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A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

VHZ koncert – művészi élmény volt! 4-5. oldal

Jól szórakozott a Városi Bál közönsége

Fotók: Kolonics Csaba
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Testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület december 15-én tartotta utolsó soros ülését. A tanácskozásról Tábori Ferenc alpolgármester hiányzott.

Két testületi ülés között történt

Szlahó Csaba polgármester úr beszámolójában örömmel tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a QUAESTOR Értékpapír
ZRt. „f.a.” dec. 8-án visszautalta az Önkormányzat részére a
2015. január 6-án 200 millió forint értékben vásárolt állampapírjait az adott időszakra vonatkozó kamattal együtt.
A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat vállalkozásainál Állami Számvevőszéki vizsgálat kezdődött november
hónapban. A kért anyagok előkészítése folyik gőzerővel az év
végéig. A tényleges vizsgálat később kezdődik, egyelőre annyi
tudható, hogy az ÁSZ szakemberei elégedettek a hivatal és a
cégek gyors és szakszerű adatközlésével.

Rendelet az átmeneti gazdálkodásról

December 31-ével érvényét veszti a korábbi költségvetés. Az új
költségvetést február 15-e és március eleje között fogadják el.
Erre az időszakra érvényes az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet, amely azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat tartalmazza, amelyek a 2016. évi költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez, az illetmények,
szerződésbeli kötelezettségek teljesítéséhez. Egyhangúlag
fogadták el a képviselők a rendeletet.

Halmi iskola bővítése

A pályáztatást bonyolító Nemzeti Sportközpont Tervezési
Programja szerint a tervezett beruházás kivitelezésére rendelkezésre álló fedezet bruttó 104.775.000.-Ft. A beruházás során
4 tanteremmel, a hozzájuk tartozó szertárakkal, a szükséges közlekedőkkel és kiszolgáló funkciókkal egészül ki az iskola.
Előzetes számításaink alapján a beruházás bekerülési költsége
várhatóan 120 millió forint lesz. A felmerülő különbözetre az
önkormányzatnak a költségvetésben kell garanciát vállalnia,
hogy a megállapodás ne veszítse el érvényét. A testület bruttó
20 mFt összegig vállalta a felmerülő többletkiadás finanszírozását.

Rövid hírek:

- A képviselők egyhangúlag megszavazták az A:S:A
Magyarország Kft.-vel kötött hulladékkezelési megállapodás
meghosszabbítását.
- A Széchenyi úton lévő LRI telkek javarésze már korábban
önkormányzati tulajdonba került. Itt készült el egy szabadidő
park. Hat telek maradt állami tulajdonban. A mostani testületi
döntés értelmében a hivatal kezdeményezi ezeknek is önkormányzati tulajdonba vételét.
- A Dél-Pesti ILCO Egyesület célja hátrányos helyzetű és mozgássérült személyek támogatása. A korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan 100 ezer forint támogatást fogadott el a testület.

ÁllÁsajÁnlat
Vecsési JÁRMŰMOSÓ CENTRUM keres kamion és
személyautó mosóba járműtakarítókat,
jó kereseti lehetősséggel, azonnali belépéssel.
Érdeklődni a +36 30-897-3375
telefonszámon lehet.
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Befejeződött a felülvizsgálat

A Képviselő-testület közel két éve döntött Vecsés településrendezési terveinek a 2013. január 1. óta hatályos új jogszabályok
szerinti felülvizsgálatáról, melynek tervezési munkái 2014 júniusában indultak. A tervezési munkákhoz, valamint a szintén
folyamatban lévő Településfejlesztési Koncepció (TFK) és
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítéséhez is felhasználható ún. Megalapozó vizsgálat a Pro Balance Kft. és az
URBANITAS Kft. együttműködésével készült el. Időközben
Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióját
(2014-2028.) tavaly márciusban jóváhagyta a képviselő-testület. Az ITS jelenleg az államigazgatási egyeztetési eljárás
végén, jóváhagyás előtt áll.
A tervezéshez Vecsés Város Önkormányzata megvásárolta a
Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-től a földhivatali digitális térképi állományt, az URBANITAS Kft. pedig a FÖMI-nél
megrendelte a digitális magassági adatok állományát.
A Hivatal az előzetes adatszolgáltatás érdekében megkereste a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt, a Budapesti Bányakapitányságot, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóságát, a Földmérési és Távérzékelési Intézetet, a
Nemzeti
Környezetügyi
Intézet
Közép-Dunavölgyi
Kirendeltséget, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és
az az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.
Fentiek közül a FÖMI nem tudott adatszolgáltatást biztosítani.

A tervezéssel kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 36.§-a szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasza, valamint ezzel párhuzamosan a Vecsés Város
településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő
partnerségi egyeztetéséről szóló 184/2013. (VII.30.) határozatának melléklete szerinti partnerségi előzetes tájékoztatás 2014.
november-december hónapban történt.
Jelen esetben a beérkezett vélemények vagy nem igényeltek
további intézkedést, vagy elfogadásra javasoltak, vagy az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslat szerint elfogadásuk
vagy nem elfogadásuk a képviselő-testület döntését igényli.

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete négy határozatot fogadott el egyhangúlag ezzel kapcsolatban. Elsőként a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 39. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező, Trk. 38. § szerinti véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, az ezekről készített összefoglalót, a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket
egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és a 2015. december 14-én a
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály vezetőjével
folytatott egyeztető tárgyalás észrevételeit.
További három határozatban a testület Gyál Város
Polgármestere és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Főosztálya két megállapítását nem fogadta el,
részletes indokolás mellett. Gyál és a főváros hatósága Vecsés
velük határos külterületének hasznosítására vonatkozó elképzeléseit sérelmezték, azok ellen éltek kifogással.
VT info
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Mindenki Karácsonya

Fotó: Kolonics Csaba

A Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési Barátok Köre, a Bálint
Ágnes Kulturális Központ és Vecsés Város Önkormányzata
2015. december 20-án, vasárnap 13 órától várta a Piac térre a
város polgárait a Mindenki Karácsonya rendezvényre.
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Önálló régió lesz Pest megye!
A megye valamennyi települése önkormányzati határozatban
támogatta a megye különválását.
A Kormány ezután úgy döntött: támogatja Pest megye és
Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását
önálló NUTS2-es régiókká.
A Magyar Közlöny 2015.december 29-ei számában megjelent
kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter - a
Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben 2016. február 1-jéig kidolgozza a Közép-magyarországi régió
NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a
brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján benyújtja az Európai
Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai
Hivatala (EUROSTAT) részére.
A Kormány döntése eredményeként - figyelembe véve a vonatkozó uniós szabályokat - 2018-tól Pest megye önálló NUTS2-es
régióvá válik, így a magyarországi régiók száma - az eddigi hétről - nyolcra bővül.
Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság
döntésétől számított második évben léphet hatályba, első ízben
csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban
jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Annak érdekében, hogy Pest megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben a fejlesztési
ciklusban mérséklődjenek a Kormány arról is döntött, hogy a
nemzetgazdasági miniszter - a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával - megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén működő vállalkozások számára
célzott fejlesztési források biztosításának lehetőségét - már a
mostani fejlesztési ciklusra.
info: Pest megye honlap

Az időjárás nem mutatta télies orcáját, inkább borongós, késő
őszi hangulatot árasztott. Ennek ellenére sokan vettek részt a
rendezvényen, ahol volt karácsonyi vásárlást elősegítő pavilonok, gyermekeknek állatsimogató és sokféle csemege: lángos,
tea, sütemény, forralt bor és más finomságok.

ÉRtEsÍtÉs

A Civil Érték Egyesület Vecsés Város Önkormányzatának együttműködésével várja olyan
fogyatékos személyek és/vagy megváltozott
munkaképességű emberek jelentkezését, akik az
elhelyezkedésükhöz segítséget igényelnek.
Munkalehetőséget tudunk ajánlani védett munkahelyen és a „hagyományos” nyílt munkaerőpiacon lévő munkáltatóknál.
Jelentkezni lehet az alábbi helyszíneken:

Fotók: Katona Csaba

Karácsonyi hangulatot egy kivilágított fenyőfa és betlehemi
jászol idézte fel. A hagyományos kis műsort Pável Béla úr, a
Lokálpatrióták vezetője vezette le. Az ünnepről Dr. Huszka
Mihály plébános atya elmélkedett, a kis összeállításban felléptek
a Zeneiskola növendékei, a Falusi Óvoda gyermekei, a
Rosmarein Tánccsoport és a Wetschescher Nachtigallen Énekkar.
szajan

CÍM

ÜGYFÉL FOGADÁSI IDŐ

TELEFON

ÜLLŐ
PESTI ÚT 124.

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8:30-15:30

06-29-321-876

HÉTFŐ: 12:30-16:00
VECSÉS
SZERDA: 8:00-12:00 és 12:30-18:00 06-29-555-233
SZENT ISTVÁN TÉR 1.
CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00

Olvassa a honlapunkat: www.vecsesitajekoztato.hu
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Nemzeti, nemzetiségi és világzene – magas színvonalon!

Úgy tűnik, hogy méltó helyére került a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület karácsonyi koncertje a Bálint
Ágnes Kulturális Központ színpadán. Rendelkezésre állnak
azok a technikai eszközök, amelyek a hangverseny színvonalát
emelni tudják, és nagyszámú közönség elhelyezésére is alkalmas. Igaz, ennek sikere most, december 20-án, hajszálon
múlott, mert még a plusz sorok és a lépcsők is megteltek. Aki
mindezt vállalta, az igazán komoly művészi élményben részesült. Az est a korábbi évekhez hasonlóan két részre tagolódott.
Elsőben a fiatal titánok és az idősb virtuózok mutatták be
tudásukat. A második felvonásban a zenekar kapta meg a lehetőséget, hogy meghódítsa a közönséget. Utólag megállapítható:
a siker teljes volt, minden elképzelés teljesült.
Fazekas József, a zeneegyesület elnöke köszöntötte a közönséget, kívánt nagyon jó szórakozást, majd átadta a szót az est
háziasszonyának, Antal Eszternek, aki az utolsó pillanatban
kapta és vállalta el ezt a szép feladatot.

Elsőként a Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekara következett. Az elhangzó zeneszámok az Alpok Hangja kiadó gondozásában jelentek
meg. A zenekart felkészítette és vezényelte Szabó Imre tanár úr.
A fiatal tehetségek bemutatkozásaként előbb a VHZ fuvolásai

a triója parádézott - Gőz Anett, Tordai Dorka, Tóth Gréta -,
amikor Kummer fuvola trióját eljátszották.
Váratlanul próza került műsorra Dobrovitz Nándor, az örökifjú
szakszis jóvoltából, aki Lendvai István Könyörgés Betlehembe
című ritkán hallott, méltatlanul mellőzött versét mondta el.
Köszönet érte!
Kodály Zoltán, a háromszoros Kossuth-díjas akadémikus 1910
májusában komponálta az Esik a városban című melódiát, amelyet a francia impresszionizmus halhatatlan alakjai - Rimbaud
és Verlaine verssorai ihlették. A zongoradarabot Fazekas
Boglárka előadásában hallhattuk.
A fiatalok után a szaxofon ötös, a Bavorák Quintet szórakoztatta a publikumot. Bach, Handel és Beethoven muzsikája nyomán
egy tehetséges Crazy Five azaz Őrült Ötös műsorát élvezhettük.
Szünet urán – a korábbi szokásoknak megfelelően - ifj. Fazekas
József, a Landesrat zenei szekció északi régiójának vezetője
adta át az elismeréseket!
A 25 éves zenekari munkásságának megbecsülése jeléül a
Landesrat ezüst elismerésben részesítette a VHZ dobszekciójának oszlopos tagját, Bayer Attilát. Szintén 25 éves zenekari
munkásságának megbecsülése jeléül a Landesrat ezüst elismerésben részesítette a VHZ karmesterét, Szabó Imrét!
A jubilánsok helyi köszöntése sem maradt el. Brunner Bence 5
éves, Tordai Dániel 5 éves, Kiss Sándor 10 éves, Újvári Zoltán
35 éves, Brunner József 40 éves és ifj. Fazekas József 40 éves
munkássága miatt kapott elismerést.
Az új tagok felvétele közfelkiáltással történt. Így lett tagja az
egyesületnek: Gőz Anett fuvola, Gőz Nóra klarinét és Antal
Péter klarinét. Aspiránsok, akik a jövőben lehetnek tagjai a
zenekarnak: Bálint Szilárd alt szaxofon, Prokop Gábor klarinét.
VT info

fotó: Katona Csaba
folytatás az 5. oldalon
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Nemzeti, nemzetiségi és világzene – magas színvonalon!

A protokolláris teendők után kezdődött el a VHZ Fúvószenekarának koncertje. Az ünnepi hangverseny műsorát egyszerre jellemezte a nemzeti, a nemzetiségi és a világzenei jelleg. Mindez természetesen nem jöhetett volna létre a zenészek kiváló tehetsége nélkül. Minden ízében maradandót nyújtottak, így aztán az óriási siker sem maradt el. A zenekart vezényelte a Musikverein Wetschesch
állandó karnagya, Szabó Imre.
Önkormányzatának, az NNÖK-nak, az OB-nak, a Róder Imre
Cserkészcsapatnak, a Vecsési Borbarátok Egyesületének, a
Karamell Cukrászdának, a Hanyecz családnak, valamint
Csendesi Márton családjának, Ligeti Katalin családjának, a
Halász családnak, továbbá közönségüknek, zenészeiknek és
családtagjaiknak, hogy adományaikkal, munkájukkal, szeretetükkel segítették az egyesület működését!
Az emlékezetes est a Mennyből az angyal közös eléneklésével
fejeződött be.
szalontai

Zeneiskolai hírek
Érdemes áttekinteni a programot.
Johann Strauss: Cigánybáró - nyitány
A fuvola kadencia: Tóth Gréta, fuvolaszóló: Gőz Anett, klarinét
kadencia: ifj. Fazekas József.
Kálmán Imre Marica Grófnő - Marica Belépője
Marica szerepében Majsai Júliát, a Vecsési Zeneiskola magánének tanárnőjét hallhattuk.
Erkel Ferenc: Bánk Bán - Hazám, hazám
Az áriát Pálinkás László, a Magyar Honvédség Központi
Zenekarának kürtművésze énekelte.
ifj. Johann Strauss: Anna Polka
G. Verdi: Traviata - Pezsgő duett
A híres duettet Majsai Júlia és Pálinkás László adta elő.
Lujza Walzer - Fódi János feldolgozásában
A VHZ Koncert- fúvószenekara büszkén vállalja a magyarországi, vecsési német zenei hagyományok ápolását, ezért nem maradhat el fellépés ide tartozó darab nélkül! Ezt a walzert idén a
Landesrat tavaszi minősítője alkalmával vette műsorra a zenekar,
amely darab része volt a kiemelt Arany minősítésű produkciónak.
Fazekas József: Éva Polka
A Musikverein Wetschesch Fúvószenekara ősszel a Landesrat
országos fesztiválján harmadik alkalommal nyerte el a legjobbnak járó Fesztivál díjat. Mind a versenyprogram, mind a gálaprogram része volt az Éva Polka, melyet idén januárban fejezett
be a polka zeneszerzője, id. Fazekas József. A legfiatalabb
vecsési polkát a szerző édesanyja iránti szeretete és tisztelete
jeléül nevezte el Éva Polkának. A hangszerelést fia, ifj. Fazekas
József végezte, trombitaszólót játszott Brunner József.
Louis Armstrong Medley - Arr. Naohiro Iwai: egyveleg
Szólót játszott: Láng Zsolt trombita, Brunner Bence harsona,
ifj. Fazekas József klarinét, Újvári Zoltán tenor szaxofon.
Alan Silvestri: Forrest Gump Theme
A műben szólót játszott Tóth Gréta fuvolán és Láng Zsolt trombitán!
Leroy Andersson: Cristmas Fesztivál
Az összeállításban a szerző a világ nemzeteinek legismertebb
karácsonyi dalait foglalta össze!

Az óriási sikert a szűnni nem akaró vastaps jelezte. A zenekar a
már hagyományosnak mondható Máté Péter: Zene nélkül mit
érek én című számát játszotta el.
Szabó Imre karnagy megköszönte Antal Eszternek, az est háziasszonyának a színvonalas közreműködést, majd az Egyesület
nevében köszönetét fejezte ki a támogatóknak: Vecsés Város

fotó: Katona Csaba
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január 24-én (vasárnap) 18 órakor, a Bálint Ágnes Kulturális Központban

FUtRInKÁtÓl a BaKtERHÁZIG
Színjáték két részben felnőtteknek, a régi vecsésiekről

A tréfásan csengő cím ellenére az előadás nem gyerekeknek szól. Van benne tréfa, de van benne komolyság is. Vecsés jelentős alkotóit jelenítjük meg, személyükben vagy alkotásaik által. Történeteik, képeik mögött ott zajlik a mi, vagy elődeink története is, a harmincas évektől nagyjából a hetvenes évek végéig. És ott vagyunk mi, maiak, akik folytatjuk a múltat.

a KIssPIsta sZÍnHÁZ ElŐaDÁsa
Írták: Bálint Ágnes, Ferenczy Hanna, Gammel József, Rideg Sándor, Varsa Mátyás
Vendégek: Bakó Gábor koreográfus, táncművész, egyetemi tanár
Fekete Györgyi színművész, Aase-díjas
Hegyi Gábor barokktrombita művész, Echo-díjas,
Simor Ottó (felvételről) színművész, Érdemes művész, a Debreceni Csokonai Színház Örökös tagja
Szersén Gyula színművész, Jászai-díjas
Balla Péter- és Labdarózsa Népdalkör; Lumpen Klumpen- és Rosemarein Tánccsoport; WAT
SZEREPOSZTÁS – I.:
Bendegúz: Gallen Gábor
Bakter: Vas-Zoltán Iván
Patás: Vághy Péter
Koncz bácsi: Kókai István
Padlásdarázs: Kókai Hajni
Szabóméh: Varsa Márton
Ganajtúróbogár: Horváth Botond
Konferanszié: Pataki Gréti

SZEREPOSZTÁS –II.:
Gammel József: Varsa Mátyás
Ferenczy Hanna: Meixner Veronika
Mária, az anyja: Fogarasi Katalin
Gyermek Hanna: Pásztor Petra
Gammel apja: Sallay Gyula
Rézmán Gyula: Kresznerits Ádám
Kornél atya: Vághy Péter
Kató néni: Gyurcsán Erika
I. zsidó nő: Pataki Gréti
II. zsidó nő: Nagy-Papp Krisztina
Német tiszt: Vörös Kristóf
Német katona: Gyarmati Gergő
SZEREPOSZTÁS –III.:
Lukrécia: Nagy-Papp Krisztina
Szerénke: Pintér Alexandra
Frakk: ifj. Vághy Péter
Károly bácsi: Kókai István
Irma néni: Gyurcsán Erika
Lajcsika: Makula Zoltán

Simor Ottó és Galambos Erzsi

Szersén Gyula

Vetítés: Kortye Katalin
Ügyelő, műszak: Füleki Violetta, Szegner Ádám, Vörös Kristóf
Fény: Nagy Richárd
Zene: Szirtes Edina (Mókus), Varga László, Kresznerits Ádám, Lenkefi István
Díszlet-jelmez: Kék Maja
Rendezte: Varsa Mátyás
10 éven felülieknek
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött:info@kulturba.hu; 0629/350279 vagy helyszínen.
Varsa Mátyás

Bakó Gábor

Fekete Györgyi

Vecsési Tájékoztató 2016 január

Intézményeink életéből 9

Idős emberek karácsonyi ünnepsége a Gondozási Központban…

December 11-én délelőtt volt az idős gondozottak karácsonyi
ünnepsége a Gondozási Központ ebédlőjében. Meghitt adventi
hangulatban, sok résztvevővel, mint egy nagy szerető család
ünnepeltünk. Pereginé Vodila Terézia, a központ vezetője halk
karácsonyi zenei aláfestés mellett – köszöntötte a megjelenteket, majd Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke mondott
üdvözlő szavakat.

Irodalmi Kör nevében Szénási Sándor, Benke Mária és
Kelemen Bata Mária karácsonyi verseikkel emelték az ünnepi
hangulatot. A program végén Saska Istvánné átadta az ajándékkosarakat az időseknek, melyben sok finomság és tartós élelmiszer volt. Az óvodás gyermekek és az idősek saját készítésű
karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek egymásnak.
A szépen díszített asztalon, az adventi koszorú mellett a
Református Óvoda csillogó szemű gyermekei - Bartháné Tábori
Mária vezető-óvónő és az óvó nénik, dadusok kíséretében - énekelték el az adventi gyertyák jelentéséről szóló éneket, majd
meggyújtották a gyertyákat.
Szép volt a Süni csoportosok műsora.
Részt vett az ünnepségen Heineman Ildikó evangélikus lelkész,
Dömötör Norbert református lelkész, aki a szent karácsony fontosságáról beszélt. Kozma Józsefné munkatársával képviselte
az Andrássy-telepi katolikus karitászt. A G. Ferenczy Hanna

Benke Mária

Fotók: WTV

Korábban lesz a Borverseny!

A Vecsési Borbarátok Egyesülete az idén - a korábbi évektől
eltérően - korábban rendezi meg a hagyományos borversenyét.
A XII. Vecsés Városi Borverseny február 27-én szombaton 16
órakor kezdődik a Grassalkovich iskolában. A nevezés megváltozott feltételeiről és a részletes programról a VT. februári
számában olvashatnak majd, de addig is információ kérhető a
0620 5919115 telefonszámon.
VT info

Magyar Kultúra Napja

színjáték az andrássy diákjaitól

A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában működő KINCSkereső KisSZÍNPAD színjátszó csoport tagjai,
VISSZA A SZIVÁRVÁNYHOZ! címmel, új előadásra készülnek.
A bemutatók 2016. február 3-án és 4-én 17:00 órakor kezdődnek, a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében.

A forgatókönyv alapját egy, a csoport vezetője - Steigerwald Lajosné, Ági néni - által írt történet képezi, melyben valós, napi életünkben sajnos sokunk által megélt események, és mesés varázslatok egyaránt megjelennek a színpadon. Mi vezet el egy családot
addig a pontig, amikor már-már működésképtelenné válik, és hogyan sikerül visszavarázsolni a béke, az összetartás, a türelem és
az egymásra figyelés szivárványszíneit a fejük fölé? Valóban a mesés szereplők segítségének, avagy a családtagok helyzetfelismerésének, és javító szándékának köszönhető-e a kedvező változás? A szereplők és a rendező reményei szerint ez derül ki a darab
végére, melyet élőzene és ének is kísér majd, a felvett hangeffektek és zenei betétek mellett.
Az előadás ismét összefogással jön létre, mégpedig gyermekek, pedagógusok és szülők együttműködése által. A színjátszó csoport
működését a város önkormányzata támogatja.
Szereposztás:
Díszlet: Wirth József
Jelmez: Bucskóné Völgyesi Katalin
Anya: Bebők Sára
Zenei betétek, hangeffektek vágása: Varga Mihály
Apa: Czeglédi Balázs
Zenekar: Udvaros Gyula, Szilágyi István, Kun Pál
A lányuk: Kiss Réka
Dalszöveg és versek: Steigerwald Lajosné
A fiúk: Kovács Dániel
Az elhangzó dal zenéjét szerezte: Udvaros Gyula
Tündérvarázsló és Nagyi: Takács Katalin
Dal és mozgás korrepetitor: Csorba Lászlóné
A koboldok uralkodója: Gér Dorottya
Ügyelő, színpadrendezés: Csorba Lászlóné és csapata
Rubin: Preg Dorina
Fény-és hangtechnika: Nagy Richárd, B. Á. K. K.
Citrin és rigó: Técsi József
Felvétel: Balogh Miklós
Okker és napsugár: Hackl Rebeka
A forgatókönyvet - saját ötlete alapján - írta, és az előadást renEncián és ágacska: Kovács Bence
dezi: Steigerwald Lajosné
Smaragd és cseppecske: Kiss Virág
Ametiszt és ibolya: Petrányi Noémi
VT info
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Labdarózsás hírek

„Elindult Mária, Karácsony éjszaka…”

Felemelő, mozgalmas decembert és óévet zárt a Labdarózsa
Népdalkör. Az év utolsó hónapjának 13. napján, vasárnap immár
negyedik alkalommal hagyományos karácsonyi örömzenélésre
hívtuk meg barátainkat, hozzátartozóinkat, vendégeinket.

Rendezvényünknek most is a Bálint Ágnes Kulturális Központ
adott otthont. Műsorunkat a Labdarózsa Népdalkör művészeti
vezetője, Pavella Krisztina konferálta, aki meglepetésül jókedvű Luca-napi köszöntőket hozott, melyet három kisgyermek
előadásában hallhattunk.
Idén is több népdal együttes, így a Bugyi Népdalkör, a
Csallóközkürti Népdalkör, a Hévízgyörki Asszonykórus, a
Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar fogadta el meghívásunkat.
Műsorukon adventi és karácsonyi népdalok, népszokások elevenedtek meg. A fellépők között volt Kárpáti Szilvia mesemondó,
ízes székely beszéddel előadott karácsonyi történetekkel derített
mosolyra mindenkit. Megtisztelő volt számunkra, hogy újra eljött
hozzánk Széles András citeraművész, aki lenyűgözött bennünket
virtuóz előadásával, ezt követően tanítványával, Zelei Bencével
közös játékukban gyönyörködhettünk. Büszkék vagyunk népdalkörünk ifjú tehetséges tagjaira, kik közöttünk cseperedtek fel,
ismerték meg a népzene csodálatos világát, s ma már önállóan is
fellépnek. Nagy Tamara és Nagy Blanka barátnőjükkel közösen
énekelt karácsonyi dalokat. Ezt a sort folytatva Zelei Szabolcs
Karácsonyi kívánság című versével, majd Simon Dániel és Ionita
Dániel Benedek apó megható karácsonyi történetével csaltak
könnyeket szemeinkbe. Az ünnepi műsort a Labdarózsa
Népdalkör karácsonyi összeállítása zárta. Végül minden résztvevő emléklapot és ajándékot vehetett át köszönetünk jeléül.

Rendezvényünk után szeretetvendégség várta a meghívottakat,
melyhez a szendvicseket, süteményeket népdalkörünk tagjai,
hozzátartozói készítették el. Ezúton is köszönetet mondunk
áldozatos, egész éves segítő munkájukért.
Köszönjük a Bálint Ágnes Kulturális Központ és Vecsés Város
Önkormányzatának támogató segítségét.
Kis közösségünk másnap meghitt, bensőséges, családi hangulatú karácsonyi esten gyűlt össze egyik társunk otthonában.
December 19-én, szombaton felkerekedtünk, s az ország nyugati csücskébe, Ásványráróra utaztunk, hogy részt vegyünk az
ottani Aranypáva és Vass Lajos Nagydíjas Népdalkör meghívására adventi-karácsonyi műsorukon.
Az adventi időszakban szívet-lelket megérintő élményekben
volt részünk, s mindannyian gazdagodtunk hitben, szeretetben
és emberségben.
Pálmainé Keszler Márta

Fotók: Orbán Éva

Meghívó az első Vecsésen megrendezett
népzenei koncertre

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 szülőhelyükön, Vecsésen. Zenészbarátaik közreműködésével vonós, kobzos, énekes, citerás, dudás, furulyás, ütőgardonos összeállításokat hallhatunk a magyar népzene több területéről.

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

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

helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ
Zenél a Sicollus együttes; Fellép: Veres Levente,
a Ramaela Hastánc-csoport és Hrachovina András
Belépőjegy: 2500,- Ft
Megrendelhető: +3670/774-32-68, +3620/970-44-84

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
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: ÚJÉVI GONDOLATOK

Kelemen Bata Mária: KÖZELEG AZ ÚJÉV

Varjasi Béla: JOBB IS LEHETNE

Időkorlátait félre tolva
mindig újjá születik hajnalonta
lelkünkben egy szebb, jobb élet reménye,
s kaleidoszkópját ég felé tartja.

Sül a malac, pezsgő durran,
búcsút int az óév lassan.
Egyre jobban fogy a pezsgő,
csordultig telt meg a bendő.

Új év, új remények.
Változást, jobbat remélek.
Sajnos, csak a dátum más,
nem lelhető javulás.

Forognak a színes üvegcserepek,
álmaink, vágyaink fényben fürdenek.
Gondjaink fagyjanak jó vastag jégbe,
hadd legyünk újra csúszkáló gyerekek!

Komótosan jár az óra,
kapaszkodik fel a csúcsra.
Eléri a tizenkettőt,
köszönthetünk újesztendőt.

Az idő tovább halad,
a remény is megmarad.
Hiú ábránd lenne minden?
Tudom, nincs ez így rendben.

Tudjunk nevetni, legyen piros orcánk,
ha dermesztő hadakat küldenek ránk
sorsunkkal sakkozó számító évek,
harsogjon a szívünk, kacagjon a szánk!

Hallatszik a harang „szava”,
itt az újév első hava.
Koccintunk a jövendőre,
vágyunk egy szép esztendőre.

Sok körülmény egyre romlik.
Nem csak rajtam, rajtunk múlik.
Mindenhol csak széthúzás.
Így nem is lesz változás.

Úgyis csak játék ez a földi élet.
A múlandóság átfest minden képet:
emberi alakot öltve mibennünk,
játszik az anyaggal elme és a lélek.

Sok petárda pattog, csattog,
tűzijáték sűrűn villog.
Ezrek ajkán himnusz zendül,
ki teheti, táncra perdül.

Pedig, mennyivel jobb lenne,
ha mindenki a jóért tenne.
Ügyelne békére, rendre.
Így tekinthetne Istenre.

Átölelt sok szeretet, amit kaptam,
ami bennünk örökké halhatatlan,
amit a létben mindenütt kerestem,
de megtalálva mégis tovább adtam.

Mulatózó vendégsereg,
már a nyelvük gyorsan pereg.
Igen heves a víg táncuk,
ropják, amíg bírja lábuk.

Sallay Gyula: 2015

Benke Mária: KARÁCSONYI ÜNNEPEK
MÚLTÁVAL…

Az újévnek hűs hajnalán,
békésség jön hozzánk – talán.
Bízzunk benne szívünk mélyén,
nem állunk a gödör szélén!

Csillogó üzletek áruktól roskadozva,
várták a vásárlókat reklámmal ostromolva.
A sok-sok Ember mindent félre téve,
vásárolt, a pénzhiányt észre sem véve…
Az ünnepek sajnos nem arról szóltak,
hogy örömet szerezzenek a vásárlóknak.
Családok, barátok a fejüket törve
vettek ezt-azt, a táskájukba tömve…
Elérkezett az ünnep, majd összeestek.
Leroskadtak a fa alá, majdnem összevesztek.
Mégis lezajlott az ünnep a Család örömére,
ki-ki nyugovóra tért megkönnyebbülésére…
A várva várt Karácsony igazi Ünnep!
A vásárlástól, ajándékozástól szűnt meg?
Sajnos mára ez is átértékelődött,
semmi sem a régi, minden eltörlődött…
Adventkor a kis Jézus születésére várva,
az eljövetelt a templomban csodálva
régen ünnepeltük! - felemelő érzés volt,
- az orgonán karácsonyi ének szólt…

Sallay Gyula: KARÁCSONY UTÁN
Születésnapján
ünnepeltük a kisdedet,
az almaszedő névnapja
az ünnepben remegett.

Othelló-t játszik a világ,
már színesedik Európa arca.
Hallhatatlanságért küzd
a levegőbe marva.
Esélye csöppnyi,
a pulpituson Jágók ülnek,
az ezeréves országokat
szétfeszíti az érdek.
Igen. Ez itt a Jágók kora.
Ágál, beszél, vitatkozik,
a sok okos és ostoba.
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
Honffy Gábor-Téli csónakok
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Összefogás a tisztább Vecsésért

Remélem már sokan hallottak a Vecsési Hulladékkommandó
megalakulásáról. Szeretném elmesélni, miért is volt fontos ez az
év életünkben, és bemutatni az egyesület eseményeit.
2015 tavaszán Almássy Tamás és Rózsa Balázs megelégelte a
sok illegális hulladékot Vecsés bel- és külterületén; és megfogalmazódott bennük az elhatározás egy hulladékkommandó létrehozására. Lelkes és tenni akaró önkénteseket kerestek, akiknek fontos a város tisztasága és a környezetvédelem.
A Kispatak természetvédő egyesülethez fordultak, ahol
Almássy Tamás és Hepka György alapító tagok vállalták a tevékenységi körük kibővítését, a szervezet megalakítását.
A százhalombattai Hulladékkommandó lett felkérve 2015. december 31-éig a betanulási folyamatok lebonyolítására és koordinálására. Döcögősen indult a nyár, akkor még kevesen hallottak a létezésünkről, szinte senki sem ismert bennünket.
Május 30-án a battaiak meglátogatták a Mesefesztiválon résztvevő Városgondnok képviseletében jelenlevő Almássy Tamást
és a Krojher Gabriellát. Tamás mesélt a vecsési egyesület céljairól és terveiről a battai kolleginának, ezután Gabi lelkesen
elkezdte a munkát.
Taglétszámunk nőni kezdett, beindultak az akciók. Heti szinten
tartunk ellenőrzéseket bel- és külterületen egyaránt.
Szemétszedést is szervezünk, már többször sikerült megtisztítanunk a lerakott illegális szeméttől a környezetünket, remélve,
hogy nem nő tovább a szennyezés.
Százhalombattai kommandóval és a Városgondnok Kft.-vel
közösen a Káposztafeszten is képviseltük magunkat. A Kispatak
természetvédő egyesület berkein belül fákat ültettünk a patakparton az önkormányzat támogatásával.
Sikerült több iskolával is szerződést kötnünk, ezáltal biztosítani
tudjuk az igazolásokat a nálunk tevékenykedő diákoknak a
közösségi szolgálat letöltését. Továbbá várunk mindenkit, aki
tenni akar az illegális és folyamatos szemetelés ellen.
Jelentkezni lehet weboldalunkon, a Hulladékkommandó Vecsés
Facebook oldalunkon.

Tervünk, hogy idén még intenzívebben fellépjünk az illegális
szemetelőkkel szemben, szemétszedési akciók szervezése,
bevonva a város lakóit, az iskolákat és óvodákat.
Készülünk több meglepetéssel is, pl.: Rajzpályázat iskolásoknak
a Föld napja alkalmából, erről már január 11-én részletes információt és pályázat kiírást küldtünk az iskolákba, és meghirdetjük az aktuális hírcsatornákon. Regisztrálunk a TeSzedd akcióra
tavasszal, készülünk a Mesefesztiválra és a Káposztafesztre is.
Részletekért forduljanak a Hulladékkommandó kinevezett
koordinátorához, Krojher Gabriellához, aki összetartja a csapatot, és koordinálja a csoport tevékenységét bárminemű észrevétellel, kérdéssel, bejelentéssel kapcsolatban.
Csapatunk oszlopos tagjai, akik az akciókban és a háttér munkákban lelkesen tesznek Vecsés tisztaságáért, akik nélkül nem léteznénk: Gyenis Károly és Gyenis Károlyné, Rózsa Balázs, Tardi
István, Závodszky Andrea, Hepka György, Nagy Gyula, Kovács
Krisztina, Jugovics Emese, Széplakiné Ildikó, a Sinyi család.
Köszönjük az állandó közreműködést az együttműkődő szervezeteknek, a Környezetvédelmi Bizottságnak, és a vecsési vállalkozók támogatását, amivel anyagi hátteret biztosítottak a tevékenységünkhöz. Bővebb információ: hulladekkommando.vecses.org
2016-ban is számíthatnak önzetlen munkánkra, és bízunk a
vecsési lakosok összefogásában!
Széplakiné Baranyi Ildikó,
a Kispatak egyesület és a Hulladékkommandó tagja

Vecsési Tájékoztató 2016 január

Hadat üzen a kormány a bürokráciának

A 2010-ben megalakult FIDESZ-KDNP kormány célul tűzte ki a
valódi rendszerváltást. Elsők között elkezdte a törvények és kormányrendeletek deregulációját, és egy új Alkotmány megalkotásába kezdett. Mivel a parlamentben 2/3-os többséggel rendelkezett, így csak a politikai akaratra volt szükséges, hogy az elképzelését meg tudja valósítani. Négy év alatt stabilizálta a makrogazdaságot, megadóztatta a multikat és a bankokat, bevezette a
rezsicsökkentést. Mára sikerült a költségvetést stabilizálni, csökkenteni az államadósságot. A kormányzás sikeréhez hozzájárult,
hogy a gazdaságban benne voltak azok a tartalékok, amit megfelelő törvényekkel és rendeletekkel forintosítani lehetett.
A bürokrácia csökkentése már kényesebb feladat, mert itt a társadalom szemléletbeli átalakítására is szükség van, ami az
állampolgárok együttműködése nélkül nem megy. Meg kell
reformálni a mikro gazdaságot. Rendet kell tenni a szolgáltatószektorban, mivel a szabad iparváltás és az ellenőrzés hiánya
oda vezetett, hogy vannak olyan szakmák, ahol már szinte csak
jogtalan iparűzők végzik a szolgáltató tevékenységet. Az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók, és ilyen közegben
nagyon sok az ellenérdekelt.
Nézzük, hogy a közelmúltban milyen intézkedések születtek a
bürokrácia csökkentés terén:
- 60 napos ügyintézési határidő bevezetése
- az illetékek és egyéb járulékos költségcsökkentés
- elektronikus ügyintézés kiszélesítése (E-kártya funkciójának
bővítése, közigazgatási ügyintézési költségek csökkentése)
- őstermelői kártya kiadása (ellenőrizhetővé válik a valódi
őstermelő és kiszűrhető a kereskedő a vállalkozótól, a kereskedő nem tudja igénybe venni az adókedvezményeket)
- a 300 m2 alatti új házak építése nem engedélyköteles
A tervezőnek, megrendelőnek és a kivitelezőnek jobban kell
ismerni a jogszabályokat és figyelembe kell venni a helyi szabályokat. Az építési felügyelet fogja ellenőrizni az építést, a tervezőnek és kivitelezőnek fontos lesz a felelősségbiztosítás.
A kivitelező és a megrendelő között mindkettő érdekében nélkülözhetetlen lesz az írásos szerződés megkötése.
Felértékelődik az érdekképviseleti civil szervezetek szerepe,
mert lehetőséget kell biztosítani a településeken, hogy a lakosság
segítséget kapjon építkezéssel kapcsolatos szervezési, gazdasági, szolgáltatási (kivitelezési), jogi kérdéseinek megoldásához.
A vecsési önkormányzat felkészült erre a feladatra, hiszen 1998tól az Ipartestülettel közösen működteti a vállalkozásfejlesztési
irodát, ahol eddig is segítséget kaptak az irodához fordulók.
Az Ipartestület szakképzéssel kapcsolatos oktatási kft. alapító
tagja, festő, kőműves és asztalos tanműhelyt működtet. A tanműhelyekben foglalkoztatott mesterekkel és szakember alkalmazottakkal munkát vállal (az átlagáraknál 30 %-kal olcsóbban), így biztosítva a tanulók gyakorlati munkavégzését és a
kiváló minőségi kivitelezést. Az irodánkhoz fordulóknak segítséget nyújtunk a szerződéskötéshez, a megrendelőknek iparosokat közvetítünk így rajtunk keresztül biztosítható a jogszerű és
szakszerű munkavégzés.
Mivel a jövőben jogszabályváltozások sora várható, kérem az
építkezni, lakást felújítani szándékozó olvasókat, vegyék igénybe a civil összefogás lehetőségeit, mert a folyamatosan változó
gazdasági környezetben csak egy jól tájékozott polgár tud majd
eligazodni.
Nyitva tartási idő:
H.- Csüt.: 9-16-ig, Péntek: 9 – 14-ig
Tel.: 29/350-163 és e-mail: vecses@tisztesipar.hu
Skribek Pál Vecsési Ipartestület elnöke
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100 éve kezdődött - I. rész

Javában tombolt az I. világháború, vagy ahogyan kezdetben
nevezték, a „Nagy háború”, amikor itt Vecsésen, a Felső-telepen, elkezdődött valami. Valami olyasmibe fogtak, ami ellent
mondott a gyilkolásnak, erőszaknak. Nem az elmúlásra, hanem
a jövőre, az életre gondoltak. Templomot és iskolát kezdtek építeni. Vecsés buzgó lelkipásztora, Fehér János fáradságot nem
ismerve hozzáfogott egyik vecsési álmának a megvalósításához, a Vecsés-telepi templom, és iskola építéséhez. Igaz, a téren
állt egy földszintes iskolaépület, de gondolni kellett a jövőre is.
Katolikus polgári leányiskola megépítéséről álmodott. Álmodozását a templom és az iskola vonatkozásában valóra váltotta.
Hosszú évek előkészítő munkája után, 100 évvel ezelőtt, egész
pontosan 1916. március 19 - én megkezdődött az álom valóraváltása. Ezen a napon rakták le az iskola alapjait, és még abban
az évben megkezdődött a tanítás. 1916. március 19. tehát a születésnap. Száz év, három emberöltő. Fennállása alatt számtalan
növendék hagyta el az iskola padjait, hogy öregbítse Vecsés hírnevét. Az iskola egykori növendéke, Fodor Irénke, - nekem néni
- Szokola Pálné, jó egynéhány évvel ezelőtt telefonon magához
hivatott, hogy menjek el hozzá, szeretne adni néhány régi iratot.
Irénke nénit gyermekkorom óta ismertem, együtt dolgozott
Édesanyámmal a Falusi Óvoda vezetőjeként. Miután meglátogattam, legnagyobb meglepetésemre a következőket mondta:
Pistikém, fogadd el tőlem ezeket az évkönyveket, nálad jó
helyen lesznek, biztosan megbecsülöd őket. Valóban értékes
anyagot kaptam. Címük:
A MIASSZONYUNKRÓL ELNEVEZETT „KALOCSAI”
SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
VECSÉS R.K. HITKÖZSÉGI POLGÁRI LEÁNYISKOLA
É V K Ö N Y V E ( É R T E S Í TŐ J E)
1934/35. ISKOLAI ÉVRŐL; 1935/36. ISKOLAI ÉVRŐL;
1937/38. ISKOLAI ÉVRŐL; 1938/39. ISKOLAI ÉVRŐL;
Vagyis az iskola fennállásának 19. 20. 22. 23 éveiről
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA
SZERKESZTETTE: SZOLNOKY MÁRIA STEFÁNIA
IGAZGATÓ

Összesen három eredeti és egy fénymásolt Évkönyv van birtokomban, amelyekben sok, a kultúrával kapcsolatos leírás szerepel.
Az iskolában működött az Árpád-házi Boldog Margitról elnevezett Önképzőkör. Egyházi vezetője: lovas M. arisztida
nővér, Ifjúsági elnöke: Begovits Gizella volt.
Ez azért is érdekes, mert a Vecsés Nagyközség története c.
könyvben az alapítás éve korábban szerepel. Elképzelhető az
elhatározás, de valójában 1916 őszén kezdődött el a tanítás.
Erről tanúskodik az iskola 1936-ban, a 20. évfordulóra kiadott
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Évkönyve. Ez tehát nem képezheti vita tárgyát. 1916 szeptemberében, több mint száz tanulóval kezdetét vette az oktatás, amely
tart a mai napig, ugyanabban az épületszárnyban. Hála Istennek
a külső homlokzat változatlan, de belül sem történtek nagy átalakítások. Birtokomban van egy 1940-ben készült fénykép is.
Bizony, akik a képen szerepelnek 85 - 90 évesek lehetnek.
Tanulmányozva az évkönyveket, rendkívül sok értékes anyagra
bukkantam. A már említett Árpád-házi Boldog Margitról elnevezett Önképzőkör, rendkívül sokat tett a kultúra érdekében.
Számtalan előadást szerveztek. Külön kiemelendő a hazafias
nevelés terén végzett munka. Minden alkalommal megemlékeztek ünnepség keretében március 15-éről, október 6-áról. Buda
visszavételének 250 éves, Liszt Ferenc születésének 125., halálának 50. évfordulójáról. Az ifjúság a tanári testülettel karöltve
minden alkalmat felhasznált, hogy a vallásos és hazafias érzést
mélyítse saját és mások lelkében. Nagyon érdekes az évkönyv
tanulmányozása. Minden tanuló érdemjegye, vallási hovatartozása fel van tüntetve. Szerintem, ha most ilyen füzetecskét adna ki
valaki, rögtön megjelennének az ilyen-olyan jogvédők, és elkezdenék az emberi, személyiségi jogok megsértését kiabálni. Akkor
ez természetes volt, mint ahogy az is, hogy bár az iskola római
katolikus intézmény volt, megfértek egymás mellett az evangélikus, református, zsidó, és természetesen a katolikus gyerekek. Az
sem jelentett problémát, hogy az evangélikus Hegedűs Lajos, a
református Újhelyi Jenő, az izraelita Herskovits Sámuel hitoktatók tanítottak a római katolikus hitoktató mellett. A kultúra mellett nagy figyelmet szenteltek a testi nevelésre is. Az iskolában
működött az Ifjúsági Sportegylet. Minden szombaton sportdélutánt tartottak. Visszatekintve azokra az időkre, nyugodt szívvel
mondhatjuk, az iskola fenntartója, a benne tanítók mindent megtettek annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék testileg,
lelkileg felvértezve kerüljön ki a felnőtt életbe.
Megérdemlik azok a nevelők, akik abban az időben tanítottak,
hogy nevük az iskola képzeletbeli dicsőségtáblájára felkerüljenek, nem elfeledkezve a jelenlegiekről. 20 éves évfordulón az
alábbi nevelők tanítottak az iskolában:
Radványi Béla esp. plébános, Szolnoky Mária Stefánia, igazgató, Achátz Mária Anthuza, Csonka Mária Piencia, Lovas Mária
Arisztida, Juhász Mária Anumiáta, Reményi Mária Márta,
Vereb Mária Columba, Palla Béla hitoktató.
Az iskola elsőrendű feladatának tekintette - mostani szóhasználattal élve - a nemzeti tudat fejlesztését, az az a hazafias, az
erkölcsi, a testi és természetesen a tudományos nevelést is. A
szépen fejlődő oktatást megszakította a II. világháború. Az idősebb nemzedék még emlékszik azokra az időkre, amikor ide ért
a front. Két hónapon keresztül folyt az öldöklés a főváros birtoklásáért. Közben felrobbantottak minden értékes épületet. A
háború áldozatává vált a Halmy-kastély, a Falusi templom, a
Községháza, Kultúrház, malom és az Evangélikus templom.
Szinte pótolhatatlan veszteség. Egy épület azonban megmenekült az akkori plébános, Verney Kornél és néhány hívének bátor
helytállása következtében. Gránátokat erősítettek derekukra, és
a robbantást vezető tiszttel közölték, hogy velük együtt robbantsák fel a templomot. Ez 1944 decemberében történt.
Kedves Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium diákjai, pedagógusai! Hozzátok, Önökhöz szólok!
Becsüljétek meg azt a templomot, amely iskolátokkal egy időben kezdett épülni, és hogy most szentmisére, karácsonyi műsorokra használhatjátok, azt annak a néhány embernek köszönhetitek, akik haláltmegvető bátorságról adtak tanúbizonyságot, és
megmentették a ma már majdnem 100 éves templomot és az
iskolát! (Folyt. a febr. VT-ben)
Gál István
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Beszélgetés Tábori Ferenc alpolgármesterrel

„…a jövő szempontjából a környezet megóvása és megkímélése a legfontosabb”
- Alpolgármester úr! Egy korábbi
riportban, amikor a feladatmegosztást
kérdeztem, akkor azt mondta, hogy ez
naponta változik, mindig a napi feladatok tükrében döntenek.
- Ez így is van. Vannak nagyon sűrű
napok, vannak lazábbak és mindig az
adott nap adott tennivalói döntik el, ki
merre képviseli a város érdekeit. Sőt,
azt is mondtam, hogy gyakran van esti és hétvégi program, ahol
szintén igyekszünk jelen lenni, képviselni a város vezetését.
Mindezek nagy megterhelést jelentenek, de örömmel tesszük.

- Ugyanakkor az is látszik, hogy a környezetvédelem képviselete az egyik szívügye, és itt jelentős fejlődés is történt, de ez egy
folyamatnak látszik.
- A környezetvédelem napjaink egyik égető kérdése. Bár minden, ami kapcsolatos a város polgárainak életével az is fontos.
Mégis, ha távlatosan tekintünk a kérdéseinkre, akkor a jövő
szempontjából a környezet megóvása és megkímélése a legfontosabb. Az is látható, hogy ez hihetetlenül szerteágazó problémakör. A legfontosabbnak azt tartom, hogy ma a város polgárainál
keletkező minden hulladék elszállítására és kezelésére történt
intézkedés. Azt is mondhatnám, hogy semmi sem indokolja azt,
hogy a kedves polgár szemeteljen és szennyezze a környezetét.
A háztartási- és a zöldhulladékot már hetente szállítjuk, időszakosan gally és fenyőfa, lomtalanításkor a veszélyes hulladékok
begyűjtését is elvégezzük. A felsoroltak egyre színvonalas elvégzését szolgálja az a sikeres pályázat, amely során új gépkocsikkal és haszonjárművekkel gazdagodott a Városgondnok Kft.,
amellyel bővíthető jövőben a szolgáltatások köre.

- Az év nagy sikere volt a szelektív hulladék begyűjtés beindítása, de még inkább annak végrehajtása.
- Azt tudtuk, hogy a szelektív szigetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert sajnos, a polgárok egy kicsiny
része úgy gondolta, hogy ide kihordhat mindent. Ma elmondhatjuk, hogy a jó előkészítés és a lakossági felvilágosítás meghozta eredményét, és egyre többen, szinte hibátlanul megfelelve a feltételeknek élnek a lehetőséggel. Az üvegek elhelyezésére a megmaradt pár gyűjtőkonténert, vagy a kereskedelmi boltok visszaváltási lehetőségét ajánljuk. Mindenesetre köszönjük
ezt a hozzáállást, mert ez a környezetszennyezés elkerülésén túl
még jelentős bevételt is jelent a gazdaságnak.

- Nézzük a másik oldalt is: ha a szelektív gyűjtés siker kategória, akkor a lomtalanítást a balsiker jellemzi. Ezen terveznek
változtatást?
- Nagy a lakossági igény az évenként egyszeri lomtalanításra,
de arra is, hogy másként legyen megoldva. Gyűjtjük más települések tapasztalatait, még nem döntöttük el, hogy melyik mellett döntünk majd.

- A város anyagi és szellemi erőket fordít az energiatakarékosságra és a szemléletváltozás elősegítésére.
- Jó néhány éve már, hogy minden beruházásnál megterveztük
a megújuló energiaforrások bevonását, így volt ez például a bölcsődénél és a kulturális központnál is. Ugyanakkor azt is felmértük az intézményeinknél, hogy mennyi energiát spórolhat-
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nánk meg, ha korszerű nyílászárókat vagy burkolatszigetelést
alkalmaznánk. Ez történt a Halmi iskola esetében, ahol jelentős
pályázati forrásból ezt meg is oldottuk. Nagyon fontosnak gondoljuk a környezettudatos nevelést. Erre a gyermekek a legfogékonyabbak, ezért az iskolákban igyekszünk minél több ilyen
típusú nevelő-felvilágosító tevékenységet végezni.

- Említette egy beszélgetésnél, hogy egyik feladata a kapcsolattartás az intézményekkel, a civilszervezetekkel. Ez mit jelent a
gyakorlatban?
- Az eddigi gyakorlat során a vecsési civilszervezetek – sport,
kultúra területéről – gyakran kerestek meg gondjaikkal, problémáikkal, amelyen igyekeztem segíteni. Most azokat is igyekszem
megkeresni, akikkel eddig nem találkoztam. Szeretném megismerni munkájukat, céljaikat, hiszen mindegyikük hasznos munkát végez, és segíti elérni azt, ami a célunk is, az élhető város ideálját. A jövőben a városi intézményeket is szeretném rendszeresen felkeresni, és a helyszínen megtapasztalni körülményeiket,
problémáikat. Amióta Vecsés járásközpont, azóta a hozzánk tartozó települések vezetésével, elsősorban a szociális, a családsegítő és a gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményeivel volt szoros a kapcsolat, ami a későbbiekben sem nélkülözhető.
- Még két területről érdeklődnék. Az egyik az egészségügy.
A szakorvosi rendelő már olyannyira népszerű a térségben,
annyian járnak ide, hogy egy-egy szakrendelésre már hónapokat kell várni. Várható-e változás, illetve mit terveznek a Dózsa
György úti orvosi rendelő bővítésénél?
- Azt, hogy egyes szakvizsgálatra sokat kell várni, az valóban
bosszantó lehet, de még mindig óriási eredmény, hogy itt helyben
a szakvizsgálatok döntő többségét meg tudja oldani a vecsési polgár. A magas színvonal megtartását a városvezetés fontosnak tartja, és évente jelentős többlettámogatást nyújt az intézménynek. A
Dózsa György úti rendelőben két családorvos és egy gyermekorvos praktizál, védőnői szolgálattal. A szolgáltatások bővítésére
vannak elképzeléseink, de legalább ilyen hangsúlyosnak gondoljuk, hogy itt egy mentőállomás létesüljön szakszemélyzettel
együtt, nemcsak a város, hanem a térség hatékonyabb ellátására.
Nem szorosan ide tartozik, de foglalkoztat bennünket egy
második bölcsőde megépítése is, amire még az újabb CSOK
támogatás bejelentése előtt gondoltunk, mert még sok család
nem tudja gyermekét elhelyezni. Most még inkább valószínűsíthető, hogy több gyermek fog születni, ezért ebbéli terveink
megvalósítását gyorsítani kell.
- A másik, amiről érdeklődnék, az a sportlétesítményekre vonatkozik. Magas színvonalon sportoló szakosztályaink, világ- és
Európa, országos bajnokaink vannak. Országos rendezvényekre aspirálhatnánk, ami minden sportágnak nagy fejlődést hozhatna, de a létesítmény helyzet – különösen kézilabdában – nem
megoldott. Vannak-e konkrét elképzelések?
- Folyamatosan foglalkoztatja ez a kérdés a városvezetést.
Minden lehetőséget - TAO pénzből, pályázati forrásból - meg is
ragadunk, hogy a létesítmény helyzeten javítsunk. Így épült a
Halmi iskola után még két helyen műfüves pálya, és rövidesen
még egy. Így nyert esti világítást a focipályán az edzőpálya. Az
iskolákban szeretnénk az aszfaltborítású kézilabda pályákat
más, gyermekbarát borítással kicserélni. Torna vagy sportcsarnok kérdésében még nagy a bizonytalanság. Tervek, hatástanulmányok készülnek, de végleges döntés még nem született. Önerőből nem tudjuk megoldani, pályázati forrás vagy állami beruházás tudná ezt a gondot felszámolni.
Szalontai János
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Városi Bál. A 4for You Zenekar alaposan
megtáncoltatta a vendégeket.
Fotó: Kolonics Csaba

Városi Bál. Liptai Rita és Halápiné Borbás Ágnes a bál
főszervezői Szlahó Csaba polgármesterrel
Fotó: Kolonics Csaba

Népszerű volt a Kamionos Mikulás
Fotó: Dobrovitz Erika

Elindultak a Motoros Mikulások
Fotó: Oláh László

Adventkor betlehemi játékot mutattak be a diákok
a Petőfi iskolában
Fotó: Kolonics Csaba

Január elején a nagy hideg után hólepel
borította el a Piac teret.
Fotó: Katona Csaba

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

Középiskolai tanár matematika és fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolai tanulóknak.
0630-6002139, 0629-737644
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TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95

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

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

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

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

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

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

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

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

SÓ ELADÁS

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

É l E l M I s Z E Rta Rt Ó s Í t Ó

aDalÉKanYaGOK, EsZKÖZÖK FORGalMaZÁsa

NUVER & BERGER KFT.

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.
Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

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

karosszéria lakatos mester

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

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

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

Vecsési Tájékoztató 2016 január
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ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMAINKRA
2016-ban Téged is várunk!
Nálunk szóhoz jutsz.
Információk a weboldalunkon:
www.studium-oktatas.com
Várunk személyesen is:
Studium Nyelviskola

Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967, 06-20-5-852-852
Hólapát, Útszórósó, Seprűk, Légtechnikai csatlakozók,
Kesztyűk nagy választékban. Varta elemek. Jégoldók.
Einhell fúró és vágó gépek.Téli Purhab, Hőtükör, Izzók.
Hétköznap: 6-17, szombat: 7-13 óráig 29/ 742-576
Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.

GÁZKÉsZÜlÉK jaVÍtÁs

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

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

Vecsés, Fő u. Lakótelepi Üzletsor
GRUND INVEST Ingatlaniroda

GENERALI Biztosító

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

gyermek és felnőtt tanfolyamok,
kommunikációs tréningek,
felkészítés vizsgára, külföldi munkára,
cégekre szabott képzések
fknysz:13-0484-05
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Gondolatok... Árpád-házi Szt. Margitról és koráról (2016. január)

Egyik kedves szentemről szeretnék megemlékezni, Árpád-házi
Szent Margitról. A 60-as évek elején voltam először - Feszty
Masa (Jókai Mór unokája) festőművésszel – a Margitszigeten a
„ROMOK”-nál a Szt. Margit ünnepségen. Kemény hideg volt,
havas volt minden, de sokan örömmel vettünk részt a megemlékező szentmisén. Azóta többször is részt vehettem a lélekemelő
ünnepségen. Ezért is kedves szentem Szt. Margit és azért is,
mert a részére „kiszabott” 28 év alatt csodálatos életet élt.
Csak röviden említem meg, amit kellene tudnunk róla.
Apja IV. Béla király (szent Erzsébet testvére), anyja Laszkárisz
Mária, bizánci hercegnő volt. Margitot édesanyja még a szíve
alatt hordozta, amikor a tatárok Batu kán vezetésével megtámadták hazánkat és a Sajónál, a Mohi-csatában megsemmisítő
vereséget mértek IV. Béla seregére. A királynak a csata után
Dalmáciába kellett menekülnie. IV. Béla és felesége végső elkeseredettségükben születendő gyermeküket Istennek ajánlották.
Meghallgatást is nyertek, mert Belső-Ázsiában meghalt a nagykán és Batu a hódítást abbahagyva seregével sietett vissza földjükre, hogy az új nagykán választásakor ott lehessen, remélve,
hogy őt választják az elhunyt helyére.
Így a tatároktól megmenekültünk, IV. Béla király hozzáláthatott
országa újjáépítéséhez.
Közben nem felejtkeztek meg az 1242-ben született Margit
gyermekük felajánlásáról sem és amikor Margit három éves
lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben.
Még csak pár évtized óta tanítottak, prédikáltak a domonkos
szerzetesek Észak-Olaszországban, Dél-Franciaországban,
Spanyolországban - főleg az eretnekségekkel szemben - amikor
Szent Domonkos szabályait követő női kolostorok is megalakultak és a misztikus jámborság őrhelyei voltak. Önfeláldozóan
gondozták a betegeket, bélpoklosokat a szenvedő Megváltó
iránti odaadásból. Ilyen szellemben növekedett a kis Margit is.
Béla király - talán, hogy lánya közelebb legyen hozzá - új kolostort építtetett a Duna egyik szigetén, a Nyulak szigetén a
domonkos nővérek részére. Margit - elfogadva szülei felajánlását, 12 éves korában – 1254-ben fogadalmat tett a rendfőnök,
Humbert előtt.
Hamarosan kérők sora jelentkezett Béla királynál, Margit kezéért. A király, amikor a kérők nevében felkereste Margitot a
kolostorban, biztosította lányát arról, hogy a pápától megkéri
fogadalmának feloldását. Elsőnek a lengyel király kérte meg
Margit kezét, majd Ottokár cseh király. Margit mindkettőt viszszautasította.
Atyját pedig emlékeztette arra, hogy anyjával együtt ők ajánlották fel - a tatárdúlás alatt - Istennek, és a cseh király összes kincsével és dicsőségével csak siralmas látvány ahhoz az országhoz képest, melyet az ég és föld Királya ajánl neki. Vele van
eljegyezve egyszer s mindenkorra.
Királylány létére semmiféle kivételezést nem fogadott el, nővértársait is rávette arra, hogy ne, mint királylányt tiszteljék. Élte az
egyszerű apácák imádságos, dolgos életét sok-sok vezekléssel.
(A Margit-szigeti romoknál a januári ünnepségek során megtekinthető Szent Margit ereklyéje, vasból készült vezeklő öve.) A
legalacsonyabb rendű munkákat kereste és örömmel végezte.
Sokszor mások helyett is mosogatott, takarított, a legnyomorúságosabb utálatot gerjesztő betegeket is hősies kitartással ápolta. A
szentté avatási aktái között megtalálható egy szolgálótársának
vallomása: „Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe.
Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok.” Margit élete alapszabályául a következőt vallotta: „Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.” Az Úr
Margit hűségét és áldozatvállalását imái meghallgatásával és

csodákkal jutalmazta. Hiteles adatok mondják el, hogy atyjának
előre megmondta II. Osztrák Frigyessel szembeni győzelmét
Stájerországért folytatott harcában.
Ha apáca öltözetben is, de IV. Béla leánya maradt és az utolsó
nagy Árpád-házi uralkodó terveivel, erőfeszítéseivel szoros
kapcsolatban volt.
Amikor Margit elég idős volt ahhoz, hogy önmaga felett szabadon döntsön, megerősítette szülei felajánlását. Remélte, hogy
Isten elfogadja életét, és ez az elhívatottság ösztönözte őt a
vezeklő életre és szüntelen imádságra.

A margitszigeti kolostorban huszonnyolc éves korában halt
meg, vezekléstől elemésztve 1270. január 18-án.
Halála óráját előre megmondta nővértársainak. Halála után
szentként tisztelték annak ellenére, hogy boldoggá avatási perét
soha nem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is
engedélyezték. Szentté 1943-ban avatta XII. Pius pápa. Ünnepe: január 18-án van.
„Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód a mi Margitunk a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek
érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az
üdvös bűnbánattal visszanyerhessük!”
Nagy István Elek

adomány a Grassalkovich iskolából

Iskolánkban már 5. éve csatlakozunk a Cipősdoboz elnevezésű országos jótékonysági akcióhoz. A gyerekek a kijelölt időpont előtt már hetekkel korábban érdeklődtek a dobozok gyűjtése iránt. Az idén 101 db nagyon esztétikus, szép adománycsomaggal örvendeztettük meg a rászoruló gyerekeket, ezzel
is szebbé téve karácsonyukat. Azt gondolom, hogy a jótékonykodás során az önzetlenség, a segítés szándéka mutatkozik
meg minden ajándékban. Nagyon köszönjük a csomagokat az
akcióban résztvevő családoknak és a gyerekeknek!
Gáborné Bárány Ágnes szervező

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

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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„Bizony mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek
olyanok, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek
országába.”(Mt:18,3)

Kedves vecsési testvéreink!
Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy 2015. december 12-én,
szombaton ismét sikerült örömet szereznünk a vecsési kereszténydemokraták nagycsaládosoknak szervezett karácsonyi
ünnepségén. Az ünnepi műsor 16 órakor kezdődött a Bálint
Ágnes Kulturális Központ első emeleti termében. Az eseményről a családokat a vecsési óvodákban és iskolákban kihelyezett
„Meghívó”-val értesítettük.
Ezúton szeretnénk az intézmény vezetőinek és dolgozóinak
köszönetünket kifejezni a terem berendezéséért és a technikai
eszközök biztosításáért a vetítéshez.

A műsort Dömötör Norbert református lelkész nyitotta meg. A
Bibliából idézett szövegrészletekkel szemléltette Jézus születésének történetét. Ezt követően megható hasonlattal folytatta előadását a királyról és a szegény
emberről. Röviden összefoglalva,
a történelemben sosem fordult
elő, hogy a király palástját átadva,
ruhát cserélt volna a szegény
emberrel. Jézus volt az egyetlen, aki leszegényítve magát ránk
a szegény (bűnös) emberekre adta gazdag „LELKI”palástját.
Mindezeket kedvesen, mosolyogva, nagy szeretettel közvetítette a vendégek felé. Az elhangzottak alapján, kérdéseket tett fel
a gyerekeknek és az először helyesen válaszolókat csokoládéval
jutalmazta. Utolsó kérdése az volt, hogy ki volt Jézus nagymamája, azaz Mária édesanyja. A beállt csendet egy kislánycsilingelő hangja törte meg: „Anna!” A helyes válasz mindenkit meghatott, és tapsot váltott ki az emberekből.
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A műsor szüneteiben a vendégek - a rendezők által készített –
finom süteményeket és üdítő italokat fogyasztották nagy örömmel.

Zárásként következett az ajándékok átadása a gyermekeknek.
Most nem volt tombola, hanem
széksoronként szépen rendben
kivonultak a gyerekek az asztalokhoz, és ott mindannyian kaptak nemüknek és életkoruknak
megfelelő ajándékokat.
Szeretnénk köszönetet mondani a
Petőfi iskola hittanos diákjainak
és azok szüleinek, akik az ajándékokat szép, ízléses díszcsomagolású dobozokba csomagolták.
A dobozokon még az is szerepelt, fiúnak vagy lánynak és hány
éves korú gyereknek ajánlott. Mivel sok ajándék volt, még arra
is volt lehetőség, ha a gyereknek nem tetszett - a dobozból még
a helyére menve kibontott játék - másikat választhatott.

Hálás köszönet minden kedves testvérünknek, hogy Jézus közelébe hozták gyermeküket, illetve unokájukat.
Boldog új évet kívánunk!
Vecsési Kereszténydemokraták

fotók: Nagy Mátyás

+1 % a történelmi egyházaknak

Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő technikai számokra:
A műsor a vecsési Labdarózsa Népdalkör színvonalas, lélekmelegítő előadásával folytatódott. Az énekkar és citera zenekar
szép karácsonyi énekekkel örvendeztette meg a vendégeket.
Majd Zelei Szabolcs – a népdalkör fiatal tagja - Túrmezei
Erzsébet: Karácsonyi kívánság című megható versét adta elő.
Ezután Jézus életéről szóló nagyszerű (Franco Zeffirelli által
rendezett) filmből egy a születésével összefüggő 14 perces filmrészlet került vetítésre. A filmet nagy áhítattal, meghatottan nézték a gyermekek és a felnőttek egyaránt. Nem utolsó sorban
öröm volt látni a címben megfogalmazott hatást a felnőtteken.
Ebben a rövid időszakban sokuk szemében gyermeki fény csillogott. Ekkor jutott eszembe egy régi szép mondás: „Az unokák
az Úr ajándékai a nagyszülőknek, mert becsületben és hitben
felnevelték gyermeküket.”

Magyar Katolikus Egyház – 0011

Magyarországi Református Egyház – 0066

Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház - 0200
Magyarországi Baptista Egyház - 0286

Ha valaki nem egyházaknak szeretné adni a másik 1%-ot, az
felajánlhatja a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, az
1823-as kódszámon.
VT info
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CSALÁDI FOGÁSZAT
t

jÓ

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

l

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

jÓ

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

Halló, itt vagyunk!
Miért ragaszkodik magas mobil-tarifáihoz, ha telefonálhatna olcsóbban is? Válassza az Önhöz illőt, váltson 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 vállalkozóként, akár magánszemélyként szeretné csökkenteni telefonköltségeit.
További információkért, időpont egyeztetésért
hívjon bizalommal:

30/ 655 -5878
70/ 491-1075
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó
Netfone Telecom Lakossági és Vállalati szektor
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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
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

RUHatIsZtÍtÓ FElVEVŐHElY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

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

telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

Esküvő
Azt a sok szépséget és finomságot, amit a kiállítók elhoznak, érdemes lesz megtekinteni.
a műsor 12.30-kor kezdődik.

A Margareten Tánccsoporttól a hastáncig, a
zeneiskolától a divatbemutatóig sok minden látható lesz.
A közönség szavazata alapján díjazásban részesül a legszebb menyasszonyi ruha modell.
Természetesen a vőlegény elegáns öltönye nélkül nincs esküvő, erről a Zsezsu Szalon
(Dunaharaszti) gondoskodik.
Esküvőszervezés, ékszer-divatékszer, cukrászat, porcelánfestés és sok minden más található lesz ezen a nívós délutánon.

Mini kiállítás: 100 éves kép mutatja be a bonyhádi sváb menyasszony és vőlegény ruhát, évtizedes vecsési fejdíszeket is láthatunk.
Főszponzor az Androméda Travel, aki két személyes, egy hetes görög utat ajánlott fel!
Belépés díjtalan!
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Új év, új ügykörök, új illetékek és díjak a Kormányablakokban

Újabb 86 ügykörrel bővült azon ügyek száma, amelyekkel
kapcsolatosan a Kormányablakok tájékoztatást nyújtanak, valamint kérelmeket fogadnak be, így 2015. december 9-étől már
509 ügytípusban élvezhetik az egyablakos ügyintézés előnyeit
az állampolgárok. Az új ügykörök elsősorban az egészségbiztosítás területén biztosítanak ügyintézési lehetőséget a
Kormányablakban, elsősorban azoknak a személyeknek, akiknek biztosítási jogviszonyuk nem tisztázott; ők a biztosítási jogviszonyuk tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthatnak be. Továbbá bővült a gyermekvédelem és gyámügy területén intézhető ügyek köre is (pl. a
családba fogadáshoz való hozzájárulásra, illetve a családba fogadás megszüntetésre irányuló kérelem, valamint a szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre irányuló kérelem). Lehetőség nyílik továbbá a jogi segítségnyújtás
keretén belül a peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
vagy a határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtási
kérelem benyújtására is. Várhatóan 2016-ban is folyamatosan
bővül majd a Kormányablakban intézhető ügyek száma.

Jelentős változás, hogy 2016. január elsejétől bevezetésre kerül
az új személyazonosító igazolvány, az eszig. Az elektronikus
tároló elemet tartalmazó új okmány bevezetésének alapvetően
két fő célja van: egyrészt az okmány biztonságának a növelése,
másrészt az elektronikus kormányzás és az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése. Az állandó személyazonosító
2016. január 1-jétől elektronikus adathordozó egységet, tároló
elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában
tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot,
amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is
megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül tartalmazza a
polgár újlenyomatát, az elektronikus aláírás létrehozásához
szükséges adatot, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét és a személyazonosító igazolvány elektronikus
egyedi azonosítóját. Az ügyfélnek lehetősége van elektronikus
aláírás igénylésére is.

Az új okmány bevezetésére felmenő rendszerben kerül sor, ami
azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba lépése a 2016. január 1-je előtt kiadott okmányok érvényességét nem érinti, azok
az okmányban meghatározott érvényességi időn belül érvényesek maradnak. A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó
személyazonosító igazolványra jogosult polgár 2016. január
1-jét követően – adatváltozás hiányában is – kezdeményezheti
az új személyazonosító igazolvány kiadását.

2015-ben a kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést, melyet az állampolgárok
véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánt megvalósítani. Mind a magánszemélyek részére, mind pedig a vállalkozások számára elkészített kérdőíven 9-9 javasolt hatósági
eljárás díjának vagy illetékének megszüntetése közül választhattak a kitöltők legfeljebb 4-et, továbbá mindkét kérdőíven
1-1 javaslatot tehet egy további hatósági eljárásért fizetendő díj
vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan. A kérdőívek kiértékelését követően született meg az a törvényjavaslat, amely
2016. január 1-jén hatályba is lépett, amelynek eredményeképpen több illeték is eltörlésre került.

A díj- és illetékmentesség az alábbi ügyekre terjed ki:

1) a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;
2) a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
3) az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;
4) a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
5) az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
6) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával
kapcsolatos eljárás;
7) az oktatási igazolvány kiállítása;
8) a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása;
9) a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás;
10) jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás;
11) A kérelem benyújtásának időpontjában három vagy több
kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke
500 forint;
két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke
1250 forint;
- a gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes;
- a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán
bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása;
- a 160 m2 -nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási,
építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi
engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási
tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint
az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása;
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek;
- díjmentesen kell kiadni a hatósági igazolványt akkor is, ha a
korábban kiadott igazolványban szereplő adat megváltozott,
téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt,
vagy ha annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé;
- tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése öröklés
jogcímén;
- haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;
- felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre
vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési
kérelmet nyújthat be;
Amennyiben további kérdése merülne fel az új ügykörökkel,
valamint az új díjakkal és illetékekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, vagy hívja a 1818
ügyfélvonalat. 2016-ban is várjuk ügyfeleinket Kormányablakunkban, ahol felkészült ügyintézőink teljes körű tájékoztatást
nyújtanak hivatalos ügyeik elintézéséhez.
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala
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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 – IV.

Az egykori jókaisok mondták, de a Tamási Pállal és Kiss
Istvánnal folytatott beszélgetéseimből, és az általuk készített
dolgozat kéziratából is kiderült, hogy a Jókainak jelentős fesztiválsikerei és versmondói is voltak! Nem véletlenül lett aztán
háromszoros Kiváló Együttes a Jókai Kultúrcsoport. A Jókai
utcai próbaterem a kor gyermekei, fiataljai számára ugyanakkor
csak egyszerűen a klubot jelentette, ahol minden vecsési fiatal
és gyerek megfordulhatott; sok játékkal, együttlétekkel, kis pincebüfével, néha még nekik szóló programmal is. Varsa Fischer
Mátyás színművész emlékei szerint olykor még a próbákról is
ki kellett rohanni, hogy halkabban játsszanak a gyerekek. Végül
is ezek a hangosan játszó, szórakozó fiúk és lányok mégis kaptak a kultúrából egy szeletet, egy schluckot, ha mást nem, csak
annyit, hogy a vers meg a színház komoly dolog, annyira
komoly, hogy ha a színpadon vagy a próbateremben egy szavalat felhangzik, illik befogni a szájukat. Az ajtó mellett egy fémtáblára ki volt írva: Jókai Klub. Ha a szülők megkérdezték a
távozó gyerekeiktől a faluban, hová mész, nem azt mondták,
hogy a próbára, hanem azt, hogy a klubba mennek. És a szülők
előtt presztízse volt a Jókai csoportnak.

Balról: Tamási Pál – id. Kiss István, – id. Fekete Károly
rendezők mindent elkövettek a Jókai Klub sikereiért
1954-ben feltűnt egy új csillag a vecsési kultúra égboltján,
nevezetesen a főiskolás Somogyi Ilonka, akinek az édesanyja a
felsőtelepi iskolában tanított. Kapferer Józsefné magán-zeneiskola igazgató bár a háború utáni átalakulások miatt már nemcsak Vecsésen dolgozott, de gondja volt az egykori tehetséges
tanítványaira. Somogyi (Stiglmayer) Lajos is általa került a
Zeneművészeti Főiskola egyházzenei szakára, de a szakot a diktatúra felszámolta és Lajos bácsi nem akarta magát más szakra
kérni, s inkább abbahagyta a felsőfokú zenei tanulmányokat.
Még így is hatalmas szerepet játszott Vecsés kulturális, főként
zenei életében. Az egykori vecsési gyógyszerész unokája,
Somogyi Ilonka még kislányként, Kapfererné zeneiskola vezető javaslatára, 16 évesen jelentkezett a Zeneművészeti
Főiskolára, későbbi nevén a Zeneakadémiára, ahová 1949-ben a
fiatal tehetségek osztályába felvették. A középiskola utolsó
éveit és a zeneművészeti főiskolát párhuzamosan végezte, kiváló eredménnyel és magas ösztöndíjjal. Ő a Zeneakadémián
énekművész-tanári szakán diplomát szerzett, majd az Országos
Filharmónia énekes szólistája és a Rádióénekkar tagja volt,
miközben a vecsési zeneiskolában is tanított. Főiskolai évei
alatt azonban kifinomult, bájos hangjával a vecsési Jókai
Kultúrcsoportban számos operett primadonna szerepét énekelte,
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és ő tanította be a csoport énekes szerepeit is. Későbbi férje,
Nagy Lajos a zenei tanulmányai után a felsőtelepi római katolikus templom Boldogasszony kórusának tenoristája volt. Az
egyház elleni támadások idején azonban a dalárda feloszlott, és
az orvostanhallgató Nagy Lajost Csahi bácsi (id. Hrachovina
Lajos) és Fekete Károly megnyerte a Jókai kultúrcsoportnak.
Somogyi Ilonka primadonnát és Nagy Lajos bonvivánt számos
nagyszerű alakításukért tapsolta vissza a hálás vecsési közönség,
ami nagy bátorítás volt a kultúrcsoport tagjainak és a szervezőknek
is. A táncok tanításában Saári Erzsébet és H. Kovács Cica jeleskedett. Ugyanakkor Kiss István, Fekete Károly, id. Hrachovina Lajos
és Saári Erzsébet (Mucika) a humorosabb, vidám, táncos szerepekben jeleskedtek, Tamási Pál, Kertész Jolika, Geringer János, Gaál
Flórián, a Vass és a Lakatos lányok és számos más helyi fiatal
tehetség a Jókai kultúrcsoport biztató jövőjét fémjelezték.

Id. Hrachovina Lajos, Csahi bácsi tart eligazítást a fiataloknak. A fotó a 60-as évek közepén készült.
Fotó: Kucsay József

Csahi bácsiék gyakorlatilag minden színjátszó és énekes szerepre megtalálták Vecsésen az alkalmas és tehetséges embert.
Ugyanakkor a Jókai kultúrcsoport rendezőinek biztos hátteret
nyújtott Somogyi Lajos karmesteri tehetsége és zenekari
tapasztalatai, kapcsolatai, amit a fellépéseknél mindig maguk
mögött tudhattak. Éppen ezek ismeretében mertek a rendezők a
vidámabb és zenés darabokat is a kultúrcsoport műsorára tűzni.
A helyi tanács azonban a sajtó szerint a szabadtéri színpad avatón bemutatott Csárdáskirálynő c. operett óriási sikeréig tartózkodó maradt a kultúrcsoporttal szemben.
Orosz Károly

FElHÍVÁs

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át
kifejtett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló
12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az alábbi
elismerő címeket adományozza:
- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán adják le 2016. március 4-éig.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetések átadására a városi ünnepségen, 2016. június 14én kerül sor.
Szlahó Csaba polgármester
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Minden nehézség ellenére csak mosolygósan…
Lieber Sándorné sz. Vásárhelyi Éva 1933. március 15-én született Vecsésen szülei egyetlen gyermekeként. Szomorúan alakult a sorsa, mert Édesanyja mikor Ő kilenc hónapos volt, meghalt. Édesapja gyógyszerészként nagyon elfoglalt volt, s különben sem tudott volna egy kicsi
lánnyal mit kezdeni, ezért Évikét
az anyai nagyszülők és anyja testvére nevelte. A nagynénje rokkant
volt egy gerinc betegség miatt,
ezért a nagymamának a háztartás
és minden egyéb mellett épp elég
feladata akadt. Lánya elvesztése,
rokkant másik lánya gondozása
mellé kapott egy kisbabát, akinek
az ápolása ellátása, nevelése is a
feladata lett…
A gyermeket az apja sosem kereste, de később megtudták, hogy
1944-ben újranősült, s a második házasságából született két fiú és
egy leány gyermeke, akik nem vették fel a kapcsolatot Éva nénivel, így a mai napig nem ismerhette meg a három féltestvérét.
Azt mondja, hogy nem is bánja, ha őre nem volt a saját édesapja kíváncsi, akkor nem kell erőltetni. Mindent úgy fogad el,
ahogy van, s ez nagyon jó emberi tulajdonság…
A nagypapának, Turai Bélának, akit Vecsésen mindenki ismert
egy hatalmas vegyes nagykereskedése volt, ahol állandóan sok
volt a munka.
Felesége nevelte a kis unokáját, aki szépen cseperedett, iskolába került. Elvégezte a négy elemit, a négy polgárit a felsőtelepi
iskolában, ahol még apácák tanították. Mivel jó tanuló volt,
továbbtanulni a főváros ötödik kerületébe, az angolkisasszonyokhoz ment tanítóképzőbe. Két évet el is végzett, de sajnos a
nagyszülők hirtelen egymás után elmentek, s ő itt maradt fiatal
lányként a rokkant nevelőanyjával. Pénzt kellett keresnie.
Kimaradt az iskolából, megtanulta a gyors- gépírást, és elhelyezkedett a Bánya és Energiaipari Minisztériumba 1951-ben
adminisztrátorként.
Szerette a munkáját, nagyon szorgalmas volt, mindenféle szakirányú tanfolyamra beiskolázták, és ő azokat is elvégezte. Ott
dolgozott harminchat évet, egészen a nyugdíjazásáig.
A munkahelyén egy irodában dolgozott egy kedves jóképű férfivel, aki udvarolni kezdett neki, eljártak színházba, operába.
Mindketten nagy természetbarátok voltak, ezért rengeteget
kirándultak, túráztak az ország szebbnél szebb helyein, szerelem lett a barátságból és 1955-ben összeházasodtak.
A nagyszülők háza elég nagy volt, hogy mindannyian elférjenek, így hát Vecsésre költöztek, és 1958-ban megszületett a szemük fénye: Évi, a kislányuk.
Nevelték a gyermeküket, Éva néni visszament dolgozni a nevelőanyja segített a kislányáról való gondoskodásban. A leánya is
jó tanuló volt, elvégezte a 8 általános iskolát és beiratkozott az
Egészségügyi Szakközépiskolába, ahol csecsemő gondozónőként szerzett végzettséget.
Egy ideig a hivatásának élt, később a helyi SZTK fogászatán
volt asszisztens.
Leánya is férjhez ment, a házasságból két gyermeke született:
egy fiú és egy leány, de nem bizonyult tartósnak a kapcsolatuk,
ezért elváltak. Évike másodszor is férjhez ment, a második
házassága már boldog és kiegyensúlyozott.
Nagy szomorúság érte a családot, amikor a gyönyörű 19 éves
leány unokájuk hirtelen meghalt. Ezt a bánatot soha sem
heverték ki.
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A harmincas éveiben jár most a fiú unokájuk, aki nagyon jó és
gondoskodó gyermek, megnősült, Gyömrőn építkeztek, de
nagyon gyakran van itt náluk. Mindenben segít az Édesanyjának, Nagymamájának.

Az ősi nagyszülői házat felújították, és boldogan éltek benne
mindannyian. Sajnos Éva néni férje 32 évi házasság után 1987ben örökre elment…
Érdeklődöm, hogy szolgál az egészsége, mire mosolyogva válaszol, hogy mindig itt fáj, ott fáj, főként a lábai, de azért nem
panaszkodik.
Közel 10 éve jár rendszeresen a Gondozási Központba, ahol
nagyon jól érzi magát, jó a társaság, kedvesek a gondozók, az
amúgy időskori egyhangú életben változatosak a mindennapok.
Meséli, hogy van két tacskó kutyusa, az egyik már tizenkét
éves, ezért előrelátásból meghagyták egy kölykét, aki most
három éves. Nagyon szereti őket. Annyi szeretetet, törődést igényelnek és adnak vissza, hogy Éva néni nevetve meséli a
kutyákkal való foglalatosságait.
Szeret élni, csendes, mosolygós. Kívánunk Neki nagyon jó
egészséget és még hosszú, boldog életet.
Írás és fotó: Benke Mária

adózók figyelmébe! az 1 %-ról

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

Vecsési Tájékoztató 2016 január

Csak számok voltak

A malenkij robotosokról szeretnék írni. Elsősorban azért, mert az
elmúlt évet emlékévnek nyilvánította kormány, majd elfelejtettek
pályázatot kiírni emlékművek létrehozására – holott megígérték.
Vecsés is – saját erejéből - elkészítette egy leendő emlékmű talapzatát, amit október 4-én avattak és szenteltek föl. A VT-ben megjelent beharangozó, majd az ünnepség is a vecsési németség fájdalmát helyezte előtérbe egy hírhedt januári orosz parancs kapcsán. Ennek okán 300 elhurcoltról emlékeztek meg. Magam teljesen átérzem a családok fájdalmát, hiszen édesapámat is elvitték
három és félévre, és az ő elbeszéléséből, naplójából tudom, hogy
hogyan történt a malenkij robotosok begyűjtése, és mit éltek át a
szovjet paradicsomban. A legújabb kutatások szerint több mint
hatszáz vecsésit hurcoltak el. Az országból 800 ezer körül mozog
a létszám, ebből 10 % körüli a német nemzetiség aránya. Ez
német nemzetiségi településeken erősen megváltozott, ahogyan
nálunk is. Számukra az is a sors csapása volt, hogy a ’45-ös elhurcolást a ’46-os kitelepítés követte, és ez újabb fájdalmak forrása
lett, hiszen a SZU-ból hazatérő sok esetben hiába kereste hozzátartozóit, mert azokat kitelepítették. Maradva a malenkij robotosoknál, néhány példán keresztül azt szeretném illusztrálni, hogy a
szovjetnek mindegy volt kit visz ki, és nem volt kényes az indoklásra. Sztálin parancsára és az elhúzódó magyar harcok miatt a
foglyok nagy tömege kellett. Bizonyítva, hogy milyen sok fasiszta ellen kellett a győzelmet kicsikarni, de „elfogtuk őket és jóvátételi munkára a Szovjetunióba hurcoltuk őket.”

Az Árpád-vonalról sokat hallottunk, szerintem egy hadászati és
építészeti csoda volt, hogy a két bécsi döntést követő rövid idő alatt
milyen gyorsan kiépült a Kárpátok hágóinak védelmében ez a
rendszer. Ezt a szovjet sosem foglalta el! A legrosszabb állapotban
az Uzsoki- és Vereckei-szorosban lévők voltak, mert ezeket, amikor a magyarok kiürítették és visszavonultak a ruszkik bosszúból
felrobbantották. Egyik legjobb állapotban lévő az Ojtozi-szorosban
volt, ahol látható volt az egész rendszere a főhadiszállástól a golyószóró fészkekig. Ezt sem foglalták el a ruszkik, de amikor augusztus 23-án a románok átálltak hozzájuk, és erdei utakon a magyar
állások hátába vezették őket, akkor a mieink föladták a vonalat és
visszavonultak. Ezt Sebő Ödön kiváló könyve, a Halálraítélt zászlóalj mutatta be hitelesen. Kárpátalja szilárdan tartotta magát egészen a hortobágyi tankcsata (okt. 6-31.) végéig, de utána félő volt,
hogy bekerítik őket, ezért kiürítették az Árpád-vonalat és november első napjaiban visszavonultak. Aki már járt Szolyván, az tudja,
hogy mi következett ott. November 13-án parancsba adták, hogy
minden 16 és 60 év közötti magyar férfi jelentkezzen a kijelölt
táborban rövid munkára. A táborban 40 ezer fő fordult meg nov.
19-étől, s rövid idő után tömegesen hullottak el. Az egészségeseket
Donyecktől Szibériáig hordták szét a GULAG-táborokba, és
kb. 70 %-uk soha sem tért haza. Ezért mondta Horkay Sámuel barátom, hogy „óvatosan járjatok, mert csontokon jártok.” A magyar
asszonyok, akik hiába várták haza férjüket, testvérüket vagy gyermeküket, azok Erzsébet napján gyertyát tettek az ablakba, így emlékeztek szeretteikre. Ez a szokás évtizedeken át megmaradt.

Vecsésre november elején ért a front, és december végére foglalta el a szovjet. Figyelem: a Kárpátoktól két és fél hónap alatt ért
ide a háború. Itt két hónapig állt a front, majd másfél hónapig,
február 13-áig folyt a főváros ostroma. Ezt Sztálinnak az életükért rettegő szovjet tábornokoknak meg kellett magyarázni.
Vecsésen a német nemzetiség kártyáját - és még az ország számos
más területén is – kijátszották, de másként is „gyűjtögettek”. A
vecsésiek egy részét Pestre evakuálták. Családunk a Szív utcába
került, és januárban, amikor minden mozdulni tudó magyar nőt
megerőszakoltak, kihirdették, hogy csak olyan iratokat fogadnak
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el, amit szovjet hatóság ad ki. Az emberi hiszékenység csúcsteljesítménye, ami ezután történt! Az emberek elindultak 2-3 szovjet katona kíséretében. „Hová mennek?” „Iratokért a Bajza utcába.” „Megyek én is.” Voltak olyanok, akik köntösben mentek. Így
csalták Gödöllőig a népet, amikor egy szép napon mindenki arra
ébredt, hogy fegyveres őrség veszi őket körül és nincs menekvés.
Igaz, addig meg lehetett szökni, de az emberek neveltetése nem
hitt ilyen gazemberségben, és félt, hogy baja lehet neki és/vagy
családjának, ha nincs új dokumentje.
Kérdezhetik, hogy az elhurcolt nyolcszázezerben volt-e katona,
aki valóban hadifogolynak minősíthető. (Nagy kérdés, hogy a
már kint lévő, valódi hadifoglyokat hova számolják?) Biztosan
lehetett ilyen is, de a harcoló alakulatok, ha Szovjetunióban
kerültek fogságba, azok ott is maradtak. Egy kollégám édesapja kilencévi rabság után jött haza. Már közismert, hogy a fővárosból kitörő magyar-német egységek egy részét Érdnél, a
Kamaraerdőnél ejtették foglyul, és a kb. nyolcezer embert
tömegsírba lőtték. Négy szanitéc tudott megszökni egy légitámadás miatt, és Gödöllőn mesélték el ezt a szörnyűséget.
Vagyis nem feltétlenül ragaszkodtak valódi hadifoglyokhoz.
Édesapámékat gyalogmenetben vitték Ceglédre. Péterinél, ahol
a csárda van, öten megszöktek, de észrevették őket, lelőtték
valamennyit és kiterítették holttestüket az árokpartra. Az öt főt
perceken belül pótolták. Keresztapám Ceglédbercelnél találkozott ezzel a menettel, és tanúja volt annak, hogy az egyik csoportból egy fő hiányzott a százból. A sorompónál állt egy lovaskocsi és a felesége mellől rángatták le a bakról a férfit, puskaaggyal nyakon verték, és megvolt a szto cselovék (száz ember).

Érdemes szót ejteni arról is, hogy az átállt románok bírták-e a
szovjetek bizalmát? Nyilván a bolsevik vezetőik igen, de az
egyszerű nép nem. Focsaniban, ahol elosztották és bevagonírozták, vagy Constantában, ahol behajózták a foglyokat, ott
románnal töltötték fel a járványok miatt jelentősen lecsökkent,
de korábban már lejelentett sokkal nagyobb létszámot.
Még egy, a szovjet bolsevik hatalom működésére jellemző mozzanat. A naivak mondhatják, hogy biztosan nagy megbecsülés övezte a Dontól Berlinig harcoló frontharcosokat. Persze, ha arra gondolunk, hogy hány tábornok lett kegyvesztett, lett fogoly, vagy halt
meg gyanús körülmények között, akkor másra is gondolhatunk.
Például arra, hogy a visszatérő katonákat a határon karanténba zárták, alapos fürdés és orvosi ellenőrzés után mindent elvettek tőlük.
Kizárólag a kitüntetéseiket tarthatták meg, és két rend ruhával kijelölték a leendő tartózkodási helyüket, ami lehetett ott, ahol éltek, és
abba a lehetőleg távoli településre legfeljebb 3-4 volt katona mehetett. Ne legyenek sokan, ne ismerjék egymást és nehogy el tudják
mesélni, hogy mit láttak a megszállt országokban, és elgondolkozzanak azon, miért halnak éhen a „gazdag SZU-ban”? Édesapám
elmondta, lehet, hogy nekik több jutott, mint a muzsiknak. A
Krímen azzal szédítették a népet, hogy azért éheznek, mert „ezeket
a fasiszta hordákat el kell látni, de ledolgoztatják velük.”

A hazatérő malenkijesekkel mi lett? Nagyon sokan betegen,
lesoványodva értek haza, és fiatalon meghaltak. Voltak, akik
szép kort értek meg, és halálukig csak a konyha vagy a szoba
csendes magányában mesélhettek lemorzsolt napjaikról, mert a
debreceni fogadóállomáson a megszállók helyi vazallusai
fejükbe vésték: „Maguk a nép ellenségei, és ha beszélnek a kinti
időszakról, akkor itt is megkapják a magukét!”
Megérdemlik a szobrot! Valamennyien! És adjuk tovább az utókornak, hogy tudjanak róla.
Szalontai János
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Nosztalgia koncert
a jó zene csodákra képes…

December 27-én a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében nagy érdeklődés mellett örömmel vettünk részt egy
nosztalgia esten. Érdekes és különleges élményben volt
részünk. A magas színvonalon játszó Dinoszaurusz Band és
idén a régi Hawerock bandából átalakult Shadowsrock zenekar
időutazásra vitte a közönségét. Közép és idősebb korosztályból
állt a nosztalgiázók sora, akiknek e csodás örömzenészek viszszaidézték az ifjúságukat.
A koncert két részből állt. Az első részben a Dinók a tőlük megszokott módon játszottak világ- és hazai slágereket, közben a
kivetítőn folyamatosan bemutatták azokat a híres zenekarokat, akiktől szóltak a jól ismert dallamok. Egy narrátor felidézte az aktuális képhez tartozó információkat. Egy kis rock történelmet is kaptunk ízelítőül a zenei élményhez. Álljon itt néhány név a teljesség igénye nélkül: Beatles, Jimi Hendrix, Creedence, Rolling Stones, Deep Purple, P. Mobil, Lokomotív GT, Illés, Omega, Metró
és még sorolhatnám…
A negyedórás szünetben megtekinthettük az előcsarnokban rögtönzött kiállításon a zenészek 60-as évekbeli hangszereit, erősítőit,
mint érdekességeket, de a kiállított darabok még ma is szólnak…
A szünet után jött a sok-sok meglepetéssel tűzdelt fergeteges 60-as 70-es évekből származó filmvetítés és aláfestésül a
Shadowsrock zenekar játéka. Fergeteges élmény volt, ugyanis megfiatalodtunk a látvány és zenei élmény hatására, ezek az örömzenészek visszavittek az ifjúságunkba…
Mikor már azt gondoltuk, hogy ezt a sok ajándékot – amit a közönség kapott – nem lehet fokozni, jött egy kedves, régi, saját dal,
amit mindannyian ismerünk a „Fal nem épül…” c. rockoperából, amit szegény Adamek „Kicsi” énekelt annak idején. Az „Itt ahol
élek, ahová nézek… c. dal alatt vecsési életképeket vetítettek a kivetítőn, a közönség együtt énekelte a dalt az énekessel. A csodálatosan sikerült koncertet Füleki Lívia „Halleluja” c. dala zárta, amit könnyes szemmel szintén együtt énekeltünk vele és a két
zenekarral, mert akkorra már mindkettő a színpadon volt.
Dicsérni kell a pazar színpadképet, ami szín- és fényhatásaival emelte a koncert élményét. A színpadi látvány, a hangzás, a vetítés,
a zenészek bravúros játéka és minden együtt varázslatos élményt nyújtott. Köszönet érte az ötletgazdának és alapítónak-zenésznek, Kortye Vilmosnak, s a két zenekar tagjainak: Kőpatai Józsefnek, Metzker Péternek, Erdei Zoltánnak, Hubes Györgynek, Hera
Lászlónak, Butkovics Lajosnak, Pardi Ferencnek és Füleki Líviának.
Hálás köszönet illeti Kortye Katalint, aki régi filmekből készített hihetetlen összeállítást, de köszönet a konferansz Magó
Lászlónak, Balogh Gyula hangtechnikusnak, Nagy Rihárdnak, a színpadi látványért, és a támogatóknak: Vecsés Város Önkormányzatának, a Bálint Ágnes KK-nak,a Reflex Sound Systemnek, a Lakner Ponyvának és a Williams Tv-nek.
Köszönet ezért a páratlan élményért, kívánjuk, hogy nagyon sok évig szórakoztassák még a közönséget…
Benke Mária Fotó: Katona Csaba

Recept az új évre - Rezept für ein neues Jahr

Érdekes recept akadt a kezembe a Zug zum Ziel (Vonat a cél felé) c. német kiadványban. A receptet a Vecsésen élő svábok betelepítése előtti évtizedben, az 1770-es években az egyik új évre (jó évre!) nem akárki írta: Katarina Elisabeth Goethe, vagyis
Johann Wolfgang Goethe német költő édesanyja, aki 1731 és 1808 között élt. A recept
sajátos német gondolkodásra vall, amit a folyóirat szerkesztősége a mai németeknek
is szeretettel ajánl. Nem írták oda, csak utalnak a recept környezetében a migránsok
miatt kialakult európai és német helyzetre, félelemre. Bárcsak a recept megírása után
mintegy két és fél évszázaddal is olyan derű, vidám magabiztosság hatná át a 21. század 2016. évébe lépő európai népeket, mint Katarina Elisabeth Goethe életében,
vagyis Goethe gyermekkorában a németeket. Íme, a recept németül és magyarul:

Jeder Tag wird einzeln anger richtet aus 1
Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor
Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus
1 Teelöffel Toleranz,
1 Kornchen Ironie und 1 Prise Takt!

Minden nap egyenként 1 rész munkából,
2 rész vidámságból és humorból álljon!
Adjunk hozzá 3 púpozott evőkanál bizakodást
egy teáskanál toleranciát,
egy szemecske iróniát és egy csipetnyi tapintatot!

Dann wird die Masse mit sehr
viel Liebe übergossen!
Das fertige Gericht schmücke man
mit Strausschen kleiner Aufmerksamkeiten
und serviere es täglich mit Heiterkeit!

Aztán a keveréket locsoljuk meg
nagyon sok szeretettel!
A kész fogást díszítsük
egy kis csokrocska figyelmességgel,
és tálaljuk naponként derűvel!

Összeállította és fordította: Orosz Károly

ÉRTESÍTÉS
tisztelt jegyző asszony!

Értesítjük, hogy az 2012.évi XC. törvény
és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete,
valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink
2016. január 01. és december 31. között
keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.
Gazsi György Kirendeltség Vezető

Gondoljon az egészségére és a szépségére!
Vásároljon ajándékot szeretteinek.

0630 879 5806
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Könnyen készíthetünk madáretetőt
Az idei tél eddig is sok meglepetéssel szolgált mindannyiunknak, hol az ekkor szokásosnál jóval melegebb hőmérséklettel,
hol pedig hó nélküli, de mindent befedő ónos esővel kísért jégburkolattal. Legyen bár fekete telünk, vagy fehér lepellel borított mesebeli táj körülöttünk, hűséges barátainkról, a madarakról most sem feledkezhetünk meg.
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INDUL A VECSÉSI KÖZÉLETI KLUB!
Látlelet – Van-e kiút az egészségügy zsákutcájából?
Meghívott előadó:
dr. Komáromi Zoltán háziorvos, egészségpolitikus

Az előadás után fórum, kötetlen beszélgetés.
Helyszín:

József Attila Művelődési Ház (régi művelődési ház),
2220 Vecsés, Károly u. 1. (Telepi u. sarok)
Időpont:

2016. február 24. (szerda), 18.00 óra
A vastag hótakaró, a kemény fagyok igen megnehezítik énekes
madaraink természetes táplálkozását. Kertjeink szorgos munkásai, a cinegék, pintyek, vörösbegyek, rigók, bizony a mi
segítségünkre szorulnak ezekben a fagyos napokban.
Legjobban akkor háláljuk meg rovarok ellen küzdő több hónapos kitartó munkájukat, ha különböző olajos magvakat, diót,
napraforgót, kölest, sómentes zsiradékot, nyers szalonnát
helyezünk ki számukra. Fontos megjegyezni, hogy a kenyérféleségek nedvesen, megfagyva emésztőrendszeri problémákat
okozhatnak, tehát a felkínált menüből hagyjuk ki, viszont a
szomjúság enyhítésére kiválóan megfelel egy-egy félbevágott
alma. Ne legyen számunkra gond, ha nincsen hagyományos
madáretetőnk. Egy kis kézügyességgel - mint azt a
Felsőtelepen lencsevégre kaptuk -, műanyag ásványvizes
palackból néhány centis ajtót vágva a célnak nagyszerűen
megfelelő etetőt készíthetünk. Segítségünket, ügyességünket,
didergő tollasaink, ha nem is leszünk ott, hálás csiviteléssel
bizton megköszönik...
Kép és szöveg: Fekete József

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

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

Az egészség, az egészségügy mindenkit érint, mindenkit érdekel,
mindnyájan érintettek vagyunk!
Minden érdeklődőt – szakmabelieket és laikusokat egyaránt – szeretettel várunk!
A program támogatója:

lUtHER nYOMÁBan
(hitmélyítő társasutazás)

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

KARATE HÍREK

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

Ezzel a címmel zártuk a őszről szóló tudosításunkat. A felkészülés elkezdődött, de még nagyon az elején tart. Izgalmas tavasz
várható, mert az idegenbeli derbik mind nehéznek ígérkeznek –
Dabasra is megyünk -, ezért szükség lesz a tudáson kívül mentális erőre, amivel bravúrra is képes lehet a gárda.
A bajnokság állása az őszi fordulók után:
1 Dabas-Gyón
15
12 3 0 40 – 12
2. Vecsés FC
15
12 2 1 43 – 8
3. CSO-KI
15
10 0 5 29 – 23

39
38
30

Góllövőlista:
14: Tárkányi Gergő, 7: Bukovec Jasmin, 4-4: Molnár Dániel,
Kollár Dániel, Molnár István, Novák Mátyás, 3: Novák Alexisz,
2: Bruckner András, 1: Sándor Norbert

Czibolya Zoltán elnök: - Még nagyon az elején vagyunk a felkészülésnek, de nagy a pezsgés a csapat házatáján. Ezt a játékosok
jövés-menésére értem. Hat játékos távozott a keretből, de legalább ennyi már bizonyosra vehetően érkezett is. Az volt a
célunk, hogy a keret erősödjön, minőségi legyen a 22 fős játékosállomány. Úgy érezzük jó úton haladunk, de még korántsem
zárult le ez az időszak, így még végleges listát korai volna mondani. Január 11-étől indult a felkészülés Vincze Gábor irányításával. Nagyon jól kell megtervezni a munkát, mert már február 27én kezdődik a szezon, és mindjárt nehéz meccsel, Taksonyban
kezdődik. A sorsolás nehéznek látszik, mert az élmezőnyhöz
inkább megyünk, minthogy ők jönnének. Ezért is fontos egy erős
keret, a hosszú kispad. Már most szeretném elmondani az érdeklődő focidrukkereknek, hogy a nyitány előtt szurkolói ankétot tartunk, ahol az új játékosok is bemutatkoznak és elbeszélgetünk
céljainkról. A célunk pedig változatlan, minden erőnkkel azon
vagyunk és leszünk, hogy megszerezzük a legfényesebb érmet.

Vecsés fiatal karatésai december 12-én, Fridrich mester vezetésével az év utolsó nemzetközi versenyén mérettették meg
magukat a szlovéniai Kuzmában. A Kovács – Sarkadi – Iván
csapat, csapatversenyben 4. helyezést ért el, egyéniben Kovács
bronz-, Sarkadi arany-, Iván ezüstérmet szerzett. Gratulálunk és
további jó eredményeket kívánunk!
Fridrich György Szakoszt. vez.

Ökölvívás

6 Magyar Bajnok és tOP10-es ranglista helyezés!

Az ökölvívó szakosztály idei éve a magyar bajnoki címekről
szólt. 6 alkalommal állhatott fel vecsési versenyző a dobogó
legfelső fokára! A 6 magyar bajnoki arany az eddigi legjobb
eredményünk, ami mellé 1 ifjúsági EB bronzérmet is begyűjtöttünk. Az eredményeknek köszönhetően az országos ranglistán a
10. helyen végeztünk, így már negyedik éve vagyunk a TOP10ben! A 2015-ös országos ranglistán 83 klub lett rangsorolva.

VT info

Fogathajtás - Fedeles Világ Kupa

Nem sikerült a döntőbe jutás

December 17-én Londonban folytatódott a Fedeles Világkupa
újabb fordulója. Dobrovitz József a 4. helyet érte el. Az év utolsó napjaiban volt a belgiumi Mechelenben a következő forduló,
de itt magyar induló nem volt. A lapzárta idején volt az utolsó
selejtező, ami a döntőbe jutásról döntött. A lipcsei fordulóban ifj.
Dobrovitz József indult el, és az 5. helyet érte el, ami kevés volt
a döntőbe jutáshoz. Sőt, olyanok is megelőzték, akik az így szerzett pontokkal édesapját is kiszorították a döntő mezőnyéből.
Dobrovitz József a 7., míg fia, ifj. Dobrovitz József a 8. helyet
szerezte meg a Fedeles Világkupa sorozaton. Gratulálunk!

VT info

Könyvelés-bérszámfejtés!
tel jes körű ügy vi te li
szol gál ta tá sok, aPEH ügyin té zés sel.
te l . : 0 6 2 0 2 5 0 7 0 0 4
w w w. p e s z i k a . h u

Ifjúsági EB bronzérem: Bencze Eszter

Magyar Bajnokaink:
Felnőtt: Szűcs Szabina
Ifjúsági: Papi Bence, Pap Zsófia, Bogárdi Barbara,
Bencze Eszter
Serdülő: Tarnóczy Tamara
Magyar bajnoki ezüstérmes:
Junior: Uhrin Csenge

Magyar bajnoki bronzérmesek:
Junior: Mátyás Krisztián
Serdülő: Bücs Károly, Schneider Zsolt
forrás: vecsesbox.hu
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KÉZILABDA - NBI/B Nyugati csoport - férfi

Megerősítettük helyünket a középmezőnyben!

A VT decemberi számának lapzártája idején volt az utolsó forduló.

MKB Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL-TEAM 23-29 (11-15)
Gól: Kiss dr. 5, Gálli 4, Hegedűs 3, Csontos 3, Uzonyi 3, Antal
L. 3, Wieszt 2, Szerencsés 2, Győrfi, Kaló, Auer, Farkas 1-1
Végig vezettünk és ezzel megszületett az első idegenbeli győzelem. A siker három pontos előnyt jelent a 6. helyezés megőrzéséért vívott küzdelemben.
a felnőtt tabella állása az őszi szezon után:
A mezőnyt Szentendre vezeti 24 ponttal Dabas és Csurgó U23
előtt, akiknek 19 pontja van. Negyedik Veszprémi KSE (17),
ötödik Tata (16) és
6. Vecsés SE Él-Team 13 7 2 4 332-323
16
A hazai góllövőlista élmezőnye:
51: Gálli, 46: Csontos, 40: Győrfi, 35: Wieszt, 31: Tomori, Kiss dr.

junior:
MKB Veszprém U23 - Vecsés SE ÉL-TEAM 37-37 (22-20)
Szoros meccsen jobb hajrával mentettünk pontot.
A junior tabellát 20 ponttal, jobb gólkülönbséggel – a tavalyi
bajnok – Pécs vezeti a mi gárdánk előtt. Szentendre 18 ponttal
a harmadik.
A legjobb gólszerzők: 66: Gyuricska Martin, 62: Antal Levente,
42: Molnár Ádám, 41: Farkas Szilárd, 40: Auer Mihály, 38:
Nagy Tamás
A bajnokság február 6-án folytatódik Balatonfüreden. Február
13-án 16 órakor Üllőn Tata együttesét fogadjuk.

Pest Megyei I. osztály
Két 12 csapatos csoportban folynak a küzdelmek, a bajnokság
végén felső- és alsóházban lesz a rájátszás. A 14. forduló után
Vecsés II. 26 ponttal vezeti a tabellát Százhalombatta DKSK
(24/14) és Bugyi (24/13) előtt.
VT összeállítás

Elkezdődött a tavaszi felkészülés

A felnőtt férfi gárda egyelőre tartja azt a tervet, amelyet az
idény kezdetekor a vezetés kitűzött a csapat elé, ez pedig a 6.
vagy az annál jobb helyezés. A hazai mérkőzések tekintetében
jól teljesített a csapat, hiszen veretlen maradt az őszi szezon
során, s olyan ellenfelek ellen sikerült pontot, pontokat rabolni,
amelyek a tabella élén állnak. Idegenben vannak hiányosságok,
hisz mindössze egy meccset sikerült megnyerni.
Antal Zoltán szakosztályvezető szerint Molnár József eddigi
edző többször célzott arra, hogy keressenek mást helyette, majd
mikor a vezetőség komolyan vette a kérést, és tények elé állította a trénert, azt válaszolta: Nem gondolta komolyan a leváltására irányuló mondatokat.
Antal Zoltán szerint Molnár József sokszor nem tájékoztatta a
vezetőséget a döntéseiről, s a játékosokkal sem tudta igazán
megtalálni a közös hangot, ezért döntöttek az edzőváltás mellett. A helyére Nagy Károly EHF mesteredző érkezik, aki trénerként már többszörösen bizonyított az első osztályban, s játékosként is komoly múlttal rendelkezik.
A keretben mindössze egy változás történt, Tomori Győző – a
női csapat irányítását átvéve – kiesett a felnőtt keretből.

Sport 31
A junior együttes - Szilágyi Péter edző irányítása mellett - kiváló őszt tudhat a háta mögött, de tavasszal még ennél is jobb teljesítmény kell ahhoz, hogy a bajnokságot végül az első helyen
zárják, s ehhez a rivális csapatokat (Pécs, Szentendre, Győr)
mindenképp le kell győzni.
A megyei csapat a korábbi évadhoz hasonlóan kiválóan kezdett.
Ennek ellenére nem lesz könnyű dolga a folytatásban. A cél
továbbra is, hogy Pest megyei bajnokság megnyerésével a férfi
szakosztály indíthasson egy NBII-es csapatot.

A női felnőtt együttes 3 ponttal zárta az őszi szezont, ezért a
vezetőség úgy döntött, hogy új edzőre van szükség, s ezt Tomori
Győző személyében találta meg. A keret igen vékony volt, és
felnőtt korú játékosok alig voltak a csapatban. Az elsődleges cél
az, hogy bővüljön a keret. Jelen pillanatban már bővebb létszámmal dolgoznak, sikerült több játékost is leigazolni. A vezetőség pedig folyamatosan azon munkálkodik, hogy 13-15 fős
kerettel vissza tudják hozni a csapatot olyan szintre, ami méltó
a VSE hírnevéhez és a kitűzött célokhoz. Egyelőre Tomori
Győző feladata az, hogy összekovácsolja az újjáépülő csapatot,
s már a jövőre olyan gárdával állhasson ki, amely akár NB1/Bs szereplést is képes kiharcolni.
A juniorok évek óta jó eredménnyel zárják a szezont – kivéve a
tavalyi évet, amikor is a 4. helyet érték el, de aggodalomra az ad
okot, hogy két bajnokságban is helyt kellett állniuk. Ugyanis, a
junior mérkőzések általában a felnőtt összecsapások előtt vannak, így a második mérkőzésre már sokszor nem tudták a tudásuk legjavát adni. Ha pedig fordítva lennének a meccsek, akkor a
junior bajnokságban nem tudnának teljesíteni fiatalok. Így a
dobogós hely nagyon jó, de dupla terhelés mellett tarthatatlan
volna az idény végéig. Mivel Csenki Csilla nem fogadta el, hogy
visszakapja a junior együttes irányítását, ezért Sirály Ferenc lett
a Vecsés Kombi Express junior együttes új/régi edzője.

Antal Zoltán szakosztályvezető: A női együttes edzőváltásairól
szeretnénk elmondani, hogy a VSE filozófiája az, hogy: Csak
előre! Az utánpótlás nevelés megkövetel egy olyan vezérhajót –
jelen esetben a felnőtt női csapatot –, amely vonzó lehetőséget
ad, és itt tartja azokat a fiatalokat, akik Vecsésen nevelődtek. Ez
pedig nem lehet más, mint az NB1/B. Ezt a célt 3 éve üldözzük,
először Győrffy Sándor edzősége alatt. Az akkori csapat egy
része jelezte, hogy nekik sok ez a tempó, így többen eligazoltak
és igencsak megcsappant a tapasztalt, felnőtt tagok száma a felnőtt csapatban. Sándornak azt a feladatot szabtuk, hogy lehetőleg minél több felnőtt játékost próbáljon igazolni az együtteshez. Ez nem igazán sikerült, s több bírálatot kapott, így Csenki
Györgyné azt javasolta, hogy a junior együttes vezetője –
Csenki Csilla – vegye át a felnőttek irányítását is, s a jó kapcsolatrendszer révén majd ők feltöltik a gárdát. Ez sajnos nem
valósult meg, sőt mostanra még inkább megcsappant a felnőtt
korú játékosok száma. Egy olyan lejtőn indult meg az együttes,
amely megengedhetetlen volt számunkra. Szakmailag soha nem
bíráltam Zsuzsa nénit, megbíztam benne. De jelen állás szerint
3 pontja van a csapatnak, és mindössze 5 felnőtt játékos van a
keretben. Ez a helyzet tarthatatlan volt. Ki kellett mondani,
hogy ide nem akart igazolni senki, hisz csak azt látták, hogy a
csapat folyamatosan lefelé megy. Talán már az év elején meg
kellett volna tenni ezt a lépést, de még akartunk adni egy esélyt.
A mai napig nagy tiszteletben tartom Zsuzsa néni szakmai
tudását, de az edzőt az eredménye minősíti. A kiesés megengedhetetlen, ezért döntöttünk, hogy változtatunk.
Molnár Péter

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
nézzük együtt!

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

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

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

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

Központi ügyelet

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

a Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai. Hét közben az ügyelet este 18
órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor végződik.
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – jan. 25-ével,
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – febr. 1-jével,
Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – febr. 8-ával,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – febr. 15-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – febr. 22-ével kezdődő héten ügyeletes.

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

a képviselő-testület ügyfélfogadása

sZlaHÓ CsaBa polgármester (2. vk.)
tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHaInÉ jaKaB anIKÓ jegyző
tel: 555-211, 555-206 - E-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök: 9-12-ig
tÁBORI FEREnC alpolgármester (1. vk.)
tel: 0630-648-5819 - E-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök: 9-12-ig

FRÜHWIRtHnÉ HalÁsZ MElInDa (3. vk.)
tel: 0630-649-4539 - E-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. lUGOsI MÁRIa (4. vk.)
tel: 0630-649-4538 - E-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

VÁRsZEGI CsaBa (5. vk.)
tel: 0630 8437687 - E-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
sasKa IstVÁnnÉ (6. vk.)
tel: 0630-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.

CZIBOlYa ZOltÁn (7. vk.)
tel: 0670-323-8264 - E-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
alattYÁnYI IstVÁn (8. vk.)
tel: 0630-648-5820 - E-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁsZlÓ
tel: 0630-579-5478 - E-mail: Olahl@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

sZaBÓ attIla
tel: 0670-771-5085 - E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
tÓtH jUDIt
tel: 0630-2522797 - E-mail: tothj@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

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

www.vecses.hu

