatóként is. Persze vannak szerződéseink egyesületekkel, szö-
vetségekkel, ahol kedvezményes csomagokkal segítjük elő munkájukat.

- Milyen terveik vannak a közeljövőre, mert az eredmények, a díjak kötelezik is Önöket a meglévő magas színvonal megtartására?
- Egyelőre igyekszünk a földön maradni. Legnagyobb gondunk a parkoló hiány. Jelenleg sikerült a szomszédos, önkormányzati
telket bérbe vennünk, és itt kialakítunk egy célnak megfelelő parkolót, méltányos díjazás ellenében. A másik tervünk, hogy az év
során felújítjuk a tíz éve átadott épületszárny szobáit. Mindennek az a feltétele, hogy mindent csak úgy szabad végrehajtani, hogy
a vendég igénye ne szenvedjen csorbát.

Gratulálunk a hotel vezetésének és munkatársainak az elért eredményekhez, és sok sikert kívánunk a további évek munkájához.

Szalontai János  Fotó: Stáció



Régi tél, messzi tél, hová tűntél...?
„Hát igen, azok a régi telek azért másmilyenek voltak!” - hall-
hatjuk a szinte egyöntetű véleményeket, ha az idősebb generá-
ciót faggatjuk leghidegebb évszakunk egykori „titkairól.” Mert
mit is tudhatna minderről az a mostani fiatal anyuka, vagy lel-
kesen szolgálatkész apuka, aki unszolásoktól sem visszariadó
csemetéjét azon a néhány centi vastag, keskenyen olvadozó
hónyelven próbálja szánkáztatni, amely a sebtében lesöpört
járda, és a felsózott úttest között véletlenül megmaradt. Pedig
volt itt egykoron kiadósabb, mondhatni cudar tél is. A 60-as 70-
es években, nem beszélve az azt megelőző korokról, szinte min-
den esztendő végére megérkezett a sokszor térdig érő, fehéren
csillogó égi áldás. Egy-egy éjszaka a kristálycsodákat rejtő
hópelyhek reggelre, ma már csak költséges hollywoodi filmek-
ben látható mesebeli tájakat varázsoltak örömtől ujjongó gyer-
mekek párás ablakai mögé. Elindulhatott a „téli élet”.
Az akkoriban még meglévő „Kis- és Nagygöci „, melyeket a
vasúti síneket átívelő vashíd választott el egymástól, pillanatok
alatt megtelt szánkózó, sivalkodó gyermekekkel. Ma már nehéz

elképzelni - mivel azóta simára feltöltötték ezeket a területeket
-, de voltak itt olyan meredek leejtők, melyeken csak az akkori,
„Vecsés szerte elismert” önjáró vagányok mertek társaik ámula-
tára szánkójukkal lecsúszni. Innen már csak egy ugrás volt a
Telepi út, mely egy kiadós havazás után fényesre ledöngölt jég-
pályává alakult. Patkójukon csúszkáló büszke paripák bizonyta-
lan tempóját kihasználva a bátrak kamaszodó serege akcióba
lépett. „Kurblis” korcsolyával a lábukon, a bakon ülő gazda
gyanútlan nyugalma mellett, bizony a kocsi hátuljába kapasz-
kodva húzatták magukat, a szorosabb szülői kontroll alól ily
módon is kikívánkozó, egyébként szófogadó fiúcskák. Az est
leszálltával néhány elegánsan mozgó leánygyermek is előke-
rült, a televízióban évről-évre közvetített műkorcsolya verseny-
ről ismert, orosz Protopopov-házaspár lágyan sikló mozdulatait
utánozva. A már többször is „elsiratott” Lanyin is megpezsdült
az élet. A komoly és tartós mínuszoknak hála, nem ritkán 10-15
centiméter vastag jégpáncél alakult ki. Néhány, a községben
még megbúvó, jégverembe ilyenkor gyűjtötték be a méteres
tömbökbe hasított fagyos táblákat. Nem volt ritka az olyan,
veszélyekkel dacoló látvány sem, mikor dús fantáziájú tizen-
évesek úszó jégszigeteket tutajként használtak. Egy 1974 febru-
árjában készült felvételen hokizók elszánt csapata bizonyítja,
hogy a sokszor otthon elkészített felszerelés, az együtt töltött
órák a téli örömök igaz forrásai lehettek.
„Szép volt, rég volt, talán igaz sem volt” - idézhetnénk a jól
ismert mondást, hiszen azóta, se Kisgöci, se Nagygöci, se Lanyi,
de még utakon poroszkáló lófogatok sincsenek. S mialatt a rég-
múlton merengünk, némi vigaszt nyújthat, hogy városunkban és
annak környékén akad azért néhány hely, melyet érdemes azért
felkeresni így télvíz idején. A könnyű hólepellel szegélyezett kis
patak, a kanális környéke, régi idők hangos zsivajával ellentét-
ben, éppen rendíthetetlen nyugalmával szólít meg bennünket
egy környékbeli sétára. Megéri, ha tehetjük, hallgassunk didergő
csendes szavára…

Kép és szöveg: Fekete József

Indul a Vecsési Közéleti Klub
Örömmel adok hírt arról, hogy elsőként az egészségügy szó
szerint életbe vágó témáját napirendre tűzve - egy közéleti
beszélgetéssorozat első állomásaként február 24-én indul – ill.
mire ez az újság kézbe kerül, valószínűleg elindult –a VECSÉSI
KÖZÉLETI KLUB!
Az egészség, az egészségügy – az oktatásügyhöz hasonlóan –
mindnyájunkat érint, mindnyájunkat érdekel. Az egészségügyi
dolgozók napról napra küzdenek a forráshiánnyal, az orvosok,
nővérek jelentős hányadának külföldre távozásával rájuk nehe-
zedő egyre nagyobb nyomással, már-már teljesíthetetlen elvárá-
sokkal. Hozzátartozóink és saját tapasztalataink alapján gyak-
ran kiszolgáltatottan szembesülünk a kialakult helyzettel, a
többhónapos várólistákkal, az egyre súlyosabb szakemberhi-
ánnyal. Toldozás-foltozással, helyi érzéstelenítéssel az évtize-
dek alatt felgyülemlett problémákat már nem lehet megoldani,
az egész rendszert kell átalakítani.
A fentiek miatt az első klubesten dr.KomáromiZoltán házior-
vos, egészségpolitikussal és Pápalevente politikus, gazdasági
szakértővel beszélgetünk (beszélgettünk) az egészségügy aktu-
ális kérdéseiről lÁTlElET: VAn-E KIÚT AZ EGÉSZ-
SÉGÜGYZSÁKUTCÁjÁBÓl?mottóval.
2016. első félévében 3 összejövetel tervezünk, második alka-
lommal, áprilisban a nők helyzetéről, munkalehetőségeiről,
esélyegyenlőségéről beszélgetnénk KUlCSSZEREPBEn

A nŐK címmel. Meghívott előadóink között lesz várhatóan
SzelényiZsuzsa országgyűlési képviselő, az Együtt elnökségi
tagja. Május végén – június elején a DOlGOZnI,BOlDO-
GUlnI témakörben a munkahelyteremtésről, ezen belül töb-
bek között a közmunka újraértelmezéséről szólna a klub, szin-
tén neves előadók közreműködésével. 
A vita-, ill. beszélgetésindító helyzetelemzések után mindig lesz
lehetőség kérdések felvetésére, kötetlen beszélgetésre is.
A folytatást ősszel tervezzük, a program az igények, a résztve-
vők érdeklődése és az aktualitások figyelembevételével alakul a
későbbiekben.
Nem állítom, hogy a rendezvények politikamentesek lesznek,
hisz a programot az EGYÜTT Vecsési Szervezete indítja a
Váradi András Alapítvány támogatásával, de nemcsak a velünk
szimpatizálókat, hanem minden a közélet, az adott téma iránt
érdeklődő polgárt szeretettel várunk! Érdemes több nézőpontot
megismerni, több forrásból tájékozódni.
Vallom, hogy közösen többre jutunk, folytassunk valódi kon-
zultációt!
A programok pontos időpontját és helyszínét több helyen is
közzé tesszük, de az Együtt-Vecsés Facebook-oldalon és köz-
vetlen elérhetőségeimen is érdeklődhet (telefonszámom a
Vecsési Tájékoztató hátoldalán megtalálható, e-mail címem:
toth.judit@egyuttpart.hu). 

Tóth Judit
önkormányzati képviselő, Együtt
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Több szurkolót várnak a hazai mérkőzésekre
Mindenki az NB III-ba várja a csapatot

Szezonnyitó szurkolói ankétot tartott február 18-án csütörtök
este a Vecsés FC labdarúgó-csapata a Bálint Ágnes Kulturális
Központban. A klub vezetőségének fontos a szurkolók vélemé-
nye is, ezért hirdették meg ezt a fórumot. Most is megerősítették,
amit már a bajnoki szezon elején is megtettek. Vecsésen nem
lehet más cél, csak az NB III-ba való felkerülés. Ezen a „talál-
kozón” a szurkolók és a játékosok ültek a közönség soraiban, az
elnöki asztalnál pedig Czibolya Zoltán elnök, Földvári Tibor
alelnök, Czipper Zsolt a csapat menedzsere, Vincze Gábor veze-
tőedző és Kovács Bálint erőnléti edző. A fórumon jelen volt
Alattyányi István képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke és
Kovács Márton, a Kézilabda Szakosztály elnöke is.
A szurkolói ankét koordinátora Pável Béla köszöntötte a
szurkolókat,azelnökséget,aszakmaistábotésajátékosokat.
A megjelentek figyelmébe ajánlotta Gál István „A vecsési
sport100éve”címűkönyvét,majdfelkérteCzibolya Zoltán
elnököt,hogyadjonegyrövidtájékoztatástajelenlegihely-
zetről.Azelnökelmondta,hogyrégenvoltVecsésenszurkolói
ankét.Eztmárősszeliskezdeményeztékaszurkolók,aminek
mostmég nagyobb az aktualitása,mert az átigazolási idő-
szakbannagyonnagyvoltajövés-menés,amitmegkellindo-
kolniadrukkereknek.Tízjátékostávozott,12jött.Ennekaz
amagyarázata,hogyegynBIII-ascsapatotszeretnénekfel-
építeniVecsésen, amihez kellett a frissítés.Úgy érzik, hogy
helyettükképzettebbjátékosokatsikerültigazolniuk.
Vincze Gábor vezetőedző egyetértettazelnökkel,szerinte is
minőségicseréketsikerültvégrehajtaniukacsapatnál,így a
tavaszi szezonban szinte mindegyik poszton legalább két azo-
nos képességű focistát tudnak csatasorba állítani. Amostani
játékosállomány már megállná a helyét az nB III-ban.
VinczeGáborkihangsúlyozta,hogyősszelsikerült kialakíta-
ni a csapat gerincét, tavasszal ezekre a játékosokra számít első-
sorban. Ha az új igazolások 70% beváltaná a hozzájuk fűzött
reményt, akkor mindenképpen előre tudnának lépni. Elmondta,
hogy jól sikerült a téli felkészülés, annak ellenére, hogy a körül-
mények nem voltak mindig jók, főleg az időjárás hátráltatta
őket. A hazai mérkőzéseket idegenben játszották, mert Vecsésen
nincs műfüves pálya. A nyolc mérkőzésből négy győzelemmel,
egy vereséggel, kettő pedig döntetlenül végződött.
A tavaszi fordulókkal kapcsolatban elmondta, hogy nem lesz
könnyű dolguk, mert az élmezőnyhöz tartozó csapatok otthoná-
ban játszanak majd. Megköszönte a szurkolók támogatását és
tavasszal még nagyobb buzdításra biztatja a drukkereket. Erre
azért lenne szükség, mert a bajnoki cím elhódításához az összes
mérkőzésüket meg kell nyerniük. Hétről hétre erre fognak kon-
centrálni. Vincze Gábor a rövid tájékoztatás után egyenként
mutatta be az új szerzeményeket. Elsőként Zalaegerszegi
Rolandot (csatár), aki visszatérő játékos. A többi igazolás:
Vörös Dávid (középpályás), Kovács Béla (irányító középpá-
lyás), Balázs Gergő (balhátvéd), Cifra Máté (védekező közép-
pályás), Borsi Márton (balszélső),Valenta Norbert (balhátvéd),
Sós Márkó (középpályás), Szili Zsolt (kapus), Halász Bence
(csatár), Bozsoki Imre (védő) és Reidan Salem. Tavasszal a kül-
földre igazolt Petruska Csaba helyett Novák Alex viseli majd a
csapatkapitányi karszalagot.
Az elmondottak alapján a szurkolók elégedetten dörzsölték
össze a tenyerüket s rögtön kérdeztek is. Molnár István vezér-
szurkoló egykori labdarúgó azután érdeklődött, hogy mikor lesz

Vecsésen műfüves pálya, valamint van-e remény a sportcsar-
nokra? Többen kérdezték, hogy miért nincs Vecsésen tarta-
lékcsapat, és hogyan lehetne visszacsalogatni a közönséget a
hazai mérkőzésekre?
Czibolya Zoltán válaszként elmondta, hogy a két kisebb műfü-
ves pálya lefedésével is sokat lehetne segíteni a téli felkészülést,
de a végső megoldást a nagypálya jelentené, ami 130 millió
forintba kerülne. Pályázati pénzből ez is megvalósulhat. Jó hír-
ként jelentette be, hogy a labdarúgó szakosztály TAO pályázat
keretében beadott egy 300 millió forintos pályázatot az új öltö-
ző és sportszékház építésére. Jó esély van arra, hogy az MLSZ
befogadja a vecsésiek pályázatát. Reményét fejezte ki, hogy
ebben a ciklusban a sportcsarnok és a sportszékház is megvaló-
sulhat. A tartalékcsapattal kapcsolatban annyit mondott, hogy
nincs, de nagyon jó lenne, ha a nagy csapat mögött lenne egy
megye kettes csapat is. Ez játéklehetőséget jelentene a focisták-
nak. Ha felkerülne a csapat az NB III-ba, akkor érdemes lenne
ezen elgondolkodni - mondta Czibolya Zoltán. Ezen a vélemé-
nyen volt Miszlai Csaba is és kitért arra, hogy az MLSZ telje-
sen érthetetlen módon megszüntette az U21-es bajnokságot. 
Kovács Márton, a Kézilabda Szakosztály elnöke a sportcsar-
nokkal kapcsolatban elmondta, hogy 60 sportcsarnok épül két
éven belül Magyarországon és ebben a tervben Vecsés is szere-
pel. Az önkormányzat a felmerülő önrészt biztosítaná a beruhá-
záshoz. Palotai Pál utánpótlásedző véleménye szerint először a
sportcsarnokot kellene megépíteni, ehhez hozzá kellene illesz-
teni egy műfüves pályát és a sort a sportszékház építésével
zárná. Az igények ezt a sorrendet diktálják.

Kiss István, az Airport Hotel Stáció tulajdonosa felajánlotta,
hogy a kézilabda és a labdarúgó csapatok a felkészülési idő-
szakban továbbra is igénybe vehetik a szálloda szolgáltatásait.
A szurkolók megköszönték a csapatnak, hogy ősszel ilyen ered-
ményesen szerepeltek és remélik, tavasszal eljön majd a várva
várt siker, az NB III.
Végezetül Földvári Tibor alelnök köszönte meg a szurkolók
támogatását, és megkérte az új elnökségi tagot, Czipper Zsoltot,
hogy mondjon pár információt az új funkciójáról. Az aktív lab-
darúgást befejező egykori népszerű vecsési csatár elmondta,
hogy menedzserként segíti a jövőben a csapat munkáját. Ő lesz
a 12. játékos a pálya széléről, és szeretne egy profi szemléletet
kialakítani az együttes életében. Fontos feladatának tekinti a
közönség visszacsalogatását.

Írás és fotó: Polgár Gyula

Rangadókkal kezdődik a bajnokság
Február 27-énTaksonyban lesz a nyitány, és az első hat forduló-
ban négy ellenfelünk is az élmezőnyben foglal helyet.
Kiemelkedik majd a dabasi találkozó március 26-án.
Hazai mérkőzések:
Március 5. szombat 14.30: Vecsés FC – Pilisi LK
Március 19. szombat 15.00: Vecsési FC – Törökbálinti TC

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály
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Afiúknálkezdetétvetteapontvadászat
Vereséggel indult a tavaszi szezon

BalatonfürediKSEU23 – VecsésSEÉl-TEAM24-22(11-8)
Gól: Győrfi 5, Antal L. 4, Hegedűs 3, Gálli 2, Fiar 2, Wieszt,
Kiss dr., Csontos, Szerencsés, Uzonyi, Sápi
A felnőtt férfi együttesnél edzőváltás történt, de az idegenbeli
mérkőzésekre Nagy Károly vezetőedző még nem találta meg a
megoldást. Balatonfüred a tavalyi vereség után visszavágott, s
szoros mérkőzésen, de otthon tartotta a két pontot.
Az első félidőben már megmutatkozott a hazai fölény, s lassacs-
kán ki is alakította Füred a 3 gólos előnyt. Ez azonban nem
behozhatatlan hátrány, mert Vecsés az őszi szezonban többször
is megfordította a mérkőzést hasonló hátrányból. A második fél-
idő azonban nem hozott sok változást, s bár közelebb kerültünk
a hazai együtteshez, de nem sikerült pontot szerezni idegenben,
így a mérleg nem szívderítő: 2 győzelem, 5 vereség.

junior:BalatonfürediKSE– VecsésSEÉl-TEAM35-27(20-18)
Ez hidegzuhany volt a javából! A bajnoki címért folyó küzde-
lemben még nagyon hiányozhat ez a két pont.

VecsésSEÉl-TEAM–TataiAC26-24(12-10)
Gól: Uzonyi 8, Kiss dr. 4, Győrfi 4, Antal 2, Farkas 2, Fiar 2,
Wieszt, Csontos, Gálli, Szerencsés
A hazai pálya továbbra is kedvez nekünk.
Ősszel mindössze 1 góllal sikerült nyernie Tatának, s most
Vecsés visszavette az ott elvesztett két pontot. Az első félidőben
pár perc elteltével beindult a hazai gépezet, s apránként átvette
a vezetést. Egyre inkább meglátszik Nagy Károly keze nyoma,
hisz az együttes egyre inkább csapatként tud funkcionálni. Az
első félidőben még nem dőlt el semmi, annak ellenére, hogy a
hazai együttes 2 gólos előnnyel mehetett pihenőre.
A második játékrészben apránként elkezdett leszakadni a tatai gárda.
Úgy tűnt, sima lesz a vége, de a kettős emberhátrányok és egy-egy
baki visszahozta a vendégeket. Az utolsó percek izgalmassá váltak,
de végül egy hálószaggató átlövés megpecsételte a 2 pont sorsát,
amely ismét az üllői csarnokban maradt. Így továbbra is veretlen a
VSE hazai pályán, s ezzel a tabellán is feljebb léptek az 5. helyre.

junior:VecsésSEÉl-TEAM–TataiAC33-24(16-12)
Fiataljaink a 2. helyen állnak, 2 pont a hátrány a pécsi juniorok
mögött, akik március elején jönnek hozzánk.

legújabb:AlbaRegia-VecsésSEÉl-TEAM31–29

Hogyan látja az idénykezdést Nagy Károly vezetőedző:
- Decemberben Antal Zoltán megkeresett. Én már 2 éve nem
edzősködőm, de olyan jövőképet vázolt, amelyben szívesen
vennék részt. Soha életemben nem dolgoztam olyan csapattal,
amely mindössze négyet edz, amely amatőr, így csupa érdekes,
új benyomás van most az életemben.
A jövőt tekintve az egyesülettől függ, hogy mennyire gondolják
komolyan azt a jövőképet, amelyet nekem felvázoltak. Ha komo-
lyan gondolják, akkor egy teljesen más típusú kézilabdát, edzés-
munkát, felépítést kell kialakítani az egyesületnek, és akkor betel-
jesülhetnek az álmok. Ha bizonyos idő múlva NB1-es csapatot
szeretne Vecsés, akkor annak az alapja az, hogy legyen csarnoka,
legyen egy legalább fél profi – ami annyit tesz, hogy legalább a
csapat fele profi státuszú –, gárda, legyen az első időszakban
minimum 7 edzése, és ez az amatőr jelleg kerüljön a háttérbe.

Mióta én itt vagyok, azóta nem volt egyetlen olyan hét sem,
hogy valaki ne ment volna valahova, ne lett volna beteg – akár
több játékos is –, ne sérült volna meg. Én úgy is tartok edzést,
hogy ide jövök, megnézem hányan vannak, és ahhoz igazítom a
munkát. Tudom, hogy támadást, vagy védekezést fogok csinál-
ni. Így még soha nem dolgoztam, még jósolni sem tudok az év
végére. Mindent elkövetünk azért, hogy minél jobban szerepel-
jünk. De ahhoz voltam szokva, hogy van egy keretem, dolgo-
zom vele napjában kétszer, s általában elég sikeresen tudtam így
működni. Ez egy teljesen új kihívás számomra is.
A balatonfüredi mérkőzésünkről azt gondoltam, hogy győzelem
lesz. A végjátékba, bár hátránnyal mentünk be, de utolértük az
ellenfelünket. Úgy éreztem, hogy minden pszichikai fölény
velünk van. Majd egy kényszerű csere miatt meg kellett változ-
tatnunk a szerkezetünket, amely váltás nem jött be.
A Tata ellen úgy éreztem, hogy sima a mérkőzés. A végjátékba
4-5 gólos vezetéssel mentünk be, ilyen helyzetben az ember
már lepacsizik a játékosokkal, és letudja a történetet. Itt sehány
másodperc alatt hirtelen 2, aztán 1 gól lett közte, és megint agy-
betegként kellett harcolnunk azért, hogy megnyerjük a meccset.
Ez egyelőre számomra is furcsa, de azért vagyunk, hogy ez
megváltozzon. 
A Székesfehérvár ellen úgy érzem, hogy elég nagy esélyünk
van. Azonban most mind a két hármas védőmet elveszítettem,
így át kellett értékeljem a dolgokat. Sajnos kevés az időnk, a
PLER-es játékosokat is csak egyszer fogjuk látni a héten, aztán
majd csak a mérkőzésen, ami egy vicc, de ilyen az élet. Az, ami
az erőssége ennek a csapatnak, a stabil védekezés, az most meg-
szűnt. Most kíváncsi vagyok, hogyan tudjuk pótolni a két kieső
játékost, akik hetekre dőltek ki. Valahogy bízom benne, hogy a
védekezésben adódott nehézségen túl tudunk jutni, akkor akár
jól is szerepelhetünk. Nem lesz egyszerű, mert ez a csapat táma-
dásban nagyon karcsú, a lerohanást nem is ismerik, és ebből
adódóan könnyű gólokat szinte alig tudnak lőni, ezért hát nehéz
okosnak lenni ebben a helyzetben.

Hogyanállnakalányokanyitányelőtt?

A hölgyeknek február 27-én lesz az első forduló. A felkészülés-
ről, a játékoskeretről Tomori Győzőt, a Vecsés SE Kombi
Express vezető edzőjét kérdeztük:
- Elkezdtük a felkészülést. Nagyon sok időnk volt az első mecs-
csig, ezért úgy gondoltam, hogy mindenre volt és lesz idő.
Fizikálisan már nagyjából kezdünk rendben lenni, most már
csak a csapatrészeket kell még kicsit jobban összeszedni. 
Nagyon sokan vagyunk most már, 18 - 20 fővel dolgozom. Jött
három – szerintem – nagyon meghatározó játékos Inárcsról,
NB1/B-ből. Jött egy kapus Pilisvörösvárról, ő is nagy erősítés
harmadik kapusként. Illetve a juniorok látogatják az edzéseket,
akik között van jó pár tehetség. Az edzés látogatottsággal eddig
nem volt probléma, 14 ember átlagosan mindig itt van. Ha így
folytatjuk ezt a munkát, akkor jövőre nagy esélyekkel indulha-
tunk a dobogó felé.
Szerintem van esély egy jó tavaszi szereplésre. Jelenleg a csa-
pat építése a cél. Hat hazai meccsünk van, így abban reményke-
dem, hogy egy 9/6-ot legalább hozunk. Az elsődleges cél az
építkezés, hogy nyáron majd lássuk, hol vannak hiányosságok,
hova kell erősíteni, s akkor jövőre neki tudunk vágni az NBII-
es csoport megnyerésének. De addig még kellenek új játékosok,
és sok munka, sok edzés kell.

Molnár Péter

KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi 

Kézilabda - NB. II. Déli csoport - Nôk
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SZlAHÓCSABApolgármester(2.vk.)
Tel:555-211,555-206–E-mail:polgarmester@vecses.hu
Páratlanhétencsütörtök:9-12-ig(egyeztetésszükséges)
MOHAInÉjAKABAnIKÓjegyző
Tel:555-211,555-206-E-mail:jegyzo@vecses.hu
Mindencsütörtök:9-12-ig
TÁBORIFEREnCalpolgármester(1.vk.)
Tel:0630-648-5819-E-mail:taborif@vecses.hu
Pároshétencsütörtök:9-12-ig
FRÜHWIRTHnÉHAlÁSZMElInDA(3.vk.)
Tel:0630-649-4539-E-mail:Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
DR.lUGOSIMÁRIA(4.vk.)
Tel:0630-649-4538-E-mail:lugosim@vecses.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
VÁRSZEGICSABA(5.vk.)
Tel:06308437687-E-mail:Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
SASKAISTVÁnnÉ(6.vk.)
Tel:0630-668-5552
Előzetesegyeztetésszerint.
CZIBOlYAZOlTÁn(7.vk.)
Tel:0670-323-8264-E-mail:czibolya620508@gmail.com
Előzetesegyeztetésszerint.
AlATTYÁnYIISTVÁn(8.vk.)
Tel:0630-648-5820-E-mail:alattyanyi@t-online.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
OlÁHlÁSZlÓ
Tel:0630-579-5478-E-mail:Olahl@vecses.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
SZABÓATTIlA
Tel:0670-771-5085-E-mail:szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetesegyeztetésszerint.
TÓTHjUDIT
Tel:0630-2522797-E-mail:Tothj@vecses.hu
Előzetesegyeztetésszerint.

VECSÉSITÁjÉKOZTATÓ
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

Várjukleveleiket,javaslataikat,észrevételeiket.
Postaicím:2220.Vecsés,Aranyj.u.50.

Telefon:0629-737487és0620-4665950.
E-mail:szajan@a-vecses.hu

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

APatikákügyeletirendje

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. 

Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – febr. 22-ével, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – febr. 29-ével, 
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – márc. 7-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – márc. 14-ével, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – márc. 21-ével kezdődő
héten ügyeletes.

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

VT infó

Vecsési gyepmester:
kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése, eb befogás közterületről

Herczig József - 06/20-964-3025; 06/70-364-9503

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

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

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 min-
den olyan esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget vagy közbeavatko-
zást tart szükségesnek. 

VECSÉSI KÖRzETI MEGBÍzOTT:
06-70-492-0773 (alapdíjas szám)
A körzeti megbízottat szolgálati időben elsősorban rendőrségi jogi felvilá-
gosítás ügyében, családi veszekedéseknél lehet hívni!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

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


