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VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

Tisztelt Olvasó, Kedves Vecsési Polgárok!
A lassan mögöttünk hagyott esztendő igazán eseménydús volt, sok feladatot és megpróbáltatást tartogatott mindannyiunk számára. Bárcsak egy porszem vagyunk ebben a felbolydult világban, mégis
együtt gondolkozva, összefogva itt, Vecsésen is többet
tudunk tenni közös ügyeink előremozdításáért, a városunk fejlődéséért.
Örömünkre a tervezetthez képest több elképzelésünk is valósággá vált. Természetesen a szerencse
sem mosolyog ránk ingyen, gondos előkészítő munka eredményeként jöhettek létre a lakosság komfortérzetét javító fejlesztések, beruházások.
Az advent mindannyiunkat arra int, ideje kicsit visszavenni a hétköznapi
rohanásból. Lehetőséget teremt, hogy lélekben is felkészüljünk az ünnepekre, és a szokásosnál is több figyelmet szenteljünk szeretteinknek. A kereszténység legnagyobb ünnepe, a Születés magában hordozza a megújulás reményét. Városvezetőként és magánemberként is mondhatom, tetteink értékelésére, cselekedeteink mérlegelésére időnként nagy szükségünk van. Talán még
ennél is fontosabb, hogy tudjunk örülni, tudjunk megbánni, és ha szükséges,
tudjunk változtatni.
Karácsony üzenete, hogy jó adni, de itt nem a bevásárlások kézzelfogható
eredményére gondolok, hanem a szeretetre, amely mindannyiunkat éltet.
Mert ne feledjük, szeretet és remény nélkül – legyünk bármilyen gazdagok –
elveszünk a világban.
Babits Mihály így vall erről: „Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, /
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk / Törékeny játékunkat, a reményt.”
Áldott, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben gazdag újesztendőt kívánok a város polgárainak a magam és a város vezetése nevében.
SZLAHÓ CSABA
VECSÉS POLGÁRMESTERE
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Újév, Fruzsina, Szűz Mária
Ábel
Genovéva, Benjámin
Títusz, Leona
Simon, Eduárd, Emília
Gáspár, Menyhért Boldizsár
Vízkereszt
Attila, Ramóna, Ramon
Gyöngyvér, Keve, Szörény
Urunk megkeresztelkedése
Marcell, Juliánusz
Melánia, Vilmos
Ágota, Honoráta
Ernő, Tatjána, Ernesztina
Veronika, Csongor
Bódog, Félix
Lóránt, Loránd
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Gusztáv, Marcell
Antal, Antónia
Piroska, Margit
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes, Agnéta
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund, Emerencia
Timót, Ferenc
Pál, Henrik
Vanda, Paula, Titanilla
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél, Valér
Martina, Gerda
Marcella, János
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Ignác, Virginia, Brigitta
Karolina, Aida
Gyertyaszentelő Boldog. A.
Balázs, Oszkár
Rachel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jutocsa, Jeromos
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Gina, Georgina
Julianna, Lilla
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Donát
Bernadett, Konrád,
Simon
Zsuzsanna, Eliza
Aladár, Álmos
Eleonóra, Norina,
Zelmina
Gerzson, Zétény, Margit
Alfréd, Mirtill
Mátyás, Jázmin, Dorinka
Mátyás, Jázmin, Dorinka
Géza, Alexander
Edina
Ákos, Bátor, Oszvald
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Albin,Albina, Csepke, Lea
Hamvazószerda,
Lujza, Axel, Henriett
Kornélia, Nelli, Frigyes
Kázmér, Zorán, Adrien, Luciusz
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj, Perpétua
Zoltán, Julián
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza, Emil
Szilárd, Borsika, Borostyán
Gergely, Maximilián
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda, Tilla
Nemzeti ünep,
Kristóf, Krisztofer
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Henrietta, Vidor, Herbert
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk, Józsa
Klaudia, Alexa, Alexandra
Benedek, Bence Napsugár
Beáta, Izolda, Lea
Emőke, Botond
Gábor, Karina, Virágvas.
Irén, Irina, Irisz
Gyümölcsoltó Boldog A.
Emánuel, Larissza, Manuéla
Hajnalka, Lídia
Gedeon, Johanna
Auguszta, Bertold
Zalán, Izidor
Árpád, Benő
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Áron, Tünde, Ferenc
Buda, Richárd
Izidor, Kerény
Húsvét, Vince, Juliána
Húsvét Vilmos, Bíborka
Herman, Armand
Dénes, Valter
Erhard, Dusán, Csoma
Virágvasárnap
Zsolt, Ezékiel
Leó, Glória, Szaniszló
Gyula, Sebő
Ida, Márton
Tibor
Anasztázia, Tas
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Húsvét, Csongor, Bernadett
Húsvét, Rudolf, Kiara, Izidóra
Andrea, Ilma
Emma, Malvin
Tivadar, Odett
Konrád, Anzelma
Csilla, Noémi
Béla, Hella
Isteni irgalmasság Ünnepe
György, Debora, Bojána
Márk, Ányus, Márkus
Ervin, Ervina, Aida
Zita, Marian
Valéria, Nimród, Fedóra
Péter, Katerina
Katalin, Kitti, Kata
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Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
Zsigmond, Zoé, Minerva
Tímea, Irma Anyák Napja
Mónika, Flórián
Györgyi, Irén, Adrián, Gothárd
Ivett, Frida
Gizella, Bendegúz
Mihály, Stella, Győző
Gergely, Gergő, Alberta, Édua
Ármin, Pálma, Mira
Ferenc, Fabríciusz
Pongrác, Gyöngy
Szervác, Imola, Imelda
Bonifác, Gyöngyi
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál, Ditmár
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Erik, Alexandra, Szandra
Ivo, Milán
Bernát, Felícia, Hanna
Konstantin, Mirella
Júlia, Rita
Dezső, Dés, Renáta
Eszter, Eliza
Orbán, Bársonyka
Fülöp, Evelin
Hella, Agrippa, Pelbárt
Emil, Csanád
Urunk menybemenetele
Hősök Napja
Magdolna, Almira, Léna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella
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Tünde, Kund, Jusztin
Kármen, Anita
Klotild, Kevin, Bercel
Pünkösd, Bulcsú,
Kerény, Tormás
Pünkösd, Fatime,
Ferdinánd, Bonifác
Norbert, Cintia, Norman
Robert, Robertina, Robin
Medárd, Helga, Zaránd
Félix, Annabella,
Margit, Gréta
Barnabás, Barna, Rozalinda
Villő, Cinella, Orfeusz
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
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Jusztin, Arany, Ajtony
Laura, Alida
Arnold, Levente
Úrnapja
Gyárfás, Zojka
Rafael, Dina, Polett, Özséb
Alajos, Leila, Alojzia
Paulina, Albin,
Zoltán, Édua, Szultána
Iván, Bajnok
Vilmos, Viola, Maxim
János, Pál
László, Sámson
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál, Bese
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Tihamér, Annamária
Ottó, Ottokár,
Sarlós Boldog Asszony
Kornél, Soma
Ulrik, Babett, Berta
Emese, Sarolta
Csaba, Dominika
Apollónia, Apolka, Bódog
Ellák, Edgár, Eperke
Lukrécia, Marina, Veronika
Amálka, Alma, Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő, Indra
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter, Kármelhegyi Boldog A.
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Endre, Elek, Dzsesszika
Frigyes, Kamil, Kámea
Emília, Esztelka, Varsány
Illés, Margaréta
Dániel, Daniella
Magdolna, Magda, Léna
Lenke, Borisz, Laborc
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab, Zsaklin
Anna, Anikó, Panna
Olga, Liliána
Szabolcs, Alina, Szeréna, Ince
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác
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Boglárka, Boglár, Nimród
Lehel, Alfonz, Özséb
Hermina, Kira, Lídia
Domonkos, Dominika
Krisztina, Kriszta, Abelina
Havas Boldog Asszony
Berta, Bettina,
Ibolya, Afrodité, Cseperke
László, Domokos
Emőd, Román
Lőrinc, Blanka
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Letícia, Dina
Ipoly, Ince
Marcell, Maximilián
Mária, Alfréd,
Nagyboldogasszony
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Ábrahám, Rókus
Jácint, Arika, Réka
Ilona, Ilka, Elena
Huba, Bernát
Államalap. ünnep
Szt. István, Vajk
Sámuel, Hajnalka
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia, Minerva
Bertalan, Jonatán, Detre
Lajos, Patrícia
Izsó, Tália, Natália
Gáspár, Gazsó
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Félix
Erika, Bella, Hanga
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda, Csobán
Rozália, Rózsa, Mór
Viktor, Lőrinc
Zakariás, Csanád
Regina, Dusán
Mária, Adrien
Kisboldogasszony
Ádám, Pető
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor, Jácint
Mária, Irma
Kornél, Móric
Szeréna, Roxána
Szent Kereszt Felmagaszt.
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Enikő, Melitta
Edit, Ciprián, Ludmilla
Zsófia, Hildegárd, Robin
Diána, Metód
Vilhelmina, Dorián
Friderika, Frida
Máté, Mirella
Móric, Írisz
Tekla, Lina, Líviusz
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert, Döme
Vencel, Bernát
Mihály, Mikes
Jeromos, Médea, Becse
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Malvin, Teréz
Petra, Örs
Helga, Ilián
Ferenc, Edvin, Zóra
Aurél, Renáta
Brúnó, Renáta
Amália, Bekény
Koppány, Bettina
Magyarok Nagyasszonya
Dénes, Ábris
Gedeon, Hajna
Brigitta, Gitta
Miksa, Rezső
Kálmán, Ede
Helén, Helena, Domokos
Terézia, Teréz, Tekla
Gál, Aurélia
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Hedvig, Hédi,
Lukács, Ambrus
Nándor, Lora
Vendel, Iringó
Orsolya, Orsika, Zselyke
Előd, Korina
Nemzeti ünnep
Gyöngyi
Salamon, Gilberta, Herold
Blanka, Bianka
Dömötör, Amanda, Armand
Szabina, Szabrina, Bese
Simon, Szimona, Szimonetta
Nárcisz, Zénó
Alfonz, Zenóbia, Kolos
Farkas, Cseke
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Mindenszentek, Marianna
Halottak Napja
Achilles, Tóbiás
Győző, Hubert, Márton
Károly, Karola, Lotti
Imre, Tétény, Zakariás
Lénárd, Leonárd
Rezső, Csenger, Szulamit
Zsombor, Kolos, Gotfrid
Tivadar, Szibilla, Ugocsa
Réka, Ariel, Leo, Virginia
Márton, Martin, Tódor,
Nimród
Jónás, Renátó, Tihamér
Szilvia, Szaniszló
Aliz, Vanda, Szidónia
Albert, Lipót
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Ödön, Edmund, Margit
Hortenzia, Gergő
Jenő, Pető
Erzsébet, Zsóka, Liza
Jolán, Zolta, Bódog
Olivér, Iliász
Cecília, Filemon
Kelemen, Klementina
Emma, Flóra, Virág
Katalin, Katinka,
Katrin, Liza
Virág, Konrád
Virgil, Virgínia,
Stefánia, Janka
Taksony, Brenda, Ilma
András, Andor,
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Eliza, Elza,
Melinda, Vivien,
Ferenc, Olívia, Xavér, Advent 1
Borbála, Barbara
Vilma, Bacsó, Sebő
Miklós, Miksa, Csinszka
Döniz, Csinszka
Ambrus, Ambrózia
Mária, Emőke
Szűz Mária Szep. fogantatása
Natália, Natasa, Valéria
Judit, Loretta, Lívia Advent 2.
Árpád, Daniló
Gabriella, Johanna, Franciska
Luca, Otília, Lúcia
Szilárda, Konrád
Valér, Detre,.
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Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia, Advent 3
Auguszta, Gracián
Viola, Violetta, Dárió
Teofil, Ignác,
Tamás, Izidor,
Zénó, Nina, Flórián
Viktória, Niké, Zétény
Szenteste, Ádám, Éva , dvent 4
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Lázár, Teodor
Kamilla, Apor, Aprószentek
Tamás, Tamara
Dávid, Zoárd, Hunor
Szilveszter, Donáta, Dorinka
Szent Család Ünnepe

GAMMEL JÓZSEF: VECSÉSI UDVAR – AKVARELL (1955)
HONFFY GÁBOR : ŐSZI HEGYEK
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Minden évben december közepén
jelenik meg a Kalendárium, ezért
a szerkesztőnek fejtörést okoz, hogy mit
kezdjen a december hónap eseményeivel?
Ráadásul a decemberek gazdag
programokat kínálnak, amelyeket
kötelesség az utókor számára rögzíteni.
Így természetes, hogy a decemberek
történéseit a következő évi kalendáriumban
ismertetjük az érdeklődő utódoknak, így
tisztelegve a produkciók szervezőinek
és végrehajtóinak.

Jubiláló házaspárok
ünneplése…
Vecsés Város Önkormányzata 16. alkalommal köszöntötte az ezüst-,
arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat december 5-én, a
Petőfi téri katolikus templomban.

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

60. házassági évfordulóját
ünnepelte:
Kardos Kázmér – Tóth Zsuzsanna
(a fotón)

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

Mi történt 2015 decemberében?
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A történelmi egyházak részéről dr.
Huszka Mihály katolikus plébános és
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész,
az Önkormányzat részéről Szlahó
Csaba polgármester úr, valamint Lajos
Éva anyakönyvvezető köszöntötte az
ünnepelteket, és méltatta az együtt eltöltött házassági éveket. Csodás orgonaszó kíséretében megajándékoztak
minden házaspárt egy szép virágkosárral és egy gyönyörű oklevéllel.
A templomi ünnepség után a
Bálint Ágnes Kulturális Központban
a Dupla KáVé együttes fergeteges zenés műsora alapozta meg a jó hangulatot, majd egy finom vacsora, pezsgő
és édes apró sütemények, valamint
egy hatalmas, tűzijátékkal és égő gyertyákkal fénylő torta gurult az ünnepeltek elé. A záróesemény ismert
operett dallamokból álló összeállítás
volt, melyet Egri József és Szeredy
Krisztina primadonna adott elő.
BENKE MÁRIA
FOTÓ: KORTYE KATALIN
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Kamionos Mikulás a
város utcáin!
A „Kamionos–Mikulás” évről-évre
járja körbe a várost, káprázatosan kivilágított járművével, segítőivel, megajándékozva a település gyermekeit.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szép
Attila és családja segítségét, akik nélkül ez a csoda nem jöhetett volna létre, valamint a Bálint Ágnes Kulturális
Központ és Vecsési Városgondnok
Kft. dolgozói közreműködését.
ÍRÁS ÉS FOTÓ DOBROVITZ ERIKA

Motoros Mikulások
Az Oláh László képviselő úr által szervezett program már évek óta kedves
színfoltja a Mikulás napi vecsési látványosságoknak. A vecsési Gördülő
Csigák és a gyáli motorosok felvonulásához csatlakozhatott minden motoros, az egyedüli feltétel egy Mikulás
sapka használata volt. A felvonuláson
115 motor és egy OldTimer autó vett
részt.
VT INFO
FOTÓ: MOTOROSOK

Ismét egy
könyvbemutató…
A Róder Imre Könyvtárban december 7–én volt a „Vigyél magaddal egy
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KÖZÉPEN BENKE MÁRIA, ÉS JOBBRÓL MÁSODIKKÉNT KELEMEN BATA MÁRIA LÁTHATÓ

mosolyt” című könyv bemutatója. Az
Élő Irodalom Élő Könyvműhely Kiadó pályázatára már más alkalommal
is írt pályamunkát Kelemen Bata
Mária és Benke Mária, a G. Ferenczy
Hanna Irodalmi kör két tagja. Korábban is megjelentek írásaik a „Beteg
voltam, meggyógyultam…” című könyvekben, ami nagy sikert aratott, és az
ünnepi könyvhéten dedikálták is. Így
született meg ez a mostani antológia
is, amelyben mindkettejük legjobbnak ítélt írásai jelentek meg.
A könyvbemutatón hatalmas érdeklődés mellett részleteket mutattak
a vidám írásaikból, az estét Schubert
Kati énekével és Orbán Anikó gitár
kíséretével színesítette. Közreműködött még Szénási Sándor két szép versével, és megtisztelte a bemutatót a
könyv megálmodója és szerkesztője is.
VT INFO
FOTÓ: KÖNYVTÁR

Idős emberek
karácsonyi ünnepsége
a Gondozási
Központban…
December 11–én délelőtt volt az idős
gondozottak karácsonyi ünnepsége a
Gondozási Központban. Meghitt adventi hangulatban Pereginé Vodila
Terézia, a központ vezetője, és Saska
Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke
mondott üdvözlő szavakat.
A szépen díszített asztalon, az adventi koszorú mellett a Református
Óvoda csillogó szemű gyermekei Bartháné Tábori Mária vezető-óvónő
és az óvónénik, dadusok kíséretében
énekelték el az adventi gyertyák jelentéséről szóló éneket, majd meggyújtották a gyertyákat.
Részt vett az ünnepségen Heineman Ildikó evangélikus és Dömötör
Norbert református lelkész. Kozma
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Józsefné képviselte az Andrássy-telepi
katolikus karitászt. A G. Ferenczy
Hanna Irodalmi Kör nevében Szénási
Sándor, Benke Mária és Kelemen Bata
Mária karácsonyi verseikkel emelte 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.
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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. (a fotón)

BENKE MÁRIA
FOTÓ: WTV

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.

Idén is több népdal együttes, így a
Bugyi Népdalkör, a Csallóközkürti
Népdalkör, a Hévízgyörki Asszonykórus, a Pázmándi Népdalkör és Citerazenekar volt a vendégünk.
Műsorukon adventi és karácsonyi
népdalok, népszokások elevenedtek
meg.
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A fellépők között volt Kárpáti Szilvia mesemondó, ízes székely beszéddel
előadott karácsonyi történetekkel derített mosolyra mindenkit. Újra eljött
hozzánk Széles András citeraművész,
aki lenyűgözött bennünket virtuóz
előadásával, ezt követően tanítványával, Zelei Bencével bemutatott közös játékával bűvölt el minket. (fotón)

Nagy Tamara és Nagy Blanka közösen énekelt karácsonyi dalokat.
Fellépett még 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.
December 19-én, szombaton Ásványráróra utaztunk, hogy részt vegyünk az ottani Aranypáva és Vass
Lajos Nagydíjas Népdalkör meghívására az adventi-karácsonyi műsorukon.
Az adventi időszakban szívet-lelket
megérintő élményekben volt részünk,
s mindannyian gazdagodtunk hitben,
szeretetben és emberségben.
ÍRÁS ÉS FOTÓPÁLMAINÉ KESZLER MÁRTA

Nemzeti, nemzetiségi
és világzene
magas színvonalon!
December 20-án este volt a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület karácsonyi koncertje a Bálint Ágnes
Kulturális Központ színpadán. 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.
A pótszékek és a lépcsők is megteltek
a produkcióra, a siker óriási, az élmény felejthetetlen volt.
Ifj. Fazekas József, a zeneegyesület
elnöke köszöntötte a közönséget, kívánt nagyon jó szórakozást, majd átadta a szót az est háziasszonyának,
Antal Eszternek, aki betegség miatt,
az utolsó pillanatban kapta meg és
vállalta el ezt a szép feladatot.
Elsőként a Vecsési Zeneiskola és a
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekara következett. A zenekart felkészítette és vezényelte Szabó Imre tanár úr.
Folytatásként a VHZ fuvolás triója parádézott – Gőz Anett, Tordai
Dorka, Tóth Gréta –, amikor Kummer fuvola trióját adták elő.
Próza is műsorra került Dobrovitz
Nándor, az örökifjú szakszis jóvoltából, aki Lendvai István Könyörgés
Betlehembe című ritkán hallott, méltatlanul mellőzött versét mondta el.
Kodály Zoltán, a háromszoros
Kossuth-díjas zeneszerző 1910 májusában komponálta az Esik a város-
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ban című melódiát, amelyet most
Fazekas Boglárka zongora előadásában hallhattuk.
A szaxofon ötös, a Bavorák Quintet előadásában Bach, Handel és
Beethoven muzsikája csendült fel új
köntösben, és még a Crazy Five, az
Őrült Ötös műsorát is élvezhettük.
Szünet urán – a korábbi szokásoknak megfelelően – ifj. Fazekas József, a
Landesrat zenei szekció északi régiójának vezetője adta át az elismeréseket!
Huszonöt éves zenekari munkásságának megbecsülése jeléül a Lan-
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desrat ezüst elismerésben részesítette
a VHZ dobszekciójának oszlopos tagját, Bayer Attilát, majd szintén a Landesrat ezüst elismerésében részesült a
VHZ karmestere, Szabó Imre!
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 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 kla-

VERDI: TRAVIATA - PEZSGŐ DUETT. A REMEKMŰVET MAJSAI JÚLIA, A VECSÉSI ZENEISKOLA
MAGÁNÉNEK TANÁRNŐJE ÉS PÁLINKÁS LÁSZLÓ,
A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI ZENEKARÁNAK KÜRTMŰVÉSZE ÉNEKELTE.
KÍSÉRT A VHZ FÚVÓSZENEKARA, VEZÉNYELT: SZABÓ IMRE.
AZ UTÁNPÓTLÁS: AZ IFJÚSÁGI ZENEKAR

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

rinét és Antal Péter klarinét. Aspiránsok, akik a jövőben lehetnek
tagjai a zenekarnak: Bálint Szilárd alt
szaxofon, Prokop Gábor klarinét.
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.
Az óriási sikert a szűnni nem akaró vastaps jelezte. Zárásként a zenekar a már hagyományosnak mondható Máté Péter: Zene nélkül mit
érek én című számát játszotta el.
Az emlékezetes est a Mennyből az
angyal közös eléneklésével fejeződött be.
– SZALONTAI –
FOTÓK: KATONA CSABA

Mindenki Karácsonya
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. Az időjárás
nem mutatta télies orcáját, inkább
borongós, késő őszi hangulatot árasztott. Ennek ellenére sokan vettek
részt a rendezvényen, ahol volt karácsonyi vásárlást elősegítő pavilon,
gyermekeknek állatsimogató és sok-

féle csemege: lángos, tea, sütemény,
forralt bor és más finomság.
Karácsonyi hangulatot egy kivilágított fenyőfa és a betlehemi jászol idézte fel. A hagyományos kis műsort
Pável Béla úr, a Lokálpatrióták vezetője konferálta. Az ünnepről Dr.
Huszka Mihály plébános atya elmélkedett, a kis összeállításban felléptek a
Zeneiskola növendékei, a Falusi Óvoda
gyermekei, valamint a Rosmarein
Tánccsoport és a Wetschescher Nachtigallen Énekkar.
– SZAJAN –
FOTÓK: KATONA CSABA

Betlehemezés
a templomban
A Petőfi Sándor Római Katolikus és
Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium diákjai hagyományosan a templomban köszöntik adventet
és karácsonyt. A felvételen alsósok betlehemi játéka látható.
VT INFO

FOTÓ: KOLONICS CSABA
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ARANYLAKODALMAS HÁZASPÁROK
EZÜSTLAKODALMAS HÁZASPÁROK FOTÓK: KORTYE KATALIN
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Városi bál
Január 16-án a Bálint Ágnes Kulturális
Központban rendezték Vecsés Város
bálját. A közel háromszáz vendéget
Liptai Rita, Halápiné Borbás Ágnes a
bál főszervezői, valamint Szlahó Csaba
polgármester köszöntötték. Zenélt a
4forYou Zenekar. A vendégek ellátásáról a BÁKK éttermének új üzemeltetője, a Fütte Étterem gondoskodott.
VT INFO
FOTÓ: KOLONICS CSABA

Vecsési Kultúra Hete
a Magyar Kultúra
Napján

kos diákjainak előadása nyitotta meg
a vecsési Bálint Ágnes Művelődési
Központ színháztermében. Hogy
miről szólt az előadás? – arról a gyerekek osztályfőnöke, Gáspárné
Hatvani Gabriella ezt mondta:
– A címe sokat elárul: „Váratlan
látogató”. Egy „túldíszített” nagynéni
villámlátogatása az alaptörténet. A
kis közösség lakói meglepetéseket készítenek a látogatónak, de a rosszcsont koboldok megakadályozzák a
meglepetések elkészülését. A jóságos
nagynéni megpróbálja rávenni a kis
rokonait, hogy éljenek békében a koboldokkal, hiszen „nem rosszak ők,
csak mindig éhesek”.
TAR ILDIKÓ
FOTÓ: KRUPA SÁNDOR

2016. január 18.
Petőfi iskola: Váratlan látogató
A „Magyar Kulturális Hét” rendezvénysorozatot a Petőfi iskola hatodi-

Mi történt 2016 januárjában?
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2016. január 19.
A két Kiss Pista – kiállítás
Megnyitja: Koltai Róbert

2016. január 20.
– Szamba – filmvetítés
Előtte beszélgetés a filmről
Koltai Róberttel
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A Magyar Kultúra Hete bővelkedett
csemegékben. Ilyen unikum volt, Koltai Róbert, aki kétszer tisztelte meg
jelenlétével a BÁKK-ot. Először a két
Kis Pistáról és a Jókai Szabadtéri
Színpadról összerakott kiállítást nyitotta meg, majd másnap a Szamba
című film kapcsán rendezett közönségtalálkozón vett részt. (Moderátor:
Szappanos Krisztina és Magó László
volt.) Mindkét eseményen, mint személyes ismerős és barát vett részt, hiszen ifjabb Kis Pistával együtt játszott
több előadásban is, sőt nemcsak kollégák, hanem barátok is voltak. Ettől
lett üdítő színfolt Koltai Róbert személyes hangvételű, néhol vidám, néhol szomorkás, ám mindig emberségges beszámolója. Sok szép és izgalmas
előadás, koncert, műsor született ott

A FELVÉTELEN VARSA MÁTYÁSSAL LÁTHATÓ,
AKI AZ EGYHETES PROGRAMSOROZAT
FŐSZERVEZŐJE VOLT.

és akkor a Jókai Szabadtéri Színpadon.
Ezekhez repültünk vissza az időben.
Csodálatos volt látni az emberek arcán és szemében a régi emlékek fölbukkanását.
Köszönjük Koltai Róbert művész
úrnak a két rövid, de csodálatos és
megható időutazást.
NAGY GYULA
FOTÓ: KATONA CSABA

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

A Jókai Szabadtéri Színpad hatvanadik születésnapján illik emlékezni arra, hogy a helyszín a magyar rock életre eszmélésével egy időben tárta ki
kapuit a minőségi zenét kedvelők tábora előtt. Erre gondolva találkoztunk a mai rock néhány jeles hazai
képviselőjével. Vendégünk volt: Benkő László, Jankai Béla, Varga Miklós,
Pálmai Zoltán és Janicsák István. A
találkozón szóba került Vecséssel való kapcsolatuk, beszéltek a hazai rock
helyzetéről és maradt idő a jelenlévők kérdéseit is megválaszolni.
NAGY GYULA
FOTÓ: KATONA CSABA
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2016. január 22.
– Görög Béla kiállítása
„A 6. X nem érdem, csak állapot”
Görög Béla festőművészt (középen)
köszöntötték barátai és tisztelői a
Kiállító-teremben.

Kiss Tóth János, (foton jobbra) a
BÁKK igazgatója méltatta a művészt,
mint munkatársat, majd Fegyó Béla
festőművész (fotón balra) nyitotta meg
a kiállítást, mesélt sokszínű egyéniségéről, aki nemcsak fest, rajzol, de kisplasztikákat, szobrokat is készít egyéni módon, amiből néhányat meg is
tekinthettünk.
A remekbeszabott kiállítás fényét
emelte a sok meglepetés a barátok részéről. Kortye Vilmos évtizedek óta
dolgozik együtt Görög Bélával zenészként, családilag is jó barátok, ezért
sok apró figyelmességgel készült a

méltó köszöntésre. Készítettek egy
oklevelet Béla első rajzával, amit egy
dobra rajzolt még a Jókaiban /1972/,
majd egy tükröt kapott: „Önarckép”
felirattal, és ezt követte a születésnapi
torta, amely mellett egy raklapon 60
doboz sörön 60 mécses égett, melyet

a festőművésznek el kellett fújnia.
Jómagam erre az alkalomra írt köszöntő versemet mondtam el Vili gitárkíséretével. Kapott egy másik tortát is a tanítványai köszöntésével, végül Vili gitáron eljátszotta a „boldog
születésnapot”, amit kéz a kézben, a
családjával s a barátokkal körbeállva
együtt énekeltünk el a közönség tapsvihara kíséretében.
BENKE MÁRIA
FOTÓ: KATONA CSABA
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Január 23-án, szombaton a Bálint
Ágnes Kulturális Központban volt az
önkormányzat Díszünnepsége, ahol
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
köszöntötte a közönséget.
Köszöntőjéből idézünk:
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„(…) Pár évvel ezelőtt művészeknek és kultúrával foglalkozó szakembereknek tették fel azt a kérdést,
hogy „Mi a magyar kultúra legnagyobb kincse?” A válaszokban mindenki a saját művészeti irányából hozott példát:
A fotóművészek André Kertész képeit és Robert Capa felvételeit emelték ki; a zeneművészek Erkel, Liszt,
Kodály, Bartók zenéit, műveiket említették; míg mások a magyar néprajz,
a magyar folklór, népzenészeinknek
hírnevét mondták példaként.
Vecsésiként és Pest megyeiként
ide sorolhatnánk azokat az értékeket,
amivel az itt élők tették színesebbé a
magyar kulturális életet. Gondoljunk
csak Bálint Ágnes munkásságára.
Bárkit hozunk fel példaként, mindegyiküknek igaza van, hiszen egyet
érthetünk abban, hogy kultúra nélkül nemcsak magyarok nem vagyunk, hanem emberek sem.
A kultúra napja akkor válik igazi
ünneppé, ha felelősséget vállalunk és
felelősséggel bánunk a ránk hagyott
kulturális örökséggel. Meg kell őriznünk ezt az örökséget, és át kell adnunk az utánunk következő nemzedékeknek.
Mindannyian egy nyelv, egy kultúra, egy emlékezet, egy történelem részesei vagyunk. Közös a felelősségünk, hogy milyen lesz a jövő magyarsága.

A magyarság kultúrája is fennmarad, amíg van mit mondanunk, van
mit megmutatnunk, és van mit átadnunk egymásnak. (…)”
Hagyomány, hogy ezen a napon
kitüntetéseket adományoz az önkormányzat a kultúra területén végzett
tevékenység elismeréseként. Elismerő Oklevél kitüntetést kapott Vadászi
Istvánné, (alsó kép) a Városi Róder
Imre Könyvtár vezetője. Köszönő
Oklevél elismerést kapott Valentsik
Emma, (fölső kép) a Városi Róder Imre Könyvtár munkatársa. Gratulálunk!

VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA
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Rendhagyó módon egy vecsési
öszszeállítással tisztelegtünk nemzeti
kultúránk előtt. Varsa Mátyás színész és rendező, a Kisspista Színház
vezetője készített egy keretjátékot,
amelynek írói, szereplői a vecsési kultúra reprezentánsai voltak, a történések pedig a település életéről szóltak. A
műsort másnap – 24-én vasárnap – az
érdeklődő nagyközönségnek is bemutatták.
Részlet egy néző véleményéből:
(…) … sokadmagammal részesei lehettünk egy igazi színházi élménynek, melynek során a XX. századi vecsési kulturális életet és neves képviselőit ismerhettük meg.
Miközben elénk tárult Gammel
József, a falu festője és lányának, G. Ferenczy Hannának élete, annak minden
drámájával, keservével, mintegy párhuzamosan, a drámát oldva jeleneteket láthattunk Rideg Sándor művéből
az „Indul a bakterház”-ból, a kortárs
zene és táncművészek munkásságából,
a magyar népzene fejezeteiből.

hogy milyen tragikus sorsa volt „törvénytelen gyermekként”. (…) A gyermek Hannának így végtelen sok megaláztatáson, lelki gyötrelmen kellett
keresztülmennie, miközben a napi
megélhetése is bizonytalan volt. Ez a
törvénytelen lét az egész életét meghatározta, hisz még az iskoláztatását
is gátolta. A felelősséget a festő élete
végéig Hanna anyjára hárította:
„Neked az egész életedben az anyád
volt a kereszted!” A Gammel család
sorsán keresztül a 2. világháborús vecsési események is megelevenedtek,
még pedig nagyon objektíven. Szinte
még ma is emlékszem, hogy nagyszüleim, szüleim is így mesélték, amit a
front alatt átéltek.
A Futrinka utca lakói sokunk
kedvence volt, gyermekeink Bálint
Ágnes meséin, rajz- és bábfilmjein
nőttek fel. A műsor közben a kive-
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A LUMPEN KLUMPEN
TÁNCOSAI

G. Ferenczy Hannát szinte mindenki ismerte, hisz a tanácsházán
dolgozott, de azt kevesen tudhattuk,

FUTRINKA UTCA CICÁI ÉS IRMA NÉNI.
BALRÓL: PINTÉR ALEXANDRA, NAGY-PAPP
KRISZTINA, HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA
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títőn megjelentek Gammel József Vecsésről és a vecsési eseményekről készült festményei, így tovább bővült a
kulturális paletta.
Nekem, mint német nemzetiségi
óvodapedagógusnak különösen jól
eső érzés volt látni, hogy a Rosmarein
és a Lumpen Klumpen tánccsoport
bevonásával a sváb tánc és zenei hagyományok is színpadra kerültek, és
a vecsési búcsú, mint régi egyházi és
világi ünnep is megelevenedett. Igen,
mert látnivaló, hogy a magyar és sváb
kultúra egységet alkot Vecsésen. Ezt
láthattuk a kulturális központ előterében az amatőr színjátszásról rendezett kiállításon is, hisz a Jókai Szabadtéri Színpad műsoraiban és a korabeli plakátokon a színészek között
mindkét nemzetiség megtalálható.
Ez az est minden néző számára
igazi élményt adott, főleg azoknak,
akik itt születtek, vagy családjuk már
generációk óta itt él. A szünetben és
a műsor végén kifelé menet hallható
volt, hogy igen, igen ezt én is átéltem,
hallottam, de volt, aki azt mondta:
Mi környékbeli gyerekek mentünk az
öreg Gammelnak fát vágni, behordani. Szerintem sokak nevében megköszönhetem a KISSPISTA SZÍNHÁZ
társulatának és Varsa Mátyás rendezőnek ezt a vecsési színes csokrot,
amit ezen az estén átnyújtottak.
Kívánok további sikereket művészeti
munkájukhoz és nekünk nézőknek
még sok ilyen színházi élményt.
(Ináncsi Zsigmondné)
VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

    

Sautanz
sváb disznótor
A „Legjobb hurka” díjat nyertük
Budakeszin
Január 16-án tartották a versennyel egybekötött hagyományos sváb disznótort
Budakeszin. Vecsés német nemzetiségi
önkormányzata immáron második alkalommal kapott meghívást Budakeszi
német nemzetiségi önkormányzatától.
Az Uitz papa csapat vezetőjének, Kiss
Gabinak nem volt nehéz összehívni a
gárdát, amelynek tagjai voltak: Wirth
József, Majorán Judit, Vargyas Edith,
Bertus Betti, Kevéné Mayer Anna,
Nyitrainé Sárosi Mária, Varga Norbert,
Zempléni József, Szabados József, Szabó
Attila, Wirthné Sárosi Éva és egy rácalmási tag: Steiner Norbert.
A versenyen induló 9 csapat mutatta be a hagyományos sváb disznóvágást, melyhez a házigazda Budakeszi
biztosította minden csapat részére a
„főszereplőt”, a 160 kg-os disznót. A tavalyi Budakeszi, Solymár, Törökbálint,
Dunabogdány és Vecsés település idén
kiegészült további 4 sváb településsel,
úgymint Budaörs, Taksony, Svábhegy,
és Bátaszék gárdájával, akik vidám
szomszédjaink voltak. A fesztiválra látogatók mindent megkóstolhattak,
annyi volt csak a dolguk, hogy a pénztárnál vásároltak „Keszi tallért”, melylyel fizethettek a csapatoknál. Nálunk
reggelire dinsztelt vért, illetve „tunglis”
kenyeret savanyúsággal, ebédre pörköltet, vecsési töltött káposztát, majd
később hurkát, sült kolbászt savanyúsággal lehetett vásárolni. Itt ragadjuk
meg az alkalmat, hogy megköszönjük
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a Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatását, Frühwirthéknek a felajánlott savanyúságokat és a káposztát,
Tófalvi Toncsinak a támogatását és az
egész csapatnak a munkáját.
A nap végén a zsűri értékelése alapján a „legjobb hurka” kitüntetést, és az
ezzel járó hurkatöltőt kaptuk. A
Vecsésről érkező vendégeink is jól
érezték magukat, remélem, jövőre
még többen leszünk.
UITZ PAPA CSAPATA

Szalagavató
A Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium végzős középiskolásai
január 30-án tartották a Bálint Ágnes
Kulturális Központban Szalagavató
ünnepségüket és báljukat.
VT INFO
FOTÓ: KOLONICS CSABA

Fehér borok:
Sárosi István – Olaszrizling:
I. hely, Arany oklevél és serleg,
közönségdíj és serleg
3 Borbarát /Martin Márk,
Tábori Ferenc, Várszegi Csaba/ –
Olaszrizling: II. hely,
Arany oklevél és serleg
Petz Anikó – Sárgamuskotály:
Ezüst oklevél
Sárosi István – Irsai Olivér
és Petz Márton – Olaszrizling:
Bronz oklevél
Rosé borok
Sárosi István – Kékfrankos:
Ezüst oklevél
3 Borbarát / Martin Márk, Tábori
Ferenc, Várszegi Csaba/ – Zweigelt:
Ezüst oklevél
Sárosi István – Kékfrankos Schiller:
Bronz oklevél
Vörös Borok
Petz Márton – Cabernet Sauvignon:
Ezüst oklevél
Várszegi György – Zweigelt
és Petz Márton – Cabernet Franc:
Bronz oklevél
VT INFO

Boros sikerek
Egyre nívósabb borversenyt rendeznek
Péteri borászai. Idén január 23-án volt
a borbemutató, ahol a vecsési gazdák
szép eredményeket értek el.
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA. MEGÉRDEMELT NAGY SIKER A VECSÉSRŐL SZÓLÓ SZÍNHÁZI JÁTÉK SZEREPLŐINEK.
FOTÓ: KATONA CSABA
VÁROSI BÁL. NAGYON JÓL SZÓRAKOZOTT A BÁLI SOKADALOM. FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Elfogadták a város
2016. évi
költségvetését
ALATTYÁNYI ISTVÁN,
A GAZDASÁGI
BIZOTTSÁG ELNÖKE

Vecsés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a február 29-ei
rendkívüli ülésén jóváhagyta a város
2016. évi költségvetését. A rendeletben a bevételek főösszege és a költségvetési kiadások főösszege megegyező – 3 mrd 572 m 430 e forint –,
vagyis sem finanszírozási bevétel, sem
finanszírozási kiadás nem szerepel a
tervszámok között.
A döntő szempont most is az volt,
hogy a legfontosabb alapelvek érvényesüljenek a költségvetésben. Így a
kötelező feladatokat ellátó intézményrendszer kiegyensúlyozott, biztonságos működtetése, áthúzódó kötelezettség vállalások teljesítése, pályázatok saját forrásainak biztosítása,
pályázati lehetőség kihasználásának
ösztönzése, a takarékos, átlátható és
biztonságos gazdálkodás követelményeinek érvényesítése. A rendelettervezetet az önkormányzat bizottságai
részleteiben tárgyalták, majd elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek. A testület – a könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételével – 10
igen és 1 tartózkodással a rendeletet
megalkotta.

Magyar Kultúra Napja
Színjáték az Andrássy diákjaitól

Vissza a szivárványhoz
Nem mindennapi élménnyel ajándékozta meg közönségét a Vecsési
Andrássy Gyula Általános Iskolában
működő Kincskereső Kisszínpad társulata a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mindig szerettem az olyan
műveket, amelyekben mese és valóság egyaránt jelen vannak, mert nem
hagyják földhöz kötve a szabadlelkű
embert, de nem is engedik végzetes
magasságokba, ahonnan már nem
veszi észre miben él. Steigerwald Ági
néni ilyen színjátékot írt gyermektársulatának. A szívvel–lélekkel játszó
kis színészek mindnyájunk örömére
nagy átéléssel oldották meg a nekik
szánt feladatot. Sokan lehetnek közülük olyan felnőtt színészek, akik városi színjátszásunk jó hírnevét öregbítik! Kívánom, hogy a jövőben is kísérje folyamatos segítség őket életük,
pályájuk során.
Ha önnön dolgainkon túl segítő
szándékkal figyelünk egymásra, az új
nemzedékre, minket is átölelnek a
szeretet kibomló szivárvány színei.
Felnőhetnek méltó utódai Kiss Istvánoknak, Szersén Gyulának, Hrahovina Lajosnak, Varsa Mátyásnak és
társainak. A szivárvány „ölelése” felemelő érzés, magam is megtapasztalhattam, amikor 1996-ban a bécsi
Floritsdorfba kaptunk meghívást az
evangélikus templom magyar lelkészétől, hogy Bartos /Bullanda/ Ildikó
fessen hét képet a szivárvány hét

Mi történt 2016 februárjában?
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alapszínével, én pedig írjak egy verset. Néha csodálatos párhuzamokat
láttat az emlékezés, mintha kettős szivárvány volna múlt és jelen. A bécsi
kiállítás alapgondolata az volt:
„Miteinander wachsen Farben”, amit
szabad fordításban úgy mondanék,
hogy akkor nőnek fel a színek, ha
együtt vagyunk… Ezt a szép gondolatot láttam Ági nénitől is megvalósulni a színpadon, amikor a gyerekek a
szivárvány színeit idéző sálakat tettek
egymás nyakába. A jelmezek, a díszlet és a zenés-táncos betétek nagyszerűen szolgálták a szépség, a költőiség
iránt hallatlan fogékonysággal rendelkező író-költő- rendező, pedagógus Ági
néni életünket szebbé, jobbá tévő szándékait. Mindez otthonra lelt lelkünkben az előadás élménye által.
Sok évvel ezelőtt Hévízen Lázár
Ervin azt mondta: „Nem éri el a célját
a mese, ha pedagógiai célja van.” Ezt
olyan tanításnak véltem, amivel azonosulni már akkor sem tudtam, és azóta sem, és a „Vissza a szivárványhoz’’
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előadása során igazolni sem láttam!
Köszönöm a gazdag élményt!
SZÉNÁSI SÁNDOR ISTVÁN

Vissza a szivárványhoz
A bemutatók 2016. február 3-án és 4én 17:00 órakor voltak a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében.
Szereplők voltak:
Bebők Sára, Czeglédi Balázs, Kiss
Réka, Kovács Dániel, Takács Katalin, Gér Dorottya, Preg Dorina,
Técsi József, Hackl Rebeka, Kovács
Bence, Kiss Virág, Petrányi Noémi
Díszlet:
Wirth József
Jelmez:
Bucskóné Völgyesi Katalin
Zenei betétek, hangeffektek vágása:
Varga Mihály
Zenekar:
Udvaros Gyula, Szilágyi István,
Kun Pál
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Dalszöveg és versek:
Steigerwald Lajosné
Az elhangzó dal zenéjét szerezte:
Udvaros Gyula
Dal és mozgás korrepetitor:
Csorba Lászlóné
Ügyelő, színpadrendezés:
Csorba Lászlóné és csapata
Fény-és hangtechnika:
Nagy Richárd, B. Á. K. K.
Felvétel: Balogh Miklós
A forgatókönyvet – saját ötlete
alapján– írta, és az előadást rendezte:
Steigerwald Lajosné
VT INFO FOTÓ: BALOGH MIKLÓS

39. Wetschescher
Schwabenball
Február 6-án, a hónap első szombatján 39. alkalommal táncolhattak vendégeink a vecsési svábbálon. Idén is a
Bálint Ágnes Kulturális Központ adott
méltó helyszínt az eseménynek, melyet

közel 220 vendég tisztelt meg jelenlétével. A bált Szlahó Csaba polgármester
úr nyitotta meg, majd a Grassalkovich
iskolából érkezett Flinke Beine tánccsoport lépett a közönség elé. A kicsik
után a felnőttek, a rendező Lumpen
Klumpen csoport szórakoztatta a közönséget a kifejezetten erre az alkalomra megtanult táncaival.
Vendégeink a Fütte Bistro által
készített háromféle vacsorából választhattak, a zenét a Brunner zenekar szolgáltatta. Hangulatot ugyan
egy újságcikkben nehéz visszaadni,
de ha csak annyit írok, hogy Brunner
József, (a zenekar vezetője) egy asztal
tetején állva énekelt a táncosok között, talán már sikerül elképzelniük!
Mint minden évben, most is ajándékokat sorsoltunk ki a nemzetiségi ruhában érkezett vendégeink között, és megtartottuk éjfélkor a tombolasorsolást.
Köszönjük a támogató családok,
cégek önzetlen segítségét!
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA
FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Rétesevés –
Strudelessen
Ezt a szép, régi vecsési hagyományt
újította fel 14 évvel ezelőtt a Német
Nemzetiségi Önkormányzat. Azóta
hamvazószerdához legközelebb eső
vasárnapon a Grassalkovich iskolában tartják meg ezt a programot, az
idén február 7-én. A rendezvény évről évre sikeresebb, így az iskola aulájából már átkerült a tornacsarnokba.

járták a vecsési táncokat. A báli hangulatot még a Mosolyország ovisok
két másik tánccal fokozták. A nemzetiségi iskolák sem maradtak ki a
műsorból. A Petőfi iskola Klatschmohn – Pipacs tánccsoportja tánctudása és szép népviseleti ruhája is
nagy tetszést aratott a közönség soraiban. Végül a Grassalkovich iskola
Flinke Beine – Fürge lábak tánccsoportja táncaiban gyönyörködhettünk. A műsor után a Brunner Zenekar zenéjére rophatta a nagyérde-
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A jelenlevők köszöntése után a
Zeneiskola és a Musikverein Wetschesch Ifjúsági Zenekara –Blaserjugend des Musikverein Wetschesch
szórakoztatta a közönséget. Azután a
Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Süni csoportja elevenítette
fel a Rétesevés hagyományát német
nyelven. A báli forgatagukba meglepetésként bekapcsolódott a Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten tánccsoportja is, és közösen

mű. Az idén újdonságként a Vecsési
Borbarátok Egyesülete Petz Márton vezetésével látvány rétessütést rendezett,
megfigyelhettük a rétestészta nyújtástsütést. A réteseket megkóstolhattuk, és
a befolyt összeget – 27 000 ft-ot – az
egyesület a Diákmentor Alapítvány
javára felajánlotta.
INÁNCSI ZSIGMONDNÉ
NY. NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS
FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Erdélyi bál
Már 17 évvel ezelőtt, az első farsangi
bálnál abban maradtak a kör vezetői,
hogy minden év február második
szombatján rendezik meg báljukat.
Idén a második hétvége már belecsúszott a húsvéti böjt kezdetébe, ami
törzstársaságok távolmaradását jelentette a mulatságról. Még az influenzajárvány is apasztotta a bálozók számát, de ennek ellenére 180 vendége
volt az Orbán Balázs Erdélyi Kör 17.
farsangi batyus báljának.
Hrachovina András, Veres Levente
és Szénási Sándor versmondását hallhatta, valamint a Ramaela Hastánccsoport egzotikus táncaiban gyönyörködhetett a közönség. A zenét a Sicullus Együttes szolgáltatta – kivilá

gosodásig. Az asztalok ismét roskadoztak az étel különlegességektől, de az
ital mennyiségre sem lehetett panasz,
mert az is megfelelt egy valamire való
ABC árukészletének. Éjfélkor elhangzott a magyar és a székely himnusz,
majd egy fergeteges csárdás-összeállítás
után következett a tombola és a szórakozás kifulladásig.
A kör vezetése köszöni
a vállalkozások támogatását
VT INFO
FOTÓ: KOLONICS CSABA
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III. Vecsési
Böllérfesztivál
Február 20-án benépesült az Epres
egyik fele, és reggel hét órától malac
visítás hangja verte fel a környék
csendjét. Lassan hozzászokhatnak az
itt élők, hogy február egyik hétvégéjén ilyen események történnek itt,
amit sokkal elfogadhatóbbá tesz a későbbiekben a finom ételek illata.
Zehetmayer József, a rendezvény főszervezője örömmel nyugtázta, hogy
egy csapattal nőtt a résztvevők száma
a tavalyihoz képest. Dr. Szűcs Lajos, a
térség országgyűlési képviselője most
is itt volt, sőt barátaival el is indult a
vetélkedésen. Komoly riválisa is
akadt a Vecsési Barátok csapatában,
amelynek szakmai erejét Szlahó Csaba polgármester növelte. A szép idő

sok vendéget vonzott az eseményre,
és színes forgataggá varázsolta a helyszínt.
A zsűri kora reggeltől késő délutánig szorgalmasan látogatta a csapatok
„főhadiszállását”, minden munkafázist árgus szemekkel figyeltek és pontoztak. A zsűri tagja volt
Tagscherer János vállalkozó, Abonyi Ferenc gazdálkodó és Czibolya
Zoltán képviselő.
Délután megtörtént az eredményhirdetés, utána rövid értékelést kaptunk Jegenyei Istvántól, a zsűri elnökétől:
– Jellemző volt a böllérek csúcsteljesítménye a szúrás-bontás során. A
helyezetteken felül a Gyáli lovasok is
ide sorolhatóak még. Érzékelhetően
összeszokott csapatmunkát végeztek a
Berger Csoport és a Nagy Team tagjai.
Minden baráti rendezvény fontos része a vendégvárás, az ételek díszítő tá-
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FOTÓ: POLGÁR GYULA
NEMCSAK A BORÁSZATBAN ÁSZOK: BALRÓL: PETZ MÁRTON, SÁROSI ISTVÁN ÉS FAZEKAS JÓZSEF
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FOTÓ: POLGÁR GYULA
MUNKÁBAN A SZIGORÚ ZSŰRI.
BALRÓL: ABONYI FERENC, CZIBOLYA ZOLTÁN ÉS JEGENYEI ISTVÁN

lalása. Ebben vitathatatlanul a
Pocakos motorosok tettek ki magukért a legjobban. A Gastland csapata
most mutatkozott be először Vecsésen, nagyon sikeresen, részvételükre
a továbbiakban is számítunk. Azt,
hogy a fűszeres kolbászhoz jó forralt
bor dukál, azt a Röfi Döfi csapat mutatta be magas színvonalon. A Vecsési
Sportegyesület nagy termetű sertése elindult még egy 10 méteres akadályfutásban is mielőtt belenyugodott
volna sorsába… Volt is mitől félnie,
mert a VSE társasága bosszúból a legjobb feldolgozást nyerte el. A szokásos disznótoros ételek sokasága mellett igazi ínyencségnek minősült a
nyertes házi májas és orja leves. Öszszességében ismét jól szervezett, jó
hangulatú, a szép időben meglepően sok látogatót vonzó böllérverseny volt, ami várja jövő évi folytatását.

A III. Vecsési Böllér Fesztivál fődíját a Vecsési Barátok Köre nyerte el.
Böllére, Takács János profi módon
végezte munkáját. A fődíj 50 ezer forint volt a Gastland és a Saxon Zrt.
felajánlásának köszönhetően. A csapat a Halmi iskola 3. osztálya számára ajánlotta fel az összeget, amelyet az
iskola és az osztály vezetése örömmel
fogadott el, és osztálykirándulásra
fordítják a támogatást. A VBK elnyerte még a Szabadtűzi Lovagrend
Vándorserlegét is, amelyet végérvényesen az a csapat nyerhet el, aki háromszor kiérdemli a díjat. Ezen kívül
a társaság meghívást kapott a tóalmási szabadtűzi főzőversenyre.
A verseny 2. díját a Kecsó Team
érdemelte ki. Díjuk a Fazekas Vinotéka italkosara volt.
A két harmadik díj került kiosztásra, ennek a Monor Katasztrófavédők és Szűcs Lajos Baráti Társasága
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örülhetett. Az egyik csapat a Williams tv a másik az NNÖK ajándékkosarát kapta.
A csapatok között még 16 különdíj került kiosztásra. Minden díjazott
oklevelet és egy kerámiamedált kapott, amely a III. Vecsési Böllér
Fesztivál felirat mellett egy röfi fejet
ábrázolt.
Az egész napos gasztronómiai élmény mellé kulturális program is társult. A Grassalkovich iskola 2.d osztályának gyermekei, a Rosmarein
Tánccsoport és a Labdarózsa Népdalkör műsora szórakoztatta a jelenlévőket.
SZALONTAI

Amíg az összegyűjtött borbírálatok
értékelése folyt, felszolgálták a vacsorát, a pörkölthöz jól illettek a kóstolt
borok. Az ízletes vacsora elfogyasztása után mindenki kíváncsian várta az
eredményhirdetést, amelynek alapját
a Kádár-féle húszpontos bírálati módszer által adható pontszámok képezték. Érdekesség, hogy a nyertes óbor
– Fazekas József Blauburger 2013 –
tekintetében a közönség véleménye
megegyezett a borbírók véleményével. A Vecsési Borverseny megszervezése Petz Márton nevéhez fűződik, az
általa felajánlott különdíjat –ami egyúttal Vecsés Város Bora megtisztelő
címet is jelenti– Fazekas József olaszrizling bora érdemelte ki.

XII. Vecsési Városi
Borverseny
42

A Vecsési Borbarátok Egyesülete február 27-én rendezte a XII. Vecsés
Városi Borversenyt a vecsési Grassalkovich Antal Általános Iskola aulájában. A borversenyre bárki nevezhetett öt üveg olyan saját készítésű 2015es évjáratú borral, amelyből legalább
50 liter mennyiséggel rendelkezett.
Óborok esetében 2014 vagy azt megelőző évjáratú fehér és vörös borokkal
lehetett nevezni. A megnyitó után a
Fesztivál díjas Musikverein Wetschesch
Koncertfúvós Zenekar szórakoztatta a
szépszámú közönséget. Miután a fúvószenekar megalapozta a jó hangulatot, sor került a borok kóstolására
és bírálatára. Nagyon látványos volt a
közönség és a borbírók egyidejű zsűrizésével lezajlott borverseny.

A szakmai zsűri elnöke Kunné
Czibere Mária asszony, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati
Kutató Intézet nyugalmazott mérnöke volt. Tagja volt még Velez András,
a Szigetcsépi Tangazdaság vezetője,
Kun Sándor szőlész-borász, Győry
Gábor szőlész-borász és Kispál Károly
szőlész-borász.
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A borverseny végeredménye:
Fehérbor
A zsűri és a közönség 15 bormintát kóstolhatott meg.
Fődíj: Sárosi István – Irsai Olivér 19,12.
Közönségdíj: Petz Anikó
– Sárga muskotály
Aranyérmes bor: Fazekas József –
Olaszrizling, Prokopecz János –
Olaszrizling, Sárosi István –
Olaszrizling, Petz Családi Pincészet
– Zenit, Petz Anikó
– Sárga muskotály,
Guttmann Vilmos – Zalagyöngye
Vörösbor
A versenyen 10 bort értékeltek.
Egy bor kapott arany minősítést.
Fődíj: Prokopecz János
– Cabernet Sauvignon 18,68.
Közönségdíj: Aranyi Sándor
– kékfrankos

Rozébor
A kilenc mintából egy elérte az
aranyérmet érő pontszámot.
Fődíj: Salamon Alajos
– kékfrankos – 18,77.
Közönségdíj: Fazekas József
– Zweigelt rozé
Óborok kategóriája
Ezúttal egy mezőnyben szerepelt a
vörös és a fehér óbor. Öt borfinomságból egy érdemelte ki az
aranyminősítést.
Fődíj: Fazekas József
– Blauburger 2013 – 18,62
Közönségdíj: Fazekas József
– Blauburger 2013
KÉP ÉS SZÖVEG: POLGÁR ZOLTÁN
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Boros sikerek
Februárban volt a Mátravidéki Borok
versenye is, ahová csak olyan borral
lehetett nevezni, amelynek szőleje a
Mátra lankáin érlelődött. Borászaink
itt is helytálltak. Fehérboroknál Sárosi István visontai olaszrizlingje aranyérmes lett. Ezüstérmet érdemelt ki a
Három Borbarát tarjáni olaszrizling,
Petz Anikó tarjáni sárgamuskotály és
a Petz Családi Pincészet markazi zenit bora. A vörösborok versenyében
a Petz Családi Pincészet képviselte
Vecsést. Tarjáni merlot és cabernet
sauvignon boruk ezüstérmet szerzett.

lük. Eszter és Noémi mellett Fekete
Dóra énekelt, hegedült, citerázott,
Gubinecz Ákos klarinéton játszott, s
énekelt, Tüttő Balázs különböző furulyákat szólaltatott meg, s tekerőzött, Várai Áron pedig énekelt, táncolt, dudán, gardonon, bőgőn ját-

VT INFO

Szemem a szemedbe
kacag…
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Népzenei koncertre hívta barátait, ismerőseit Légrády Noémi és Eszter, két
testvér, akiknek népzene iránti fogékonyságát családi példa inspirálta.
2016. február 27-én a Bálint Ágnes
Művelődési Központ adott otthont a
lányok közös muzsikálásának. Jóleső
érzés volt látni, hogy a nézőtér megtelt,
a szakmai érdeklődőktől a hozzátartozókig, barátokig, mindannyian várakozással tekintettek a produkció elé.
Koncertjükre elhívták zenésztársaikat is, akikkel együtt énekeltek, muzsikáltak, megszólaltatva kedvenc dallamaikat: gyimesi, rimóci, dunántúli,
moldvai, felcsíki, lőrincrévi, füzesi
népdalokat, népzenét hallhattunk tő-

szott.
A műsorszámokat mindvégig a lányok konferálták, a személyes emlékek és élmények sokszor megmosolyogtatták a közönséget. Kedves, közvetlen egyszerűség, alázat és tisztelet
sugárzott belőlük, valahányszor megköszönték családjuknak, édesapjuknak, tanáruknak, Széles Andrásnak,
a Labdarózsa Népdalkörnek a szeretetet, a törődést, a citera mesteri pengetésének elsajátítását. Ma már több
hangszeren is játszanak, Eszter a citera mellé megtanult brácsán és kobozon, Noémi pedig bőgőn játszani. De
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nemcsak a különböző hangszerek világába pillanthattunk be, elvarázsoltak bennünket csodálatosan tiszta
népdaléneklésükkel is.
Műsorukra meghívták a Labdarózsa Népdalkört is, szilágysági népdalokat adtunk elő, s természetesen
Noémi és Eszter is együtt énekelt, citerázott velünk. Több mint egy évtizedes a kapcsolat a lányok és a többgenerációs népdalkör tagjai között,
itt kezdtek énekelni, majd citerázni,
aztán Székesfehérváron folytatták zenei tanulmányaikat. S bár távol élik
mindennapjaikat, egy-egy labdarózsás
koncertre, amikor csak tehetik, eljönnek, a szálak nem szakadtak el, ők
még mindig a Labdarózsa Népdalkörhöz tartoznak. Nekünk pedig
nagy öröm és büszkeség, hogy hozzájárulhattunk tehetségük kibontakozásához és saját koncertjükön léphettünk fel.
Ott volt a meghívott vendégek között Széles András citeraművész, aki
talán édesapjuk mellett a legnagyobb
hatást gyakorolta a testvérek művészi
és emberi fejlődésére. Megható volt
látni és hallani mester és tanítványai
szavakban, zenében, énekben kifejezett érzéseit. Széles András szatmári
népdalokkal kápráztatta el a közönséget, majd közös előadás következett, amelyhez csatlakozott az Légrády
Tibor is, aki lányai mellett szintén a
citeraművész tanítványa volt.
A fergeteges hangulatú műsor kalotaszegi összeállítással fejeződött be.
PÁLMAINÉ KESZLER MÁRTA
FOTÓ: KOLONICS CSABA

    

Német sikereink
Gyálon
Február végén a Grassalkovich iskola
meghívást kapott a gyáli Ady Endre
Általános Iskolába, ahol megrendezésre került a Kistérségi Idegen
Nyelvi Vers- és Prózamondó Verseny.
A tanulók német és angol nyelven bizonyíthatták irodalmi tudásukat. Iskolánk tanulói – természetesen német kategóriában – szép eredményeket értek el: Varga Tamás (4. c), Klag
Noémi (3.c) első, Varga Máté (2.d),
Pámer Vince (5.b) második, Seres
Anna (4.c), Kertész Zsófia (8.b) harmadik, Gubinyi Kiara (5.a), Győri
Zsófia (2.a), Dani Csenge (4.c), Tóth
Kira (2.c) ötödik-hatodik helyezéseket
értek el.
A tanulókat felkészítették: Feketéné Kovács Viktória, Gáborné Bárány Ágnes, Konda Orsolya, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Pintér Csilla, Takáts Beáta és Zehetmayer Adrienn.
NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG
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Sportbál
Február 27-én volt a XII. Sportbál az
Andrássy iskola tornatermében.
Hagyományosan ekkor köszöntik az
elmúlt év eredményes sportolóit is. A
díjakat Seres Attila, a VSE elnöke és
Simon Mihály, a Sportgalamb Szak-

osztály elnöke, a sportbálok főszervezője adta át a sportolóknak, majd a
bálozó vendégek hajnalig ropták a
táncot.
VT INFO
FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Ötvenmilliárd forintos beruházási
programot indít a Budapest Airport
Ötvenmilliárd forintos beruházási programot hajt végre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
üzemeltetője, a Budapest Airport a következő öt évben. A BUD 2020 program keretében
megépül az új utasmóló a B terminálon, a repülőtéri hotel, és fejlesztik a logisztikai
és biztonsági rendszereket is. Íme, a látványtervek:
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A Stáció Hotel
a főváros legjobb négy
csillagos szállodája!
A Stáció Hotel idén augusztusban
ünnepli tízéves születésnapját. Nem
nagy idő, mégis elmondható, hogy
csak az elmúlt 15 hónapban négy komoly, turizmus berkeiben sokat számító díjat gyűjtöttek be. Egy éve a
Minőség-díjat, majd egy rangos Különdíjat kaptak meg az Év Szállodája
vetélkedésben. Tavaly novemberben
a Zöld Szálloda-díjat, és most januárban a legrangosabbat, az Év Szállodája elismerést érdemelték ki, amelyről a Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Turizmus Zrt. és a
közigazgatás illetékes szervezetei dön-

töttek. Már három éve, hogy ezek a
grémiumok végzik az egységes elvek
szerinti szállodai osztályba sorolást is,
és három éve adják ki az Év
Szállodája díjat az öt csillagos és a
négy csillagos szállodák között. A
döntés alapját egy objektív pontozásos
rendszer képezi. Miután a négy csillagos hotelek képezik a honi vendéglátás
javát, ezért ezt a kategóriát fővárosi és
vidéki bontásban értékelték. A fővárosi kategóriát az Airport Budapest
Stáció Hotel nyerte el! A kitüntető címet egy évig birtokolhatja a hotel, jövő januárban ismét eredményt hirdetnek valamennyi kategóriában.
A képen balról a második Kiss Gergő és mellette Fancsali Gábor, a Stáció
Hotel két vezetője látható a díjjal.
– SZAJAN –
FOTÓ: STÁCIÓ
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III. BÖLLÉRVERSENY. A VECSÉSI BARÁTOK KÖRE ÖRÜL A GYŐZELEMNEK. TŐLÜK JOBBRA ZEHETMAYER JÓZSEF, A FESZTIVÁL
FŐSZERVEZŐJE ÉS A SZÉLÉN JEGENYEI ISTVÁN, A ZSŰRI ELNÖKE LÁTHATÓ. FOTÓ: GÁBOR BÉLA
XII. BORVERSENY. A NYERTESEK, BALRÓL: SALAMON ALAJOS, FAZEKAS BOGLÁRKA, FAZEKAS JÓZSEF, PROKOPECZ JÁNOS
ÉS PETZ ANIKÓ. FOTÓ: POLGÁR ZOLTÁN
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Március 15.
Nemzeti Ünnep
Az időjárás, ha nem is volt annyira
zord, mint három éve, amikor vastag
hólepel borított be mindent, mégis
komisz arcát mutatta esővel, havas
esővel. A szervezők a tornateremben
alakították ki az ünnepség helyszínét.
A VHZ Fúvószenekara közreműködése – és Brunner József vezénylése
– mellett a Himnusz eléneklésével
kezdődött el a nemzeti ünnepre való
emlékezés. Ünnepi beszédet Szlahó
Csaba Vecsés Város polgármestere
mondott, amelyet teljes terjedelemben ismertetünk:
„ (…) Csodálattal tekinthetünk
azokra a fiatalokra, akik bátrak voltak
feltenni, addig fel nem tett kérdéseket, tisztelet a politikusoknak, akik
meg mertek kérdőjelezni évszázados
tabukat, és fejet kell hajtanunk a
földművesek, az iparosok, a tanítók
előtt, akik félre tudták tenni megszokott életüket, hogy egy addig soha
nem látott zászló alatt csatába induljanak.
Valószínű vakmerőnek, bolondnak, forrófejűnek tartották őket, vagy
egyszerűen csak nyughatatlan bajkeverőknek, biztos volt benne igazság.
48’hősei, nem túlélésre játszók, nem
halvérű kompromisszumkeresők, hanem tiszták, eltökéltek és igazságszeretők voltak. Akik bátran hoztak áldozatot az országukért.
Igazából könnyű dolgunk van ma.
Mert könnyű dolguk van a kései ünneplőknek. Jól bejáratott másfél évszázados hagyományt követünk, évről-évre, márciusról-márciusra. Emlé-

kezés és elmélkedés közben vajon hányan teszik fel a kérdést:
Kik lennénk mi, hol, melyik oldalon állnánk?
Védenénk a tegnap kényelemét,
vagy küzdenénk valami újért, valami
teljesen bizonytalanért?
Lenne-e bátorságunk kardot ragadni, feladni addigi nyugodt életünket egy kétséges forradalmi kalandért, vagy otthagyni a birtokot, hogy
egy veszélyes csatában rohamot vezényeljünk, vagy otthagyni a családot,
gyereket, hogy sárban-hóban ágyútalpat vonszoljunk?
Nem tudom. Félek, csak keveseknek lenne ehhez hite és eltökéltsége.
Azt hiszem, fogalmazhatunk úgy,
hogy március 15. a keleti énünk ünnepe, a megzabolázhatatlan lázadóé, aki
nemet mond a szolgaságra, aki vakmerő, szabad és bátor. Ez az ünnep a vadlángé a megalkuvást nem ismerő lelkesedésé, nem a szunnyadó parázsé!
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FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

Mi történt 2016 márciusában?
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FOTÓ: KATONA CSABA
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Bár biztos vagyok benne, hogy azután a forró március után sokszor feltették maguknak a kérdést, megérte-e?
Megérte-e végig járni azt a véres és kanyargós utat, amely végül Világosig vezetett, hogy megérte-e felvenni a tábornoki egyenruhát, amelyben végül a bitó alá kellett menni, hogy megérte-e
idegen országban bujdosni egy életen
át, hogy megérte-e rettegve börtönben
rabláncon élni? Nem tudom, hogy mit
gondoltak akkor. Csak azt tudom,
hogy amikor a végéhez ért az életük,
amikor számadásra indultak, akkor
eszükbe jutott az a sok elszánt arc azon
az esős napon a Múzeum előtt, az a diadalmas hajóút Pozsonyból Bécsbe, akkor felvillant előttük az áprilisi törvények lázas megszövegezése, akkor hallották az első ágyúszót, a győzelmi
kürtöt, és látták azt a bizonyos zászlót
a budai vár fokán.
És biztos vagyok benne, azt gondolták, megérte.
Mert hallgathattak volna, és lehajtott fejjel elfuthattak volna, de hátra-

lévő keserves életük mindennapján
megbánták volna az elszalasztott pillanatot!
Főhajtás a hősöknek.
Tisztelet a bátraknak.
1848-ban Pest-Buda csatlakozott a
Párizsból induló forradalmi hullámhoz, igaz ennek gyenge fuvallata hazánkban hatalmas viharrá dagadt. Az
európai felkeléseket hamar vérbe fojtották, egyedül a mi dicsőséges forradalmunk és szabadságharcunk tartotta magát másféléven át! Miért?
Mert egy emberként állt mellé az
ország!
Mert 48 forradalmának tömegbázisát ugyan a polgárok és a parasztok
sokasága adta, de a vezető szerepet
éppen azok vállalták, akiktől – történelmi múltjuk, érdekeik alapján – az
uralkodórendszer védelmét várnánk.
A forradalom „motorjává” azok váltak, akik műveltségük, kapcsolatrendszerük alapján leginkább képesek voltak a kitűzött célok megvalósítására.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

A köznemesi származású értelmiség, s a haladó szellemű arisztokraták
belátták, hogy az ország és a saját személyes sorsuk jobbra fordulása csak
úgy lehetséges, ha a Kárpát-medence
minden lakója hasonló jogokkal bír,
ha munkájával mindenki boldogulni
képes, és semmiféle örvény nem köti
gúzsba a vállalkozáshoz, a tanuláshoz
való kedvet.
Az 1848-as forradalomban, majd a
szabadságharcban jött létre valójában
az egységes magyar nemzet. Magyarország képes volt kiállni az elért eredményekért, képes volt harcolni jogaiért. Egység, összetartozás, átgondolt, felelős önzetlenség, bátor tettrekészség,
társadalmi konszenzus. Talán ezekkel
a szavakkal lehetne az 1848/49-es eseményeket jellemezni, s mához szóló
üzenetét megfogalmazni.
Legyen szó zúgó forradalomról
vagy békés építkezésről, az előrehaladáshoz összefogásra és átgondolt programra van szükség. Legalábbis
Vecsésen mi így gondolkodunk, ez számunkra március 12 pontjának egyik
kézzel fogható üzenete. Eddig ezt a
Képviselő-testület munkájában is érzékelhettük, és bízom benne, ez a józan megfontoltság vezet bennünket
továbbra is. Erőfeszítéseink eredményei ebben gyökereznek és a kiszámítható jövőnek is ez a záloga. A legtöbb nem várt nehézség eddig kívülről érte városunkat, mint ahogy ez az
ország helyzetére is elmondható.
Elgondolkodtató, hogy a Szent
Szövetség -i rendszer kimúlása után
másfél évszázaddal újraérezzük egy
mindent átszövő globális hatalom
szorítását, azzal a különbséggel, hogy
ez az erő láthatatlan csápokkal bék-

lyóz magához mindent és mindenkit.
Ez a pénzhatalmi rendszer nem tétovázik tönkretenni nemzeteket, országokat, ha azok az elgondolásai útjában állnak. Iszonyú a nyomás Magyarországon és a kormányunkon.
Konfliktusunk az unortodox gazdaságpolitika bevezetésével indult és folytatódott a migrációs helyzet egyedi, szerintem épeszű kezdeti kezelésével.
A fenti jelenségek tagadhatatlan
hatásai ellenére sem eshetünk az önámítók pökhendi hibájába, ne csak
mások szemében lássuk meg a szálkát! Gondoljunk belső küzdelmeinkre, tévedéseinkre, a tévedés lehetőségére, a kétkedésre, gondoljunk Descartes-ra. „Cogito ergo sum.” (A filozófus
klasszikus mondása: Gondolkodom,
tehát vagyok – szerk.)
Igen, beszélnünk kell az elkapkodott rendeletekről, jogszabályokról a
túlzott központosításról és az adminisztráció növekedéséről. 1848 tanulsága az is, hogy a valós problémákat nem lehet és nem is érdemes szőnyeg alá seperni, ezeket csak valós
konszenzussal tudjuk megoldani.
Igen sok a gond, de kedves kortársaim, ha őszintén magunkba nézünk, megállapíthatjuk, hogy emlékezetünk nemcsak szelektív, hanem
igen rövid is. Ma már kevesen emlékszünk a szakadék szélén tántorgó
gazdaságunkra, a 2010-es államcsőd
közeli állapotra, ma már természetes
az új családtámogatási rendszer vagy
a bevezetett rezsi-és adócsökkentés.
1848 márciusának ma is élő üzenete van számunkra: azok, akik kellő
anyagi- és szellemi javak birtokában
vannak, legyenek képesek ezeket felelősen, önzetlenül használni, hasz-
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nossá tenni mindannyiunk számára,
azok pedig, kiknek munkája nélkül
Magyarország nem állhatott volna
talpra, ne féljenek csatlakozni azokhoz a törekvésekhez, melyek mindannyiunk boldogulását segítik.
Szabad és erős országot akarunk,
ahol az állam nem futamodik meg
feladatai elől, ugyanakkor meghagyja
az önrendelkezés és önkormányzatiság megnyugtató kereteit, ahol nem a
gyűlölet és erőszak az úr, ahol a gyereknevelés nem egyenlő a szegénység
vállalásával. Ahol minden dolgozni
akarónak jut munka, a tanulni vágyóknak megfelelő képzés. Olyan országot szeretnénk, mely nem feléli jövőjét, hanem megalapozza azt. Olyan
Magyarországot, melyre valamennyien büszkék lehetünk, melyre büszkén
tekinthetnek határainkon kívül élő
honfitársaink is.
Ne feledjük, csodát tenni nem lehet, de a pénzügyi- és gazdasági válság
viharainak elcsitulása után jó esélyünk van, hogy még nagyobb lendületet vehessünk.
Most már azon kell lennünk, hogy
a szabadság és függetlenség jóízű kenyere mellé más is jusson mindenkinek. A közös siker mellé közös fölemelkedés.
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket.”
Március 15-én már megszokhattuk,
hogy a Petőfi iskola diákjai és nevelői
által igényesen elkészített, magas színvonalon bemutatott ünnepi műsort
láthatunk. A március 15-ét felidéző
irodalmi műsort Kardosné Tar Ildikó
tanárnő állította össze. Betanításában
segített: Papp Éva, és előadták: Sztyeh-

lik Anna (8.b), Prodán Rebeka (10.o.),
Papp Dávid (11.ny), Vass Zsanett
(10.ny), Váradi Dorina (10.ny), Nagy
Tamara (10.ny), Patkós Mercédesz
(12.o.), Keller Tamás (12.ny) osztályos
tanulók. Helyettes szereplő: Lőcsei
Rebeka (11.ny) volt.
A műsorban fellépő mazsorettek
az általános iskola osztályaiból verbuválódtak, a palotást a 11. osztály diákjai mutatták be. Mindkét táncot
Fekete-Part Gabriella tanárnő tanította be. Falvai Anett tanárnő „Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági Táncegyesülete” magyar néptáncot mutatott be. A díszlet Grudl-Turi Gábor
munkája volt.
A műsort a Petőfi iskola énekkara színesítette. A lemezről felcsendülő Hazám, hazám ária Simándy
József előadásában, valamint Geszti
Péter: Van egy ország, Magyarország
című dala Kresznerits Ádám, (a 49
oldalon lévő fotón) az iskola tanára
tolmácsolásában emlékezetes pillanatai maradtak az ünnepségnek.
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Kokárda
Civilek emlékeztek 1848-ra
Hagyományosan március 14-én 17
órakor a vecsési vasútállomáson vette
kezdetét a civilek megemlékezése
nemzeti ünnepünk előestéjén. Évekkel ezelőtt a Labdarózsa Népdalkör
és az Orbán Balázs Erdélyi Kör hívta
létre ezt a kis megemlékezést.
Váradiné Bartalis Magdolna köszöntötte a jelenlévőket, majd a
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Labdarózsa Népdalkör közreműködésével közösen elénekelték a nemzeti és a székely himnuszt. A rövid
műsorban a népdalkör ’48-as Kossuth-dalokat énekelt citera kíséret
mellett, majd a Petőfi gimnázium tanulójától, Váradi Dorinától Sajó Sándor: Magyarnak lenni című versét
hallhattuk.
Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs
Erdélyi Kör elnöke beszédéből idézünk:
(…) „Hogy mennyire volt jogos a
magyar szabadságharc a Habsburg elnyomás ellen, arra bizonyíték az a
sok idegen származású osztrák, német, lengyel; szerb; tót tábornok és
katona, akik részt vettek ezekben a
harcokban. Akiről ma megemlékezünk, Bobich János ezredes horvát
származású ember volt, aki gondolkodás nélkül állt be Kossuth Lajos
hívószavára a hadseregbe. Mi, magyar
hazafiak hiszünk abban, hogy sem az
1848-as, sem az 1956-os forradalom

nem volt hiábavaló, és soraimat PappVáry Elemérné: Hitvallás című versének az első három sorával zárom:
„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy
Hazában / Hiszek egy isteni örök
Igazságban; / Hiszek Magyarország
feltámadásában.”
A megemlékezés az állomásépület
falán lévő emléktábla megkoszorúzásával, és a Szózat eléneklésével ért véget.
VT INFO
FOTÓ: KATONA CSABA

Égerházy László
kiállítás
Fejedelmek – Címerek – Égerházyak
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szervezésében március 14-én, hétfőn 18
órakor, a Kiállítóteremben nyílt meg
Égerházy László faszobrász kiállítása.
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A művész a Megmaradás Emlékműnél készült szoborpark alkotásainak
alkotója. Ősi erdélyi, székely főnemesi
család sarja, két őse is megkapta a primor nemesi rangot. Égerházy László (a
kép bal szélén látható) Debrecenben
született, Hajdúhadházon gyermekeskedett, majd Zemplénben, Erdőbényén telepedett meg. Családos, öt
gyermek édesapja. Három évtizede
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Zenei tehetség
Szinte minden hónapban megnyert
egy versenyt Csányi Barbara. A megyei, regionális, majd a XIII. Országos klarinétverseny kiscsoportjában
szerzett első helyezést a fiatal tehetség. Végül a Femus Nemzetközi Zenei Verseny mini korcsoportjának
győztese is ő lett.
Felkészítő tanára: Horváth Péter.
Zongorán kísért: Gincsai Beáta.
VT INFO
FOTÓ: ZENEISKOLA

regionális és országos kiállításokon
szerepel műveivel, melyekkel számos
elismerő oklevelet és díjat szerzett.
A megjelenteket Hompoth Zoltán,
a kör elnöke köszöntötte. Kiss Endre
József, a Sárospataki Református Nagykönyvtár igazgatója méltatását Hompoth Orsolya olvasta fel.
VT INFO
FOTÓ: KATONA CSABA
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Kiállítás
A tárlatok sorát minden évben a vecsési PerifériART Művészeti csoport

nyitja meg. Kiállításukat Kis Tóth
János, a Bálint Ágnes Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, amelyből két alkotást láthatnak.

BÁN ZSÓFIA: HÁZAK A NAGYFA ÁRNYÉKÁBAN – SZÉNRAJZ
HONFFY GÁBOR: TÉLI CSÓNAKOK – OLAJ
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MÁRCIUS 15-ÉRE EMLÉKEZTÜNK A VÁROSI ÜNNEPSÉGEN A PETŐFI ISKOLA TORNACSARNOKÁBAN
CIVILSZERVEZETEK A VASÚTÁLLOMÁSON EMLÉKEZTEK 1848/49 VECSÉSI HŐSÉRE FOTÓK: KATONA CSABA
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Alsós Komplex Városi
Verseny
A verseny 2016. április 5-én 14.00kor került megrendezésre a Vecsési
Halmi Telepi Általános Iskolában. A
Vecsési Tankerület megbízásából a
zsűri elnöke Hídvégi Gáborné és
Osztertágné Szeili Mariann volt. Vecsés Város Önkormányzatát Gál István, a Vecsési Tankerületet a vezető,
Dr. Hrutkáné Molnár Monika képviselte. A tanulók magyar és matematika tantárgyakból versenyeztek. Az első három helyezett könyvjutalomban
és oklevélben, a 4. helyezett oklevélben részesült.

Eredmények – Magyar tantárgyból:
I. helyezett: Alexa Balázs – Petőfi
iskola, felkészítő: Magos Béláné
II. helyezett: Godó András
Grassalkovich iskola, felkészítő:
Dömötörné Futó Molnár Mónika
III. helyezett: Juhász Adél
Petőfi iskola, felkészítő:
Magos Béláné, Hajdú Tünde
IV. helyezett: Barta Emma
Halmi iskola, felkészítő: Krak Ildikó
IV. helyezett: Fekete Lorina
Petőfi iskola, felkészítő:
Békefiné Fenyvesi Gabriella

Eredmények – Matematika
tantárgyból:
I. helyezett: Varga Tamás Tibor –
Grassalkovich iskola, felkészítő:
Feketéné Kovács Viktória
II. helyezett: Godó András
Grassalkovich iskola, felkészítő:
Dömötörné Futó Molnár Mónika
III. helyezett: Tóth Eszter Nóra
Andrássy iskola, felkészítő:
Kissné Czedik Gyöngyi
III. helyezett: Lemli Levente Dániel
Grassalkovich iskola, felkészítő:
Feketéné Kovács Viktória
IV. helyezett: Fekete Lorina
Petőfi iskola, felkészítő:
Békefiné Fenyvesi Gabriella
Gratulálunk a helyezetteknek
és a felkészítő pedagógusoknak!
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Könytári Hír
2016. április 4-én a Magyar Könyvtáros Egyesület Bács-Kiskun Megyei
Szervezete látogatott el Vecsésre, hogy
megismerjék a szomszédos megyében
dolgozó városi könyvtár munkáját, a
település kulturális értékeit. A szak-

Mi történt 2016 áprilisában?
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mai programon túl a könyvtárosok
megtekintették a Tájházat és a Bálint
Ágnes Emlékházat. Köszönetünket
fejezzük ki Németh Ágnesnek, Früh-

wirth Mihálynak, a Fütte Bistronak és
Kis Tóth Jánosnak a közreműködésért.

Városi vers- és prózamondó verseny

kekkel szeretteti meg a vers és a próza világát. A döntő mindig április 11e – József Attila születésnapja – körül
van, amit megelőz az iskolákban a
helyi verseny, ahol eldől, ki az évfolyamok legjobbja. Minden évben rangos színművész látja el a zsűri elnök
tisztségét. Idén a vecsési kötődésű

A Költészet Napja megünneplésének
egyik legszebb és leghasznosabb eszköze ez a vetélkedő, hiszen gyerme-

ÍRÁS ÉS FOTÓ: KÖNYVTÁR

MUNKÁBAN A ZSŰRI
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Szersén Gyula színművész tisztelte meg
a gyermekek versenyét. A zsűri további
tagjai az alma materek pedagógusai voltak: Suhajda Beáta – Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola, Magos Tünde – Petőfi
Sándor Római Katolikus Nemzetiség
Általános Iskola és Gimnázium, Veszprémi Klára – Andrássy Gyula Általános Iskola, Jánosáné Csirkovics Katalin
– Halmi Telepi Általános Iskola és
Sándor András – József Attila Gimnázium és , Monor.

Alsó tagozat 1–2. évfolyam
VERS: 1. Pintér Sólyom
Petőfi iskola 1.a. – Kupa
K. László Szilvia: Dühös vagyok
PRÓZA: 1. Fias Máté
Andrássy iskola 1.b.
Romhányi József: Interjú a farkassal

Alsó tagozat 3–4. évfolyam

Halmi iskola 4.a
Romhányi József: Parainesis,
melyet egy légy intéz leendő fiához
PRÓZA: 1. Preg Dorina
Andrássy iskola 4.a – Kupa
Nógrádi Gábor:
Hogyan neveljük a nagymamát

Felső tagozat 5-6. évfolyam
VERS: 1. Busi Beatrix
Halmi iskola 6.b
Petőfi Sándor: A jó tanító
PRÓZA: 1. Torma Ákos
Petőfi iskola 6.a
Karinthy Frigyes: Halandzsa

Felső tagozat 7–8. évfolyam
VERS: 1. Imreh Kira – Petőfi iskola
8.a – Kupa
Móra Ferenc: A hegedű
PRÓZA: 1. Kiss Réka – Andrássy iskola 7.b – Kupa
Lázár Ervin: A csillagmajori

VERS: 1. Langó Szaffi
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A BOLDOG NYERTESEK
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Gimnazisták versenye
1. Topál Fanni
Monor, József Attila G. 12. o - Kupa
Márai Sándor: Halotti beszéd
A tavalyi győztesek közül Preg
Dorina és Torma Ákos ismételt ebben az évben, gratulálunk!
VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

Április 11
A Magyar Költészet
Napja
Könyvtár:
„Tudod, hogy nincs bocsánat…”
Könyvtárunkban ismét megemlékeztünk e jeles napról. Április 13-án Föl-
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des László „HOBO” volt vendégünk,
aki József Attila estjén – a költő versein keresztül – elkápráztatta a közönséget. Immár húsz éve lép fel műsorával, melyben ismert és kevésbé ismert József Attila verseket hallhattunk
a Kossuth-díjas művész előadásában.
A rendezvényen telt ház volt, kihasználtuk a könyvtár kapacitását.
Az est után lehetőség volt autogramkérésre és közös fotó készítésére
is. A beszélgetések során kiderült,
hogy lenne még igény hasonló költői
estekre. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, és Hobo-t máskor is
vendégül láthassuk városunkban.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt, valamint köszönjük
a Sauer Kft.-nek a savanyúságot, melyet Hobo nagy örömmel vitt haza.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: BALOGH BARBARA
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Irgalmasság Ünnepe
Húsvétvasárnapot követő vasárnap az
Irgalmasság Ünnepe. Vecsés kegyhelye az ünnepnek, és ilyenkor az ország számos településéről érkeznek zarándokok.

Boros sikerek
Mecsekalján
A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata és a Mecseknádasdi
Szőlő és Bortermelők Egyesülete szervezésében 2016-ban is megrendezésre
került a Magyarországi Németek Országos Borversenye. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre 2016. április 9én 18.00 órakor került sor a mecseknádasdi sportcsarnokban. A bormintákat egy hónappal korábban kellett
leadni, és a köztes időben történt a

A Szentmisén szolgált Marti József
bujáki plébániai kormányzó és dr.
Huszka Mihály vecsési plébános. Vendég atya, Balog Gyula, az újdiósgyőri
plébánia plébánosa volt. A szentmisén
hagyományosan körmenet is volt.
VT INFO
FOTÓ: KONCSIK MÁTYÁS

borok elbírálása. A számos különdíj
mellett kiosztották a Magyarországi
Németek legjobb fehér, rozé és vörösbora megtisztelő címét. Az idei
versenyre összesen 732 bort neveztek
(96 rozét, 9 sillert, 316 fehér- és 311
vörösbort).
A vecsési borászok ismét remekeltek és tovább öregbítették városunk
ebbéli hírnevét. A szakmai zsűri alapján a mieink a következő borokkal
szereztek elismerést:
Fehérborok kategóriájában
Két aranyérmet nyert Fazekas József,
Szürkebarát és Olaszrizling borával.
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A Petz Családi Pincészet két ezüstérmet kapott Olaszrizlingje és Sauvignon Blanc-ja által.
Ezüstérmet szerzett még Fazekas
József (Irsai Olivér), A 3 Borbarát
(Olaszrizling), Sárosi István (Olaszrizling), és a Musikverein (Muskat
Ottonel).
Két bronzzal gyarapodott a Petz
Családi Pincészet (Piros Szlanka és
Furmint)
A Rozé borok sorában Ezüstérmes
lett Sárosi István kékfrankosa.
A Vörös boroknál Bronzérmet kapott Fazekas József Cab. Sauvignon –
Merlot házasítása.
– SZAJAN –

A magyar népzene
ünnepe volt
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány
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Labdarózsa Népdalköre 2016. április
24-én tartotta az immár hagyományos III. „Kerek a káposzta, csipkés a
levele…” Népdalkörök Találkozóját.
Tábori Ferenc alpolgármester úr
köszöntése után Pavella Krisztina
művészeti vezetőnk konferálásával lélekemelő, jó hangulatú délután következett. Fellépett az Ásványrárói
Népdalkör, a Hévízgyörki Asszonykórus
(a fotón), a Pázmándi Népdalkör és
Citerazenekar, az Inárcsi Férfikar, Zsíros
Tímea, Simon Laci és a vecsési Rosmarein Táncegyüttes. A Hévízgyörki
Asszonykórus szép lakodalmast mutatott be, az Ásványrárói Népdalkör
Szigetközi népdalokat hozott, élvezhettük Zsíros Tímea gyönyörű citera játékát és csengő tiszta hangján szóló népdalait, hallhattuk Simon Laci doromb
játékát, és láthattuk a Rosmarein Táncegyüttes vidám táncműsorát. A Hévízgyörki Asszonykórus egyik lelkes
tagja, Julika, kedves verssel köszöntötte népdalkörünket megalakulásunk
15. évfordulója alkalmából.
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Műsorunkat vidám hangulatú szeretetvendégséggel zártuk, melyet népdalkörünk szorgos tagjai és Vecsés
Város Önkormányzata biztosított. A
vendég népdalkörök távozáskor egy egy szívhez szóló népdallal búcsúztak,
így vált még felejthetetlenebbé ez a szép
délután. Újra megtapasztalhattuk a közösség megtartó, szeretetteljes erejét.
VÁRADINÉ BARTALIS MAGDOLNA
FOTÓ LABDARÓZSA

Ezüstérmes vecsési
Weöres bábok Inárcson
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy egészen elképesztő színtársulat Vecsésen. Kiss Pista bácsi hívta
életre annak idején. Sikeresek voltak,
tehetségesek és élvezték a közös játékot és az együttlétet. Sajnos, azóta a
társulat megfogyatkozott. De nem tűnt
el az idő csikorgó fogaskerekei között,

ugyanis újra és újra feléledt hosszabb,
rövidebb időre az utódokban.
Varsa Mátyás, aki szintén ott indult annak idején, nem hagyta anynyiban a dolgot, és merész ötletre vállalkozott. Megalapította a Negyedik
Generációt, egy ötödik-hatodik osztályos gyerekekből álló csoportot,
amelyben több – egykori – társulati
tag gyermeke, unokája is szerepel.
Inárcson került megrendezésre
április 30-án a Weöres Sándor Színjátszó Találkozó rendezvénye, melyen
a Negyedik Generáció is indult. A pályázatban a társulatot a Grassalkovich
iskola segítette, valamint a próbáknak is az iskola adott otthont. Varsa
Mátyás rendező a Csalóka Péter és a
Holdbeli csónakos című műveket
gyúrta egybe az alkalomra, megfűszerezve néhány jól ismert Weöres
Sándor verssel. Nem könnyű dolog
meghatározott időtartamra (25 perc)
jó színházi produkciót összeállítani,
főként gyerekekkel nem. Varsa Mátyásnak ez sikerült. A humoros jele-
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netekkel és saját hangszeres produkciókkal színesített előadás, a szokványos, kronológiai sorrendet megszegő
művészi ötleteket megvalósító rendezés sokkal bonyolultabb munkát várt
el a gyerekektől, mint egy hagyományos darab. Mindez – anyagi lehetőségek híján – minimális díszlettel
(hálás köszönet érte Kállai Zoltán
édesapának) megoldva óriási erőfeszítést igényelt. A gyerekek – elsőként lépve színpadra – abszolút profi
módon oldották meg a helyzetet. A
poénok remekül megálltak, a rendezői utasításokat betartották, és minden porcikájukon látszott, hogy élvezik az előadást.
A remek darabot a zsűri is honorálta: ezüstérmet kapott a csoport,

különdíjjal a saját hangszeres produkcióért. Gratulálunk a rendezőnek, a gyerekeknek, valamint a büszke szülőknek! További szép sikereket
kívánunk!
Álljon itt az ezüstös Negyedik Generáció névsora: Baukó Boján, Hadamcsik Emese, Hegedűs Ágoston,
Kállai Tamara, Makula Zoltán, Pásztor Petra, Varga Fanni, Varsa Márton
– valamennyien a Grassalkovich iskolából és Horváth Botond az Andrássy iskolából.
Bízunk benne, hogy még sokszor
olvashatjuk a nevüket az újságban!

Nagy sikert aratott
a hagyományőrző
honvédelmi nap

Hiánypótló rendezvényünket szeretnénk megismételni, melyben motivál bennünket a rengeteg érdeklődő, aki velünk töltötte a napot.

A Városi Nemzeti Szövetség április végén az Epresben tartott egész napos
rendezvényt, ahol az érdeklődők kipróbálhattak tűzoltóautót, légvédelmi szirénát, kezükbe vehettek világháborús fegyvereket, megnézhettek
élethű csatajeleneteket. Ebédre babgulyással vártuk a jelenlévőket, majd
késő délután Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást,
amely a végére egy baráti beszélgetéssé vált. A Tanár Úr ezúton is köszöni
Vecsésnek az érdeklődést és a finom
ételt.

ÍRÁS ÉS FOTÓ:
HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA

VNSZ INFO
FOTÓ WTV
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Egy „retró” kiállítás
megnyitójáról…
Április 29-én a Kiállítóteremben csodás, meglepetésekben gazdag, szórakoztató- és híradástechnikai gyűjtemény megnyitóján vehettünk részt.
Kortye Vilmos évtizedek óta fáradhatatlanul gyűjti a régi rádiókat, magnókat, televíziókat, s ezekből rendezett
egy időutazást a múltba. Vili varázslatának köszönhetően hallhattunk a
hetvenes évektől a régi műsorokból
ízelítő töredékeket, szignálokat, bemondókat, ami felülmúlt minden vá-

rakozást. Csak néhányat a sok élmény közül: Ki nyer ma?, a Szabó
család, zenei és sportműsorok szignáljai, a régi Kékes televízióból Varga
József, Takács Marika és Tamási
Eszter bemondókat láthattuk és beszéltek hozzánk.
Jómagam nyitottam meg a kiállítást, méltatva a gyűjteményt és Vili
munkásságát. Kis Tóth János igazgató úr köszöntése után Szénási
Sándor István költő elmondta az erre az alkalomra írt versét, melyet
ajándékba át is adott Vilinek.
BENKE MÁRIA
FOTÓ: KATONA CSABA
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15 ÉVES A LABDARÓZSA NÉPDALKÖR. FOTÓ: LABDARÓZSA
HONVÉDELMI NAP. NAGY SIKERT ARATOTT A TÜZÉRSÉGI MŰSZER. FOTÓ: WTV
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Lóti-Futi 2016
Vecsés Város Önkormányzata 2016.
május 7-én, szombaton rendezte meg
a Vecsési Lóti-Futi futóversenyt a
Sportpályán és a környező utcákon.
Változatlanul az óvodások és az iskolások vettek részt a legtöbben, és a támogatók jóvoltából mindenkinek jutott valami ajándék. Ismét volt helikopterezés késő estig, ami nagyon
népszerű a gyermekek körében.

Néhány LEG az indulók közül:
Legfiatalabb lány:
Krakk Lilla (2015. 07. 09.)
Legfiatalabb fiú:
Lajos-Berla Noel (2015. 01. 03.)
Legidősebb nő:
Nyuliné Vatai Piroska (1951.)
Legidősebb férfi:
Albert Béla (1956.)

Iskolák közötti győztes:
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola (diákjainak 56 %-a vett részt)
Különdíjasunk Némethi Kristóf,
szívműtéten átesett kisfiú volt, aki
lefutotta a távot. (felvételünkön)

Első helyezést értek el:
Molnár Mira (Mosolyország), Kupijung Ádám (Mosolyország), Sebestyén
Tündérkert), Rados Marcell (Halmi),
Pollák Dorka (Andrássy), Berényi
Dávid (Petőfi), Keresztes Jázmin (Andrássy), Rados Bende (Halmi), Vicha
Borbála (Bp.), Zalay Flóra (Andrássy),
Nagy Krisztián (Andrássy), Bekker
Dorottya (Andrássy), Gényi Dávid
(Petőfi), Duffer Vivien (Petőfi), Béki
Dominik (Petőfi), Barna Éva, Balogh
Antal, Dr. Földi Zsuzsa, Tóth Gábor
(1975-85 évf.), Polczer Erika, Tóth
Gábor (1966-74 évf.), Benicza János,
Surányi Ibolya.
A Lóti Futi támogatóinak az önkormányzat megköszöni az önzetlen támogatást, mellyel elősegítették a résztvevők díjazását, és a verseny színvonalas lebonyolítását.
VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

BOLDOG CSÖPPSÉGEK AJÁNDÉKOKKAL

Mi történt 2016 májusában?
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A vecsési svábok
70 évvel ezelőtti
kitelepítésére
emlékeztünk
2016. május 22-én emlékeztünk a vecsési svábok elűzésének 70. évfordulójára. A megemlékezés Vecsés Város
Önkormányzatának és Német Nemzetiségi Önkormányzatának a közös
rendezvénye volt. Vasárnap 15 órakor dr. Robert Zollitsch nyugalmazott
freiburgi érsek mutatta be a szentmisét a Szent Kereszt templomban.
A misét koszorúzás követte, előbb
a templom oldalfalán elhelyezett emléktáblánál, amelyet 1996-ban a kitelepítettek állítottak.
A vasútállomásra is elvittük koszorúinkat, ahhoz a táblához, amelyet
Vecsés Nagyközség Önkormányzata
állított ugyancsak 1996-ban az 50. évforduló alkalmával. (felvételünkön)
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zetiségi Általános Iskola és Gimnázium diákjai Osikoviczné Csendesi
Mária igazgatóhelyettes vezetésével
irodalmi részletekkel és énekkel idézték meg a történteket.
Frühwirth Pétertől részletet hallottunk az elűzött Uzsoki (Uitz) János
1953-ból származó visszaemlékezéséből.
A programot a Nemesnádudvarról érkezett vendégeink táncjátéka
zárta. A bemutatott koreográfia is a
70 évvel ezelőtti csapást idézte meg.
(felvételünkön)
Vendégeink között üdvözölhettük
a Waiblingenből „hazalátogató”
Anton Wirth urat (akit mi mindig
„csak” Wirth Tóninak hívunk). Jelen
volt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk. Koszorút hoztak soroksári
és szigetszentmártoni barátaink.
Elfogadták meghívásunkat és képviselték német önkormányzatukat Újhartyánból, Kerecsendről, Dunabogdányból, Dunakesziről és Aldebrőről.
Itt voltak a Magyarországi Katolikus
Németek Szent Gellért Egyesületének képviselői is.
FRÜHWIRTH MIHÁLY
FOTÓK: KATONA CSABA

A Grassalkovich iskola aulájában
folytatódott a program Tófalvi Mónika elnök asszony köszöntőjével. Beszédet mondott Szlahó Csaba polgármester. A Petőfi Sándor Német Nem-

NEMESNÁDUDVARI TÁNCJÁTÉK
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A Tájház 5.
születésnapja
2016. május 29-én ünnepeltük a
Tájház 5. születésnapját. Strohmayer
László, a Vecsési Tájházért Alapítvány
elnöke beszédében elmondta, hogy a
születésnapra egy ajándékkal is készültünk, a Tájház egy új fedett színt
kapott az udvarra. Mezőgazdasági eszközöket szándékozunk elhelyezni a
későbbiekben ide.
Gyönyörű napsütéses időben léphettek fel a meghívott csoportok.
Műsort adtak a Falusi Nemzetiségi
Óvoda, a Grassalkovich iskola, a Mosolyország Óvoda és a Petőfi iskola
gyermekcsoportjai. Eljött hozzánk az

Edelweiß tánccsoport is, amelyben a
Falusi Nemzetiségi óvoda nevelői
táncolnak.
A műsor után a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület kitűnő muzsikával szórakoztatta a közönséget,
akinek volt kedve, ropta a táncot is.
Vendégeinknek helyben sült lángossal is kedveskedtünk. A Vecsési Borbarátok Egyesülete borkóstolóval várta a szomjazókat.
Frühwirth Tamás és családja Takács Jánossal nagy örömet szerzett kicsiknek és nagyoknak, hiszen lovas
fogataikkal sétakocsikázásra vitték az
érdeklődőket.
A pincében Frühwirth Mihály tartott vetítést. Alsó-Szászországból érkezett Vecsésre 1990-ben egy néprajzos forgatócsoport, akik szülőváros-
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unkról készítettek felvételeket. Az ő
filmjükből láthattak részleteket, akik
a pince hűvösébe húzódtak.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelői kézműves foglalkozással kedveskedtek fiatalabb vendégeinknek.
Természetesen a Tájház megtekintésére is volt lehetőség.
A rendező Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Kulturverein ne-
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vében szeretnék minden egyesületnek és magánszemélynek köszönetet
mondani, akik felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez!
FRÜHWIRTNÉ HALÁSZ MELINDA
NNÖK
FOTÓK: KATONA CSABA

A GRASSAKOVICH ISKOLA CSOPORTJAI

Vecsésen is tombolt az EB-láz!
A foci kontinens torna városunkat is megmozgatta. Az
Epres szélén – a hagyományos helyén – ismét felállításra került a sörsátor, ahol a focirajongók hatalmas
kivetítőn nézhették a mérkőzéseket. Június 14-én a
magyar-osztrákra zsúfolásig megtelt az aréna, nagyon
sokan kívülről ágaskodtak, hogy láthassák a meccset.
Ha néha nem is sikerült mindent látni, a hangulat és
a csodálatos győzelem közösségi élménye mindenért
kárpótolt.
– SZALONTAI – FOTÓK: KATONA CSABA
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Fiókok mélyéről
– könyvbemutató
Nagy érdeklődésre tartott számot a
„Schubladen Schätze – Fiókok mélyéről” című kétnyelvű album bemutatója. Május 30-án este megtelt a
Grassalkovich Antal Iskola aulája,
ahol a vecsési sváb családoktól gyűjtött fotókból készült igényes és igazán gyönyörű album került bemutatásra. A kötet szerzői Frühwirth Mihály, aki 35 éve gyűjti a fotókat és
igazán gazdag anyaggal rendelkezik
minden témához, és Vass Erika néprajzkutató, aki az 5 éves Tájházunk
kialakításában is szakmai segítséget
nyújtott korábban. A német nyelvre
fordítást Jaszmann Gabriella végezte.

A jelenlévők köszöntése után
Szauer Ágnes, a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ német nemzetiségi referense méltatta a kötetet.
Kiemelte a kötet fontosságát abban,
hogy a mintegy 300 fotó és a hozzájuk kapcsolódó történetek segítenek
megismerni az előttünk élt generációk életét, munkáját, örömeit és bánatát is. Mindezt segíti a fotók tematikus elrendezése, hiszen a család, az
ifjúság, az esküvő, az egyházi élet, a
munka, a „málenkij robot”, a kitelepítés és a németországi újrakezdés
nagyon fontos szempontjai voltak a
fotók kiválasztásának.
A mű szerkesztésének szakmai
szempontjairól Vass Erika néprajzkutató beszélt, aki 5 évvel ezelőtt a vecsési Tájház kialakításában is szakmai
segítséget nyújtott. Ő a fotók kiválasztásának szempontjairól, a hozzájuk kapcsolódó történetek megfogalmazásáról beszélt.
Végül a fotók és dokumentumok
lelkes, fáradhatatlan gyűjtője, Frühwirth Mihály beszélt a 35 éve tartó
gyűjtőmunkájáról. Megköszönte a vecsésieknek, hogy olyan sokan segítették, támogatták a munkáját és hozzásegítették a több ezer fotó és dokumentum összeszedéséhez.
Szomorúságát fejezte ki, hogy nem
minden kép kerülhetett a kötetbe,
hiszen minden fotó az adott korról
mesél. A kötetet ajánlja mindenkinek, aki a vecsési svábság életét szeretné minél jobban megismerni és a
fotók alapján látni, hogyan fejlődött
Vecsés, a falu építészete, életmódja.
Végezetül néhány kivetített fotóval is
ismertetőt mondott a kötettel kapcsolatban.
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Mindezek után az újonnan megvásárolt köteteket dedikálták a szerzők. A könyvbemutató résztvevői az
iskola épületében a vecsésiek életéről
szóló kiállítást is megtekinthettek az
újratelepítéstől, 1786-tól az 1946-os
kitelepítésen át a németországi újrakezdésig. A kötet létrejöttében a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
nyújtott támogatást a szerzőknek, az
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önkormányzat nevében Tófalvi
Mónika elnök köszönte meg a szerzők és a fordító munkáját és kifejezte
reményét hasonlóan jó együttműködésre az elkövetkezendőkben is.
EMMI INÁNCSI
NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS
FOTÓK: KATONA CSABA
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Helytörténeti
vetélkedő Vecsésen
A Honismereti Kör kétévente rendez
helytörténeti barangolást, vetélkedőt az
általános iskolák felső tagozatos tanulói
részére. Idén 2016. május 13-án volt a
verseny, amit az Andrássy iskola nyert
meg. (a fotón) További sorrend: Grassalkovich, Halmi és Petőfi. A díjakat
Szlahó Csaba polgármester adta át.

A Városi Honismereti vetélkedőn
sikeresen szereplő fiatalok, a felkészítő tanárok és a szervezők autóbuszos
jutalomkiránduláson vettek részt,
május 31-én. Zsámbék és Biatorbágy
nevezetességeit tekintették meg. A
Német Tájházat, a Lámpamúzeumot,
a Romtemplomot, a Rakétabázist és
a Matuska Szilveszterről elhíresült,
Viaduktot.
MAGÓ LÁSZLÓ
FOTÓK: PÁLFY MIKLÓS
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Ha színház, akkor
Andrássy
A Színe-Java Színjátszó Kör előadását
tekinthettük meg gyereknap alkalmából a Bálint Ágnes Kulturális Központban 2016. május 27-én 18 órakor. Iskolánkban 2002-ben támadt
fel a színjátszás, azóta minden évben
láthatunk előadásokat gyerekszínészeinktől. A Színe-Java 2007-ben jött
létre, az idei volt a kilencedik darab,
amelyet bemutattak.

sze, de a darabok önmagukban is
megállják helyüket. Lufit, azaz Dalos
Hannát Bekker Dorka (8.a) alakította,
ő volt az, aki szeretett volna olyan
szülinapi bulit, amelyen barátja, Szamóca (Hok Bence, 8.b) is részt vehet,
ezért egyszerűen elcserélte. A kamaszos tettvágyról, a szerelemről, barátságról, félreértésekről szóló darabban
újra sziporkáztak tanulóink. A szervezkedő, kotnyeles osztálytársak
(Zsuzsi Csordás Veronika, 8.b, Emőke
Kányi Vikica, 8.b, Laura Dominek
Virág, 7.a és Tamara Kovács Dóra,
7.a) olyanok voltak, mint az életben.
A Kukucska-ikrek (Czudor Sztella, 5,b
és Folláth Brigi, 6.a) gazdag szülők elkényeztetett gyermekeiként a túlszár-

A választás a kortárs gyermekirodalom egyik népszerű darabjára esett.
A Móra Könyvkiadó pöttyös könyvek sorozatában jelentek meg Balázs
Ágnes Lufi-történetei. Az elcserélt
születésnap a Lufi-sorozat ötödik ré-

nyalni vágyott világot jelenítették
meg. A tanító néni (Kiss Réka, 7.b)
szigorú volt és igazságos, Benedek
(Fekete Bendegúz, 7.a) szerelmes volt,
de hiába, Feri (Görbe Zétény, 7.a) menő volt, Zoé (Tóth Gréta, 7.a) pedig

Újra színpadon
az Andrássy színjátszósai
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korrekt. A gyerekek természetesen
játszották szerepeiket, gördülékenyen
ment az előadás. Liza (Borbély Trixi,
7.b), Apa (Varga Péter, 7.a), Anya
(Bebők Sára, 7.a), a Kerekes néni, a
járókelő, a bohóc (Czalbert-Halasi
Niki mindhárom szerepben, 7.a) és
Stevens (Szilágyi Bálint, 7.a) mindmind hiteles alakítások voltak. Iskolánk volt tanulója (Gyulai Marci)
úgy alakította a francia-magyar Pierret,
mintha több évtizedes színészi múltja lenne. Újra feltűnt iskolánk egyik
tanára, Feri bácsi (Albert Ferenc) Lidi
néni hipochonder szerepében. A digitális technika részeként virtuális és
hangtechnikai (Bencze Viki, 8.b) kiegészítések jelezték, hogy a XXI. században járunk.
A darab színpadra vitelét a rutinos koordinátorok (Csorba Erika néni vezetésével: Dobrovenszki Gergő,
Horváth Zalán, Kiss Bettina, Lővey
Balázs, Moldován Ákos, Patkós Levente, Szilágyi Bálint, Varga Péter), a
lelkes technikusok (Kortye Katalin,
Nagy Richárd, Varga Mihály) iskolánk
profi díszletervezője (Wirth József) és
végül, de nem utolsósorban: Mázli,
Folláth Regina kutyája segítették.
A karmester, a forgatókönyvíró és
a darab rendezője, mint évek óta
mindig, Klári néni (Veszprémi Klára)
volt.
KISS GÁBOR, NÉZŐ
FOTÓ: WTV

G. Ferenczy Hanna
emlékest…
G. Ferenczy Hanna vecsési származású nehézsorsú író-költőnő ez év május 13-án lett volna 90 éves. Sajnos,
már tíz éve eltávozott közülünk, de
emlékét sokan őrizzük. Idén május
20-án, a nevét viselő Irodalmi Körünk másodszor rendezte meg az emlékestet, ahol felidéztük munkásságát.
A műsorban megzenésített versek, virágénekek, szép versek, hangulatos
prózák, még mese is elhangzott.
Különös csemegeként szolgált halála
előtti utolsó születésnapi naplóbejegyzése, amit humorral fűszerezve írt
meg, és ezt tárhattuk a közönség elé.
BENKE MÁRIA
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Mesefesztivál
a Bálint Ágnes
Emlékházban

togatók pedig a folyamatos előadásokon szórakozhattak.

KÖSZÖNET!
Szeretnénk köszönetet mondani a
Zoltán László vezette Városi Nemzeti
Szövetségnek, amelynek tagjai egyszercsak megjelentek nálunk az Emlékházban, és bejelentették, hogy egykét dologra bizony már ráfér egy újabb
festés, ők ezt elvállalnák. A Mesefesztiválig szépen megújult a kis tökház belseje, a Csőr szerkesztősége, a kis kutyaól és egy pad. Nagyon boldogan köszönjük Ackermann Attilának, Juhász
Istvánnak, Maros Lászlónak és Virág
Ferencnek. A festékért a Jolly festékboltot, Mucska Zsoltot illeti köszönet!
A gyermekek már a teljesen megszépült Tökházban játszhattak, a lá-
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Kukoriék „Atyja” a mesefesztiválon
Mata János, a Kukori és Kotkoda figuráinak tervezője és a tv-sorozat rendezője meglátogatta az emlékházat a
Mesefesztivál alkalmából. Találkozott
Mazsolával és Frakkal, végül persze
Kukoriékkal is: megnézte egyrészt a
kis körhinta tetején „repülő” szárnyasokat, másrészt lefényképeztette
magát a lusta kakassal.
ÍRÁS ÉS FOTÓK: NÉMETH ÁGNES

Május 28-29-én volt a Szent István és a Piac tér teljes területén a mesefesztivál. A rendezői fantázia Óriások Földjét varázsolta
erre a területre, és a gyermekeket az Óriások ezernyi csodájával várták. A két nap alatt számos mesejáték, koncertek és különböző
játékok sokasága várta a családokat. Kisvonat szállította át a közönséget a Bálint Ágnes Emlékházba

FOTÓK: BÁKK

LÓTI-FUTI. AZ OVIS ÉS ALSÓS GYERMEKEK KÖZÖTT KOROSZTÁLYONKÉNT 150-180 CSÖPPSÉG IS ELINDULT. KÖZÜLÜK HATBA
KERÜLNI ÉR ANNYIT, MINTHA OLIMPIAI HELYEZÉS LENNE.
HETVEN ÉVE TÖRTÉNT A NÉMET NEMZETISÉG ELŰZÉSE A SZÜLŐFÖLDJÉRŐL. BALRÓL: EGY MINISTRÁNS, DR. HUSZKA
MIHÁLY PLÉBÁNOS, FRÜHWIRTH MIHÁLY A KULTURVEREIN ELNÖKE, DR. RÓBERT ZOLLITSCH NY. ÉRSEK, SZLAHÓ CSABA
POLGÁRMESTER, SZŰCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, TÓFALVI MÓNIKA, AZ NNÖK ELNÖKE LÁTHATÓ.
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Június 4. – Nemzeti
Összetartozás Napja
A Megmaradás Parkban a Megmaradás Emlékmű előtt tartott megemlékezésen Hompoth Zoltán, az Orbán
Balázs Erdélyi Kör elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Hagyományosan a nemzeti és a székely himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség a
Labdarózsa Népdalkör közreműködése
mellett. A műsorban Hrachovina András és Hompoth Orsolya szép szavalatát
hallhattuk, a Bálint Ágnes Óvoda Frakk
csoportjának kis műsora szívünknek-lelkünknek kedves volt. (Fotó 80. oldalon)
Üde színfolt volt az Ismerős Arcok
együttes ideillő dalát végighallgatni.
Ünnepi beszédet Gál István mondott, amiből idézünk:
„(…) De egyet szemünk előtt kell
tartani: Soha nem szabad 1000 éves

jussunkról lemondani, mert amit hatalom és erő elvesz, azt kedvező helyzet és jószerencse visszahozhatja, de
amiről a nemzet önként lemond, annak visszaszerzése kétséges, mondta a
Haza bölcse. Gróf Klebelsberg Kunó
egykori vallási-és oktatási miniszter
mondta: Trianont ésszel kell legyőzni! Ezt hangoztatta testvértelepülésünk, Gyergyószárhegy egykori polgármestere, Len Emil is, aki az itt látható
emléktáblát adományozta. „Egyek voltunk, egyek maradunk” áll a tábla feliratán, s mert ami összetartozik, az öszszenő. A békediktátumba beletörődni
nem akarók mindent megtettek azért,
hogy lakóhelyük magyar maradjon. Ha
kellett, fegyverrel a kézben szálltak
szembe a győztesekkel. Gondoljunk a
kicsiny Kercaszomorjára, akik nem
akartak jugoszláv fennhatóság alatt
élni, és kivívták Magyarországhoz tartozásukat s ezzel kiérdemelték a Leghűségesebb falu címet, vagy Balas-
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A FELVÉTELEN HOMPOTH ZOLTÁN, A CSERKÉSZEK
ÉS A LABDARÓZSA ÉNEKKAR LÁZHATÓ

Mi történt 2016 júniusában?
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sagyarmatra, a Legbátrabb városra.
Esetleg csodálattal adózhatunk annak a tanárnak, aki körzővel, vonalzóval bizonyította be, hogy rossz helyen húzták meg a határvonalat, az
orvosra, aki - mondhatjuk - sebészkésével rajzolta át Somoskőnél a határt
(áldott emlékű Dr. Krepuska Géza professzorról és munkatársairól van szó,
de a vár odaát maradt… – szerk.), s a
mindmáig például szolgáló Sopronra,
kiknek lakói történelmük során két alkalommal nyilvánították ki Magyarországhoz való hűségüket. (…) Karinthy:
Levél kisfiamnak – Trianon emlék-
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napjára című munkájában ezt írja:
„Nem mondtam ki a szót, és most már
nem is tudom kimondani, csak enynyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor
hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról– arról, hogy akinek
levágták kezét és a lábát, sokáig érzi
még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod Kolozsvár és ezt
Erdély, és ezt Kárpátok – meg fogod
tudni, mire gondoltam.” Igen, ma arra
emlékezünk, amit Karinthy leírt. Soha
nem feledhetjük ősi jussunkat!”
VT INFO
FOTÓK: KATONA PATRIK
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Vecsés Városi Ünnep
– 2016. június 14.
A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara elmaradhatatlan
résztvevője a városi ünnepségeknek,
így volt ez most is, az újratelepítés
230. évfordulója alkalmából megtartott városi ünnepségen. Karnagy
Szabó Imre tanár úr volt. Falvai
Anett, az ünnepség műsorvezetője
köszöntötte a város önkormányzatának vezetését, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, a német nemzetiségi önkormányzat vezetését és a
megjelenteket. A VHZ Fúvószenekara
kíséretében a jelenlévők közösen elénekelték nemzeti himnuszunkat.
Vecsés újratelepítését köszöntő
műsorban szavalatot hallhattunk
Ignácz Máté előadásában, aki a monori József Attila Gimnázium és
Szakközépiskola diákjaként, a 2016-os
vecsési Városi Vers- és Prózamondó
Verseny gimnazista korcsoportjának
második helyezettje volt. A versenyen előadott művet, Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz! című versét
mondta el.
Ünnepi beszédet Tófalvi Mónika,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke mondott, amelyből idézünk:
„ (…) A németeket három ütemben telepítették Magyarországra,
Vecsés betelepítése a harmadik ütemben, a II. József által kiadott települési kormányrendelet hatására jött létre. Az idekerülő lakosság főleg az előző telepítések során megtelt falvak
feleslegessé vált lakóiból, az ún. második nemzedékből került ki.

Immáron 230 évvel ezelőtt történt
mindez, ami elindította ennek a napjainkra már városi rangra emelkedett
településnek a történetét. Az 1880ban még 82 %-ban német származású lakosság alig 40 év alatt 30 %-ra
csökkent. Vecsés további fejlődésével,
valamint az 1946. évi kitelepítéssel
napjainkra tovább csökkent ez az
arány, de az erős asszimilációs törekvések és a 20. század megpróbáltatásai után az itt élő svábok gazdasági és
kulturális jelenléte ma is meghatározó színt ad a település, Vecsés város
arculatához, amire büszkék vagyunk.
A 20. század viharai sok fájdalmat
és szenvedést hoztak a nemzetiségeknek, köztük a német nemzetiségnek
is. Nem szabad megfeledkeznünk
azokról a honfitársainkról, akik származásuk és anyanyelvük felvállalása
miatt, vagy akár csak nevük németes
hangzása okán kerültek gyakran több
évig tartó kényszermunkára távol a
családjuktól és otthonuktól; és azokról a családokról sem feledkezhetünk
el, akiket 70 évvel ezelőtt otthonaikból egy batyuval elüldöztek és
Németországba
kitelepítettek.
Nekünk, utódoknak és itt maradottaknak a kötelességünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk ezekre a
szörnyűségekre, hogy még csak hasonló se ismétlődhessen meg soha
többé!
Szükséges ismernünk a múltunkat, a gyökereinket, hiszen ahogy a fa
is a gyökereiből táplálkozik és annak
erősségétől függően marad meg a viharban, hasonlóan az emberek is őseik, múltjuk ismerete alapján alakíthatják ki egészséges önazonosságukat,
identitásukat, ami segíti megtartani

81

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

az embert embernek az élet viharaiban. Hiszen gyökereink nélkül olyanok lennénk, mint a tenger habja,
amit a szél ide és oda hány.
A magyarországi németség identitásvesztése egy megállíthatatlan folyamat, melynek első lépéseként az
anyanyelvünket veszítettük el. Alig
van már olyan sváb település Magyarországon, ahol a német származású lakosság valóban németajkú lenne, és egyre kevesebben beszélik és
használják őseink sváb nyelvét. Nincs
ez másként Vecsésen sem. Manapság
a fiatalabb generációk a német nyelvet elsősorban az iskolában tanulják
meg, mivel otthon már szinte kizárólag magyarul beszélnek egymással a
családtagok. Megmarad néhány szó,
kifejezés és szokás, amit még továbbvihetünk, de lassan ezek is elkopnak,
ha nem vigyázunk!
A magunk módján és lehetőségeinkkel próbálunk megőrizni valamit

ebből az örökségből, hogy tovább adhassuk a következő generációnak, hiszen mindannyiunknak felelősséggel
és hűséggel kell szolgálnunk a közösségünket és gyarapítva kell azt átadnunk az utódainknak.
Legyünk büszkék arra, hogy itt élhetünk és ennek a közösségnek, ennek a városnak a lakosai lehetünk.
Törekedjünk rá, hogy ez a település
még élhetőbbé és szerethetőbbé válhasson valamennyiünk munkája, törekvései által. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok erőt és jó egészséget!
Köszönöm
megtisztelő figyelmüket!”
A műsorban Dunántúli Ugróst
láthatott az ünnepi közönség a 2000ben alakult, és azóta táncegyesületté
szerveződött Rosmarein Tánccsoport
előadásában. A csoport vezetője Doróné Zemmel Katalin (a fotón).

    

82

FOTÓ: KATONA CSABA

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

Kitüntetések
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Köszönő Oklevél” kitüntetést adományozott Papp Anikó részére, aki a vecsési Zeneiskola egyik legrégebbi, szolfézs szakos tanára. 24 éve
tanít. 1998 és 2003 között intézményvezető volt, 2008-tól pedig intézményvezető helyettes.
A Képviselő-testület „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott
Steigerwald Lajosné részére, aki 25
éve dolgozik a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában, immár hetedik osztályát kíséri a felső tagozat felé. A méltán híres Kincskereső Kisszínpad színjátszó csoport vezetője.
Sok tanulóval szerettette meg a színjátszást, az irodalmat, sok diák cseperedett fel úgy, hogy játszva sajátított
el olyan képességeket, melyek meghatározóan hatnak további életükre.
A Képviselő-testület „Elismerő
Oklevél” kitüntetést adományozott
Kissné Czedik Gyöngyi részére, aki
diplomája megszerzése, 1985 óta tag-

ja a Vecsési Andrássy Gyula Általános
Iskola tantestületének. Tanítóként öt
alkalommal volt osztályfőnök. 2001től, másfél év megszakítással, igazgatóhelyettesként segíti az iskolavezetés
munkáját.
A Képviselő-testület „Elismerő
Oklevél” kitüntetést adományozott
Osikoviczné Csendesi Mária részére,
aki német-történelem szakos középiskolai tanárként 30. évét tölti a Petőfi
iskolában. A korábbi években szaktárgyait tanította és középiskolai osztályfőnök volt, illetve az osztályfőnöki
munkaközösséget vezette. A 2015/16os tanévtől igazgatóhelyettes. Szervezi
és irányítja a külföldi diákcseréket
Németországba, kapcsolatot ápol olasz
és francia diákokkal. Vecsés német
nemzetiségi hagyományainak ápolásában és terjesztésében is kiemelkedő
munkát végez. Tagja a Nachtigallen
énekkarnak és aktív tagja az egyházközösségnek is.
A Magyarországi Német Kórusok
Minősítő Versenyén többször Arany
Rozmaring díjat nyert Wetschescher
Nachtigallen Kórus (a fotón) előadá-

FOTÓ: KATONA CSABA
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sát hallhatta a közönség. Szervező, vezető karnagy Fazekasné Gombár
Mónika.
Vecsésért Életműdíj kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik
legalább 35 éve tevékenykedtek a város intézményeiben és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárultak a
város hírnevének öregbítéséhez.
A Képviselő-testület az oktatás területén „Vecsésért Életműdíj” kitüntetést adományozott Magyarné
Kárpáti Erzsébet részére, aki főiskolai
tanulmányai befejeztével, 1977 óta
dolgozik a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolában. A német munkaközösség vezetője. Tanulói sikerrel vesznek
részt a nemzetiségi szavalóversenyeken, ismerkednek a németség táncaival. Tevékenységével nagymértékben
fejleszti tanítványai identitását. Nagy
szerepet vállal a város közösségi életében. A 90-es évek elején sokat tett
azért, hogy Vecsés és Rheinstetten
között kialakuljon a testvérvárosi
kapcsolat. Évekig volt tagja a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a
Kulturverein-nak. 2012-ben a Pest
Megyei Német Önkormányzattól
megkapta az „Év német pedagógusa”
kitüntetést.

Gyémánt és Vas diploma átadása
A Gyémánt és Vas diploma azokat a
köztiszteletben álló nyugdíjas pedagógusokat illeti, akik diplomájukat
60, illetve 65 éve szerezték meg.
Szlahóné Szilágyi Margit, aki 1956ban, 60 éve szerzett tanítói diplomát
a debreceni Lorántffy Zsuzsanna
Tanítóképzőben. 1955-től dolgozott

tanítóként és 1967-től a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola pedagógusa lett egészen nyugdíjazásáig.
Munkája elismeréseként vezető pedagógusi kinevezést kapott, majd
munkaközösség-vezetőként irányította az alsó tagozatos nevelőket. Tanítói munkája mellett emlékezetes színdarabokat, ünnepségeket rendezett,
táborokat szervezett, sportversenyekre készítette fel tanítványait. 2005ben létrehozta a „Tegnap Iskolája” iskolamúzeumot. Kiváló pedagógiai
munkája elismeréseként Karácsony
Sándor-díjjal tüntették ki. A vecsési
Honismereti Kör tagjaként a hagyományok ápolását szívügyének tekinti.
Simor Ferencné, született Laukó
Margit, az elemi és polgári iskolát
Rákoscsabán végezte el, majd a budapesti Erzsébet Nőiskola Líceumán folytatott tanítóképzői tanulmányokat.
1951-ben a Cinkotai Állami Tanítóképző Intézetben kapta meg tanítói oklevelét, és még az év októberében megkezdte munkáját a mai Vecsési
Andrássy Gyula Általános Iskolában,
melyet a nyugdíjba vonulása után is töretlenül, egészen 2003 júniusáig végzett. Margó néni hosszú évtizedek alatt
jó néhány nemzedék ifjúságát tanította
magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakból. Munkáját kiemelkedő
színvonalon végezte.
Az ünnepi műsor folytatásaként
szilágysági népdalcsokrot hallhattunk
a Vass Lajos Nagydíjjal és Aranypáva
Nagydíjjal jutalmazott Labdarózsa Népdalkör előadásában. Művészeti vezető:
Pavella Krisztina (fotó a 85. oldalon)
A Képviselő-testület „Elismerő
Oklevél” címet adományozott Füzesi
Józsefné részére, aki 1976-tól 1979-ig a
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LABDARÓZSA NÉPDALKÖR FOTÓ: KATONA CSABA

mai Tündérkert Óvodában dolgozott, mint képesítés nélküli óvónő.
Óvónői diplomáját 1979-ben kapta
meg. Elvégezte a Néptánc oktatói
„C” alapfokú iskolát is. 1990-től 94ig a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként segítette
az intézmények kulturális, hagyományőrző munkáját. Pécsen elvégezte a német nemzetiségi néptánc oktatói képzést, miközben folyamatosan
gyermek tánccsoportokat oktatott.
1998-tól a Falusi Nemzetiségi Óvoda
óvodapedagógusa. Az Edelweiß tánccsoport koreográfusa és táncosa.
A Képviselő-testület „Pro Urbe”
elismerő címet adományozott Szabó
Gyuláné részére, aki 1969-ben, a
Bálint Ágnes, akkori nevén, a 3. számú napközi otthonos óvodában
kezdte hivatását, mint képesítés nélküli óvónő. Diplomáját 1972-ben szerezte meg. 20 év budapesti kitérő
után, 1994-ben visszatért, és napjainkig az óvoda vezetője. Kitartó, céltu-

datos munkával érte el az intézmény
jelenlegi magas szakmai színvonalát.
Meghatározta az óvoda külső megjelenési és szellemiségi arculatát.
Igényes, lelkiismeretes, példamutató
munkájával mindig a gyermekek érdekeit tartotta szem előtt, kivívva ezzel a kollégák és szülők tiszteletét.
A Képviselő-testület posztumusz
„Pro Urbe”elismerő címet adományozott Somogyi Lajos egykori tanácselnök, karnagy, művelődési ház igazgató, Vecsés kulturális életének egyik
meghatározó személyisége részére.
Nevéhez fűződik az ünnepségek elején gyakorta felhangzó vecsési szignál
komponálása, a Honismereti Kör létrehozása, egyházzenei hangversenyek
szervezése, azokon való aktív szereplése. Vecsés zenei életének fellendítése érdekében megszervezte a 40 tagú
Concerto Harmonico Együttest. Helytörténeti munkái közül említésre
méltó: a Vecsési Életrajzi Lexikon, a
Vecsési Dalkör története, a Vecsési

85

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

Vegyeskar története és a Vecsési
Szalonzenekar története. A német
nemzetiség érdekében kifejtett munkáját 1997-ben Róder Imre-díj átadásával ismerte el a kuratórium.
Az ünnepség utolsó műsorszámaként Tiroli táncot láthattunk a Rosmarein Tánccsoport előadásában.

Róder Imre-díj
Június 14-én, a Városi ünnepségen
adta át a Honismereti Kör vezetése Magó László és Doróné Zemmel Katalin – a Róder Imre-díjat. Néhai
Szlahó József alpolgármester, mint a
Kör vezetője hozta létre a Vecsési
Róder Imre Alapítványt, abból a célból, hogy jutalmazza a városi sport,
kulturális és nemzetiségi élet területén kiváló teljesítményt nyújtó személyeket. Pénzügyi alapját a tiszteletdíjának felajánlásával teremtette
meg. Az idei díjat Orosz Károly nyu-
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galmazott vasútmérnök, újságíró és
helytörténész kapta meg. Könyvei, tanulmányai és cikksorozatai foglalkoznak a település történetével. Újságunkban is folyamatosan jelennek
meg helytörténeti írásai. Gratulálunk!
Koszorúzással, majd a Szózat közös eléneklésével fejeződött be az ünnepség.
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Pedagógusnapi
köszöntés
A város vezetése június 14-én köszöntötte a négy iskola pedagógusait.
A köszöntésen jelen volt dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő és a tankerület munkatársai is.
ÍRÁS ÉS FOTÓK: KATONA CSABA

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

Ballag már
a vén diák….
Minden évben örömmel örökítjük
meg a város alma matereiben végzős
diákok névsorát. További sok sikert
kívánunk!
Andrássy Gyula Általános Iskola
8.a – Kissné Fehér Judit osztályfőnök
Babos Regina, Bekker Dorottya
Eszter, Besze Regő István, Boda
Blanka, Csákányi Péter László,
Dankó Fruzsina, Dobrovenszky
Gergő László, Dudok Fanni, Farkas
Patrik Róbert, Geiger Laura, Hamvas Tamás György, Hegedűs Gábor
Tamás, Illés Balázs, László Dániel
Zsolt, László Réka Virág, Marcibányi László Bence, Mile Cintia
Ildikó, Moldován Ákos, Sági Bálint,
Sipos Laura, Szőllősi Tamás, Tihanyi István Róbert, Tóth Genovéva
Tünde, Várszegi Balázs, Isó Tamás.
8.b – Kiss Gábor osztályfőnök
Arató Gabriella, B. Nagy Krisztián
Károly, Balogi Emese Ottília, Bencze Amanda Edit, Bencze Viktória,
Borbély Richárd József, Borisz Krisztofer, Czeglédi Balázs, Csapai Eszter
Judit, Csordás Veronika Fruzsina,
Dobos Noémi Gabriella, Füle Roland, Havas Panna Zsófia, Hok
Bence, Kányi Viktória, Kárpáti Laura, Kis Csenge, Kiss Bettina Fanni, Kovács Dániel, Környei Krisztofer,
Kurucz Vivien, László Alexandra,
Manulek Milán, Rőthi Péter, Siry
Ádám, Varbai Nikolett Réka, Vigh
Evelin, Zohán Nikolett.

Petőfi Sándor Római Katolikus
Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium
8.a – Osztályfőnök: Kocsis Nóra
Alattyányi Botond, Bartos Liána
Jázmin, Bene Károly, Dani Gergő,
Dienes Nikolett, Forgó Fanni, Garamszegi Anna, Hangonyi Katalin,
Hegedűs Anett, Hegedűs Barnabás,
Imreh Kíra, Kardos Panna Csilla,
Kézics Nikol, Kiss Annamária, Kisvölcsei Gábor, Kovács Péter Róbert,
Mihály Nikoletta, Miszlai Vivien
Napsugár, Pákozdi Rebeka, Páli
Ádám, Papp Csaba Mihály, Szentgyörgyvári Attila, Tóth Levente,
Tóth Noémi Szilvia, Végh Ákos,
Veszteg Edit Szilvia, Virág Levente
István, Zsolnai Tamás.
8.b – Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Berecz Zoltán Bence, Bereczki Sára,
Besenyi Dénes Patrik, Bogár Brigitta
Bettina, Fekete Linda, Gőz Anett,
Gőz Nóra, Halgas Máté Csaba,
Holecska Nikolett, Illing Ivett, Juhász
Zoltán Dávid, Malya Bence, Meleg
Dominika Erika, Nagy Bence Artúr,
Nagy Blanka, Nagy Tünde, Nagy
Vanessza, Palkovics Vivien, Papp
Liliána Réka, Schubert Gergő, Szidor
Bálint, Szidor Levente, Sztyehlik Anna
Klaudia, Szucsák Réka Julianna,
Váradi Márk, Virág Zsófia Helga.
12. – Osztályfőnök: Kárpáti Szilvia
Bodnár Gergely, Fazekas Sándor
Gergő, Halmai Sándor, Hang Vivien, Horváth Alex, Jakus Dóra, Juhász Barbara, Kauremszki László,
Keller Viktória, Kiss Ramóna, Oláh
Márk, Patkós Mercédesz, Polgár Regina, Prágai Tibor, Szakos Edit,
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Tichy Nikoletta, Vasadi Antal, Yu
Szophia, Zsiros Dominika Krisztina.
13. nyelvi osztály – Osztályfőnök:
Kabucz Tünde
Bácskai Dávid, Balázsi Mátyás
Tamás, Bartos Fanni Rebeka, Béres
Anna, Debreczeny Diána, Dobos
Regina, Eisen Dorottya Anna,
Falvai Katalin, Gyarmati Gergő
Imre, Hepp Krisztián Zsolt, Metzker
Dóra, Molnár Henrietta, Raibl
Dániel Zoltán, Schäffer Klaudia,
Schorn Viktória, Somogyi Eszter
Edina, Tóth Lehel Gellért, Uszkay
Zsolt, Váradi Ádám Attila, Zubornyák Vivien, Zsigovics Viktória.
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Halmi Telepi Általános Iskola
8.o – Osztályfőnök: Kecskeméti Katalin
Balogh Levente, Bodó Nóra, Csoma Alexandra, Csővári Szabolcs
Csanád, Danyi Roxána, Heer
Krisztián Csaba, Jakab Bianka, Jakab Pál, Kauremszki Alexandra
Katalin, Kubik Márton, Mogyorós
Gergő, Nagy Dalma, Németh István, Németh Norbert, Novák Norbert, Paréj Bettina Ágnes, Sáfrány
Balázs Gergő, Turda Alexandra
Klára.
Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
8.a – Osztályfőnök: Maár-Bárány
Anikó
Abonyi Erik, Bogyai Flóra, Erdős
Anna Viktória, Eszenyi Marcell,
Fekete Szabolcs, Galgóczi Evelin
Hanna, Görög Levente, Kálmán
Mihály Imre, LaczyAlíz, Lestyán

Melinda Erika, Pop-Suciu Roland,
Rajnai Mária Lili, Schneider Zsolt,
Száldobágyi Krisztián, Szilágyi Éva
Szandra, Szloboda Boglárka, Tóth
Bendegúz Balázs, Váradi Marianna.
8. b – Osztályfőnök: Konda Orsolya
Bán Dominik, , Bilek Vilmos, Bódi
Máté, Botka Natália, Bruder David, Dely Dominik, Giricz Martin,
Gombos Kinga, Hideg Erik, Kertész
Zsófia, Kökényesi Krisztina, Magyar Márk, Megyesi Béla, Oláh Georgina Brigitta, Pálfi Bence, Petricsák Adrienn, Sárdi Odett Henriett, Szabadi Laura Szilvia, Tóth
Kata, Vacaru Loredana Denisa,
Vághy Péter.
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Váci egyházmegyei
találkozó volt Vecsésen
Az egyházmegye főpásztora Beer
Miklós püspök atya azért indította el
az egyházmegyei találkozókat, hogy a
hívők találkozhassanak a környéki plébániák híveivel, közösen gondolkodjanak egy-egy témáról, kicseréljék tapasztalataikat, megérezzék a közös ima erejét, ízelítőt kapjanak a vendéglátók
kultúrájából, és közösen részesüljön
mindenki szeretetvendégségben.
Külön köszönjük az Egyházmegye
vezetőségének, hogy az Irgalmasság
Szentévében Vecsés kapta meg a rendezés jogát, lehetőségét. A vecsésiek
által rendezett találkozó az egyházmegye kiemelt eseményének számított. Az ünnep házigazdája, rendező-
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je Vecsés Város Önkormányzata, és
városunk két plébániája, az Óvárosi
és az Irgalmas Jézus-plébánia volt.
A környező települések 80 egyházközségéből több mint 1.500 főt regisztráltak az önkéntes segítők. A lelki-napot záró szentmisén pedig több
mint 2000 hívő vett részt.

Könyv a temetőről
Megjelent a VECSÉS VÁROS TEMETŐJE című könyv a SZIGÜ INRI
Temetkezési Kft. gondozásában. A
könyv a vecsési temető történetét dolgozta fel, művészi fotókkal tárja elénk
mai állapotát, és jeles vecsésiek sírboltjait is bemutatja.



A június 25-én, az Epresben megrendezett XII. Váci Egyházmegyei
Találkozóról bővebben olvashatnak a
Kalendárium egyházi életről szóló oldalain. A fotón Sztyehlikné Hegyi
Krisztina köszönti a hívőket.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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VÁROSI ÜNNEP. A KITÜNTETETTEK, BALRÓL: STEIGERWALD LAJOSNÉ, KISSNÉ CZEDIK GYÖNGYI, SIMOR FERENCNÉ,
SZABÓ GYULÁNÉ, FÜZESI JÓZSEFNÉ, MAGYARNÉ KÁRPÁTI ERZSÉBET, SZLAHÓNÉ SZILÁGYI MARGIT, PAPP ANIKÓ,
OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA (KICSIT HÁTRÁBB) FOTÓ: KATONA CSABA
JÚNIUS 25-ÉN AZ EPRESBEN VOLT A XII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ. DR. HUSZKA MIHÁLY PÉÁBÁNOS
ZÁRÓGONDOLATAIT MONDJA A SZENTMISE VÉGÉN. FOTÓK: KATONA CSABA
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8. Semmelweis-nap
Vecsésen
Címzetes főorvosokat
és főorvosokat neveztek ki
Magyarországon 1992 óta köszöntik
Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyi dolgozókat. Vecsésen idén június 24-én, pénteken tartották meg
az ünnepséget a Szakorvosi Rendelőintézetben. (Vecsésen most is a
Semmelweis-nap előtti hétvégén hívták össze a város egészségügyi dolgozóit, mert július 1-jén – munkaszüneti nap lévén – csak ügyeletet tartottak Vecsésen.) Dr. Szarvas Tibor
igazgató főorvos már 18. alkalommal
köszöntötte a megjelent vendégeket
és az Egészségügyi Szolgálat dolgozóit. A most már hagyományosan meg-

rendezendő ünnepségen jelen volt
Szlahó Csaba polgármester, Mohainé
Jakab Anikó jegyző és Dr. Lugosi Mária az Oktatási Bizottság elnöke. Dr.
Szarvas Tibor elmondta, hogy 1818.
július 1-jén született Budán Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák
megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.
Szlahó Csaba polgármester bensőséges szavakkal köszöntötte a megjelenteket és hangsúlyozta, hogy a városban mindenki tisztában van azzal
az áldozatos munkával, amit a szolgálat egész évben végez. Az is érzékelhető, hogy az egészségügy területén
milyen állapotok vannak az országban és milyen körülmények vannak
Vecsésen. A város örömmel támogatja az egészségügyet, mert egy ember
életében talán ez a legfontosabb dolog. Persze az is nagyon fontos, hogy
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A KÉPEN BALRÓL MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ, SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER, DR.
SZARVAS TIBOR IGAZGATÓ ÉS SCHLANGER ANDRÁS SZÍNÉSZ LÁTHATÓ.

Mi történt 2016 júliusában?
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az itt dolgozók jól érezzék magukat.
A polgármester elmondta, hogy az
országos bérrendezés sokat javít majd
az itt dolgozók helyzetén, de ettől
függetlenül a város a jövőben is megad minden olyan támogatást, ami a
színvonalas működtetéshez szükséges. Ez évente kb. 100 millió forint
hozzájárulást jelent. De nem minden a
pénz – mondta a polgármester. A
Rendelőintézetbe járó betegek pontosan érzékelik, hogy az itt dolgozók a fizikai teljesítőképességük határán teljesítenek. Ez pedig azért van, mert mindenki elhivatottan végzi a feladatát.
A polgármester köszöntője után
Dr. Szarvas Tibor még kitért az intézményben folyó munkára. Megemlítette, hogy már 5 éve önálló gazdasági egységként működnek. Az OEP
finanszírozás változatlansága ellenére
pályázati, önkormányzati és saját forrás segítségével tavaly is sikerült előrelépniük, ugyanis két új szervert helyeztek üzembe, több munkaállomást
és monitort cseréltek ki korszerűbbre,
HD minőségű kamerákat és központi
video rögzítőt telepítettek. A fizikotherápiára új kezelőgépeket vásároltak. A
szemészeten új keratorefraktométert
üzemeltek be és 2015-ben megszerezték az ISO 9001-es tanúsítást is. Új
intézetvezető asszisztenst neveztek ki
Hauser Péterné személyében, akit
Falvainé Bliznik Katalin helyettesít.
Örömmel jelentette be az igazgató főorvos, hogy egy egészségügyi miniszteri rendelet módosítása Vecsésen is
lehetővé tette az alapellátásban dolgozó tapasztalt orvosok címzetes főorvosi és főorvosi kinevezését. Vecsésen címzetes főorvosi kinevezést kapott: Dr. Essek Ferenc, Dr. Horváth

János, Dr. Hrutka Tibor, Dr. Keserű
Róza, Dr. Lakos Gábor, Dr. Lugosi
Mária, Dr. Mérth Gizella, Dr. Végh
Katalin és Dr. Vereb Éva, főorvossá
nevezték ki Dr. Enyedi Lajost, Dr.
Papp Zsoltot, Dr. Szegi Józsefet és Dr.
Vámos Istvánt.
Vecsésen a Semmelweis-nap egyik
állandó szereplője Schlanger András
színművész, aki évek óta barátságból
vállalja a szereplést. Idén Karinthy
Frigyes: Tanár Úr kérem című kötetéből a Magyarázom a bizonyítványom
című novelláját adta elő. A másik állandó szereplő pedig Dr. Csorba
László főorvos, aki anyagi támogatásával már sokadik alkalommal járult
hozzá az ünnepséghez. No és persze
Csorba főorvos apró figyelmessége és
meglepetése sem maradhatott el.
Tavaly Budai Kulcsár János költő barátját kérte fel, hogy írjon egy verset
Semmelweisről, most egy újabb
Semmelweisről szóló vers született az
ösztönzésére. Az idén Szénási Sándor
Istvánt, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi
Kör vezetőjét, költőt kérte fel megírására. Így született meg a „Semmelweis
emlékére” című költemény, amit a
szerző mondott el. Ezután adták át a
kitüntetéseket és pénzjutalmakat.
Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át Barát Ildikó az egynapos sebészet esetmenedzsere. (Ezt a kitüntetést azok kaphatják, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb
jogviszonyban állnak, és legalább 20
éve tevékenykednek a város intézményeiben, és magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez.)
Elismerő Oklevelet ketten kaptak,
Dr. Lugosi Mária és Szásziné Harsányi
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Ildikó. (Ezt a kitüntetést azok kaphatják, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban állnak, és
legalább 30 éve tevékenykednek.)

SZÁSZINÉ HARSÁNYI ILDIKÓ

BARÁT ILDIKÓ
LUGOSI MÁRIA

Orvosírók és Képzőművészek Körének elnöke. Nevéhez fűződik a vecsési egészségügy történetének megírása 1877-től 1975-ig. Ez az írás 2016ban könyv formájában is megjelent.
A Vecsésen élő nyugdíjas orvosnő 15
évig volt háziorvos a városban. Dr.
Fodor Etelka ezzel a könyvvel minden
jelenlévőt megajándékozott.
A Semmelweis-napi megemlékezés
végén Szlahó Csaba polgármester és
Dr. Szarvas Tibor átadta az Egészségügyi
Szolgálat közalkalmazottainak és az egynapos sebészet dolgozóinak azt a pénzjutalmat, amit az önkormányzat és Dr.
Csorba László alapítványa ajánlott fel.
ÍRÁS ÉS FOTÓK: POLGÁR GYULA

A Tóth-féle politológiai állandó
A politikus a pályája elején még olyan ember,
mint te. Hatalomra kerülve már sokkal különb nálad. Ha pedig kipenderül hatalomból,
kiderül, hogy semmi nem volt igaz róla.
Az ünnepség meglepetés vendége
Dr. Fodor Etelka volt, aki a Magyar

(D’ELHOUGNE LÁSZLÓ: 707 MAGYAR MÖRFYY TÖRVÉNY)
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IV. Vecsési
Moto-Rock Fesztivál
2013-ban indult útjára a Vecsési MotoRock Fesztivál koncert sorozat, melyet
idén július 28-30-a közt rendeztünk
meg a Dobrovitz Lovasparkban.
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A kétnapos rendezvényen 12 zenekar lépett fel, szórakoztatta a megjelent, egyre népesebb nagyérdemű
közönséget: Shadows Rock Zenekar,
DINOSAURUS Band, Focus, ZORALL, DEÁK BILL, Rockin’ RockCats, ROCK FANATIC, ENJOY,
COOL HEAD CLAN, LORD, BLUES COMPANY, HARAG FIAI.
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A motoros felvonuláson bejártuk
egész Vecsést, és a temetőnél elhelyeztünk egy jelképes csokrot minden
motoros barátunk tiszteletére, aki
már a felhő között járja az utakat.
Köszönet a támogatóknak, a segítőknek, akik nélkül nem lett volna a
fesztivál.
Nagy köszönet a közönségnek is,
hogy a belépők megvásárlásával előkészítették az V. Vecsési Moto-Rock
Fesztivál jövőjét. Igen a közönség nélkül nem lesz fesztivál, és mindenki,
aki megveszi a belépőt, az jó barátja a
főszervezőnek és lelkes segítő csapatának. Köszönjük, hogy jó szívvel támogatták rendezvényünket.
OLÁH LÁSZLÓ, EGY A SOK SEGÍTŐ KÖZÜL
FOTÓK: KATONA CSABA

Kitűnő tanulók
Évente megjelentetjük a város iskoláiban tanuló és kitűnő tanulmányi
eredményt elérő gyermekek névsorát. Gratulálunk a gyermekeknek, a
pedagógusoknak és a szülőknek.

Petőfi Sándor Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium:
1.a
Bóta-Depinyi Luca, Molnár Dominik, Németh Boglárka, Simon
Csege, Tordai Gréta
1.b
Denke Barnabás, Gőz Barnabás,
Kranczicki Réka Etelka, Rasztovits
Jázmin, Szlahó Anna, Szlahó Gréta
2.a
Bojtor Anna Zsuzsa, Sebestyén

Petra, Szántó-Serege Noémi, Szilágyi
Kristóf, Uza Flóra Viktória
2.b
Bodor Boglárka Jázmin, Brünner
Noémi, Cser János, Ongai Dorottya
3.a
Fábián Péter, Gergely Villő, Nagy
Máté Gábor
3.b
Barta Fruzsina, Bíró Alexandra,
Dénes Laura, Gerőcs Luca Sára,
Maruzsi Noémi, Nyalka Laura, Pap
Róbert, Uri Anita Lívia, Végh Júlia
Natália
4.a
Chlepkó Zsófia Anna, Vass Dániel
4.b
Alexa Balázs, Binda Boglárka Éva,
Juhász Adél, Rózsár Petra, Varga
Botond Levente
5.a
Kovács Boglárka, Szabó József Balázs
5.b
Baranyi Zsófia Karolin, Cser Zsófia, Mihavecz Petra, Uszkay Réka
6.a
Besenyi Dóra Laura, Teravágimov
Virág
6.b
Jakab Anna, Lázár Lilla, Niczuly
Erik Márk, Nyalka Alexandra, Pesti-Geiger Viktor, Tóth Nadin Noémi, Záhonyi Anna, Záhonyi Bori
7.a
Molnár Anna
7.b
Csányi Eszter, Mihavecz Laura,
Őszi Zalán
8.a
Hegedűs Anett
8.b
Gőz Anett, Gőz Nóra
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9.b
Stiller Erzsébet
12.ny
Nagy László
13.ny
Balázsi Mátyás Tamás, Falvai Katalin, Molnár Henrietta
Emelt szintű érettségit tett tanulók:
13. nyelvi osztály
Angol nyelv: Bácskai Dávid, Hepp
Krisztián Zsolt, Schäffer Klaudia,
Schorn Viktória, Somogyi Eszter
Edina, Zsigovics Viktória
Történelem: Gyarmati Gergő Imre,
Hepp Krisztián Zsolt, Tóth Lehel
Gellért
12. osztály
Angol nyelv: Oláh Márk
12. nyelvi osztály
Német nyelv: Gál Kristóf, Papi
Klaudia Sylke, Papp Zsófia
11. osztály
Angol nyelv, előre hozott: PerokHanmer Miklós Csaba
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Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
1.a
Oszt.főnök:Stiller Nikolett
Balogh Tímea, Zeke Bálint, Boros
Nélia Dóra, Tauzer Emese, Varga
Márk, Fazekas Máté
1.b
Oszt.főnök:Drahos Dániel
Gombos Kata, Lemli Barnabás, Vona Márton, Ablonczy Anna, Haramia Csenge, Rab Angelika, Suszter Csenge, Kohr Alíz, Kun Henrietta

2.a
Oszt.főnök: Mák Klára
Borissza Laura, Csiki Kristóf, D.
Tóth Laura, Frühwirth Hanna,
Győri Zsófia, Kment Ábel, Kollár
Maja, Major Máté, Miskolczi Domonkos
2.b
Oszt.fönők:Tóth Viktória
Babis Martin Márk, Bakó Anna,
Bakó Nóra, Fekete Máté, Hegyi
Bianka, Juhász Luca, Sárkány Diána, Zaroba Kristóf János
2.c
Oszt.főnök: Gáborné Bárány Ágnes
Bruder Lili, Daróczi Donát, Frühwirth Kitti, Godó Miklós, Gyenes
Petra, Kolozsi Hortenzia, Martin
Izabella, Tóth Anna, Tóth Kíra,
Váradi Nóra
2.d
Oszt.főnök: Zehetmayer Adrienn
Csányi Nikolett, Demeter Marcell,
Farkasfalvi Lili, Varga Máté, VinturaValentína
3.a
Oszt.főnök: Pintér Csilla
Kári Hanna
3.b
Oszt.fönők: Hirschné Faragó Tünde
Bodnár Sára, Frühwirth Mátyás,
Frühwirth János, Hidvégi Bettina,
Hidvégi Melinda, Mérai Gergő, Osváth Lili Beatrix
3.c
Oszt.fönők: Bátorfiné Vízvári Ágnes
Somogyi Marcell István, Kohr
Rebeka, Paládi Péter, Szabó Viola
4.a
Oszt.fönők: Dömötörné Futó Molnár
Mónika
Godó András, Fehérvári Csenge
Erika
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4.b
Oszt.fönők: Gombosné Simon Amanda
Csányi Barbara, Frühwirth Anna
Flóra, Kállai Szonja Borbála, Kaposvári Maura Rebeka
4.c
Oszt.fönők: Feketéné Kovács Viktória
Ari Zsófia, Dani Csenge, Kovács
Noel, Lemli Levente, Seres Anna,
Szabolcsi Szonja, Vajda Csenge,
Varga Tamás
5.b
Oszt.fönők: Molnár Melinda
Bodnár Fanni, Gubis Georgina
Mária, Tófalvi Dóra Andrea
6.a
Oszt.fönők: Madár Emőke
Eszenyi Lujza, Hadamcsik Emese,
Pálfi Lilla
8.b
Oszt.fönők: Konda Orsolya
Botka Natália, Kertész Zsófia, Pálfi
Bence

Jancski Zétény, Stelczer Annamária, Tankó Flóra
3.a
Fodor Zsófia Bernadett, Jánosa
Noémi Flóra, Dormány Dominik
Balázs, Molnár Nikoletta, Juhász
Áron, Gergely Panna Flóra
3.b
Barta Csilla
4.a
Jablonkai Lívia, Langó Szaffi, Kaminek Noémi, Vetró Benedek
4.b
Barta Emma, Juhász Martin
6.a
Dányi Luca, Gér Tamás, Kiss
Fruzsina, Kiss Milán
6.b
Cseszlai Marietta Kincső
7.a
Fagyal Nikoletta, Jánosa Fanni Katalin, Kállai Zsanett
7.b
Katona Alexandra, Vetró Bernadett

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
1.a
Boga Vivien, Bogdándy Balázs, Bogdándy Dávid, Deme Sára, Grünner
Henrietta, Jankovich Marcell, Keleti
Krisztián, Lőrinczi Sándor, Madura
Zsanett, Piukovics Eszter
1.b
Apró Bence, Bakondi Bálint, Hepp
Viktória, Jablonkai Noémi, Jankovich Miklós, Juhász Boglárka, Juhász Erik
2.a
Gombkötő Gergő, Pollinger Fanni,
Pintér Anna, Kozma Krisztina
2.b
Dezső Dorottya, Elekes Gergő,

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
1.a
Barna Tifani, Böle Flóra, Dudás
Benedek, Győry Ágoston, Harmath
Hunor, Jasó Janka, Jurás Petra,
Orosz Melissza, Puzsér Gabriella,
Roik Roxána, Szalai Endre István
1.b
Fábián Dániel, Fias Máté, Halász
Anna, Kiss Ádám, Nemesmagasi
Emília, Pollák Dorka, Tóth Szilárd
2.a
Bartha Anna, Fehér Fruzsina,
Károlyi Patrik, Kenéz Kata, Kis-
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Jakab Máté, Toma Gréta, Velőti
Vajk
2.b
Somodi Krisztina, Somodi Petra,
Zsiga Viktor
2.c
Bihal Vince, Csányi Mihály, Macsuga Dániel, Pichler Rudolf, Plavecz Vendel, Rákosi Balázs, Szilágyi
Csanád
3.a
Beleslin Zorka, Kiss Eszter
3.a
Lengyel Szabolcs, Nemesmagasi
Gréta, Pénzes Laura, Pollák Réka
3.b
Kató Alexandra, Keresztes Jázmin,
Mogyorósi Mira, Weiszháb Nóra
3.c
Császár-Dajka Panna, Fényi Anna,
Gáspár Antónia, Hoksza Zsombor,
Horeczki Zsófia, Kálmán Mirella,
Kis Konrád, Lénárt Melánia, Moldován Réka, Szántó Vivien, Szőnyi
Lili, Uhrin Erik, Vécsi Réka
4.a
Bartha Bence, Bartha Bálint,
Harmath Flóra, Kindlinger Klaudia, Lengyel Zsombor, Lővei Lilla,
Plavecz Barnabás, Preg Dorina,
Rónai-Nemes Nóra, Tóth Eszter,
Tóth Maja, Zentai Péter
4.b
Danok Benedek, Jákli Dániel, Kányi Gitta, Papp Marcell, Somoskövi
Dóra
5.a
Erdősi Levente, Kiss Tamara,
Simon Eszter, Sinyi Noémi, Várszegi
Csongor
5.b
Matheisz Melinda, Nagy Marcell,
Radics Anna, Torma Szabolcs

5.c
Farkas Brendon
6.a
Fadhle Helmi
6.b
Balogh Eszter, Juhász Kristóf
7.a
Csürke Kata, Dominek Virág, Fadhle Amna, Fekete Bendegúz, Kovács
Dóra, Lővei Balázs, Ormándi
Fanni, Tóth Szabina
7.b
Aschenbrenner Petra, Fehér Tibor,
Fias Fanni, Kiss Réka, Pasqualetti
Tímea, Zalay Bálint
8.a
Bekker Dorottya, Illés Balázs, Sipos
Laura, Szőllősi Tamás
8.b
Bencze Viktória Havas Panna, Hok
Bence,
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS

Vecsési Zeneiskola
Versenyeredmények:

• Február

1-jén, Cegléden a XIV.
Országos Zongoraverseny területi
válogatóján LÁBOS DÓRA és
HEGEDŰS
ÁGOSTON
is
NÍVÓDÍJAT kapott. Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta és Kapa Zsuzsanna.
• Február 5-7-éig tartott a XIII.
Országos Klarinétverseny, ahol
CSÁNYI BARBARA érdemelte
ki az I. korcsoport I. HELYEZÉSÉT, illetve ő kapta a verseny
különdíját: egy nagyszerű klarinétot. Felkészítő tanár: Horváth Péter. Zongorán kísért: Gincsai Beáta.
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• Február 27-én Gombára utaztak Felvételi eredmény:
zongoristáink, ahol „aranyeső zúdult rájuk”: HEGEDŰS ÁGOSTON ARANY oklevelet kapott
(tanára: Kapa Zsuzsanna), LÁBOS DÓRA és JÁNOSA NOÉMI szintén ARANY oklevéllel,
VETRÓ BERNADETT pedig
EZÜST minősítéssel gyarapodott
(tanáruk: Gincsai Beáta), PÓLUS
LILI is ARANY oklevelet érdemelt (tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet).
• Március 11-13-a között Szabadkán
a Femus 2016 nemzetközi zenei
verseny mini korcsoportjának első
helyezettje: CSÁNYI BARBARA
lett. Felkészítő tanár: Horváth
Péter. Zongorán kísért: Gincsai Beáta.
• 15-én, Monoron a XIII. Budai
Imre Kamarazenei Versenyen
PÓLUS LILI újabb ARANY minősítést kapott a testvérével
együtt.
• Április 15-16-án Egerbe utaztak lányaink az Eszterházy Kamaraéneklési Versenyre, ahol EZÜST minősítést kapott BALÁZS DOROTTYA
és NAGY BLANKA. Felkészítő tanár: Majsai Julianna, zongorakísérő: Kapa Zsuzsanna.
• Április 20-án, Üllőn a területi népdalversenyen HARMADIK helyezést ért el VÁRSZEGI VIOLA (tanára: Simó Judit) és ZSICHLA
DORKA is (tanára: Majsai Julianna).
• Április 30-án, Budakalászon járt
Ifjúsági Fúvószenekarunk. KIEMELT ARANY minősítést kaptak a német nemzetiségi fúvószenekari versenyen. Vezényelt: Szabó
Imre.

NAGY BLANKA 1. helyen nyert felvételt a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola magánének tanszakára. Felkészítő tanára: Majsai
Julianna.

Igazgatói dicséretben részesült
növendékek:
Hegedűs Ágoston – zongora B/5. évfolyam, tanára: Kapa Zsuzsanna
Balázs Dorottya – magánének A/3.
évfolyam, tanára: Majsai Julianna
Nagy Blanka – magánének A/1. évfolyam, tanára: Majsai Julianna
Jánosa Noémi – zongora A/1. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Vetró Bernadett – zongora B/2. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Lábos Dóra – zongora A/2. évfolyam, tanára: Gincsai Beáta
Csányi Barbara – klarinét A/3. évfolyam, tanára: Horváth Péter
Pólus Lili – gordonka A/2. évfolyam,
tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet
Tuskán Krisztián – gordonka B/3. évfolyam, tanára: Szeitzné Tóth
Erzsébet
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PAPP ANIKÓ

Szitás törvénye
Mindenki az, aminek elsőre látszik.

Szabadi hiábavaló bejelentése
Az üzletemberek, a bankárok és a politikusok számára írtam egy erkölcsi kódexet.
(D’ELHOUGNE LÁSZLÓ: 707 MAGYAR MÖRFYY TÖRVÉNY)
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SEMMELWEIS-NAP. A SZAKRENDELŐBEN TARTOTT ÜNNEPSÉGEN BALRÓL SZÉNÁSI ISTVÁN SÁNDOR, DR. CSORBA LÁSZLÓ
DR. FODOR ETELKA LÁTHATÓ. FOTÓ: POLGÁR GYULA

ÉS (ÜLVE)

IV. VECSÉSI MOTO-ROCK FESZTIVÁL. A HÁROMNAPOS RENDEZVÉNY LEGLÁTVÁNYOSABB RÉSZE A MOTOROSOK
FELVONULÁSA A VÁROSBAN. FOTÓ: KATONA CSABA
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Állami ünnep
augusztus 20. Vecsés
A nemzeti ünnepeink sorából államalapító Szent István királyunk ünnepe kiemelkedik, nem véletlenül állami ünnep a titulusa ennek a napnak
1991 óta. Pedig ez a nap is megjárta a
sokszínűség kálváriáját. A háború
után a rendszerváltozásig az új alkotmány ünnepeként, egy új és jobb világ születéseként hirdették nagyságát,
a korábbi közel ezer évet akarták ezzel érvényteleníteni. Az új kenyér esetében sem mindegy, hogy köszöntjük
vagy megszenteljük a teremtett világ
adományát. Szintén elmaradt az évtizedek alatt István pogányságának említése. Tudjuk, hogy keresztény volt,
miként apja – a méltatlanul elhallgatott, zseniális nagyfejedelem - Géza is.
Csak az időpont vitatott, de Bizáncban vették fel a keresztséget, nem vé-

letlenül lett István királyunk 2000.
augusztus 20-a óta a keleti rítusú keresztények szentje is. Ő az egyedüli,
aki mindkét keresztény egyház szentje
az 1054-es katolikus egyházszakadás
óta. Méltán lehetünk büszkék rá, műve a keresztény Magyarország ezer év
után is áll, és ma is példát mutat az
egyre betegebb Európának arra, hogy
megtalálja a megmaradás útját.
A fesztiváldíjas Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara térzenével fogadta az ünnepségre érkezőket. Tíz órakor Falvai Anett,
az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a jelenlévőket: Szlahó Csabát,
Vecsés város polgármesterét, Tábori
Ferenc alpolgármestert, Mohainé
Jakab Anikó jegyző asszonyt, Tófalvi
Mónikát, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Pintér Ferencet,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökét, Dr. Lugosi Máriát, az Oktatási Bizottság elnökét, valamint a történelmi egyházak képviseletében Dr.
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VHZ FÚVÓSZENEKAR FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

Mi történt 2016 augusztusában?
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Huszka Mihály római katolikus plébános urat és Dömötör Norbert református lelkész urat.
Az ünnepség kezdetén a Fúvószenekar kíséretével közösen elénekelték a Nemzeti Himnuszt.
Az ünnepi műsor első fellépője a
14 éve alakult Balla Péter Népdalkör
volt, akik hatszor nyerték el az Aranypáva Díjat és egyszer az Aranypáva
Nagydíjat. Művészeti vezetőjük Szeghalmi Ágnes. Összeállításukban egy
szatmári népdalcsokrot és a Magyarok szép hazája című dalt hallhattuk.
Citerán kísért: Pesti János (fotón).

Talán messziről indítom ünnepi
beszédemet, de hálás vagyok. Hálás
vagyok Krisztusért, Isten szeretetéért,
sok jótéteményéért, családomért, a
megtisztelő felkérésért, a magyar keresztény államiság létrejöttéért, népünkért, értetek! Hálás vagyok, mert
e mai nap nyitottabbá tett, hogy ne
csak magamban, családomban, esetleg gyülekezetemben gondolkozzam,
hanem egy egész nemzetben, melyhez öröm tartoznom.
A hálás szívet és a hálaadást nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor
úgy vélem, a mai világban elfelejtet-
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FOTÓ: KATONA CSBA

Dömötör Norbert református lelkész tartott ünnepi beszédet, amelyet
teljes terjedelemben ismertetünk:
„Tisztelt Honfitársaim! Ünneplő
Vecsésiek!
„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt
103,2).

tünk hálásnak lenni. Manapság minden arra sarkall, hogy soha ne legyünk megelégedve semmivel, amink
van. Milyen jó, hogy vannak napok,
melyek emlékeztetnek, ne felejtsünk
el elégedettnek lenni és hálát adni,
hiszen annyi mindenünk van, annyi
mindent kaptunk.
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A mai nap a hála napja. Hálásak
lehetünk az ünnep lehetőségéért.
Csodálatos, hogy vannak ünnepnapjaink. Ünnepek, amikor a nagy rohanásban megállhatunk, megpihenhetünk, és hálásnak lenni tanulhatunk. Mert az ünnep erre adatott, ez
a mai nap is.
Augusztus 20. az egyik legősibb
magyar ünnep, István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az úgynevezett törvénynapokat. Később I. László
király hozott döntést az ünnepnappal
kapcsolatban: áttették augusztus 20ra, mert 1083-ban e napon avatták
szentté I. István relikviáit a fehérvári
bazilikában. A történelem során már
Nagy Lajos uralkodásától kezdve au-

gusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban.
Nagyszerű, hogy vannak ünnepeink, és személy szerint hálás vagyok,
hogy nemcsak nagy ritkán, hanem
minden héten adatik egy ünnepnap,
Krisztus feltámadásának napja, a vasárnap. A régiek még tudták ezt.
Bárcsak ezzel is tudnánk élni és megszentelni. Ennek fontosságát ismerte
fel már István király is, amikor elrendelte, hogy tíz falvanként egy templom
épüljön, hogy az Úr napját mindenki
megszentelhesse, és e napon megnyugodhasson a maga munkájától.
Nyomdokait követve vegyük hát
észre, hogy az ünnep micsoda lehetőség, és ünnepeljünk! Márai Sándor
írja: „Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen... Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts
el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem
csak a naptárban írják piros betűk-

FOTÓ: NAGY MÁTYÁS
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kel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül... mennyi
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a
különbözés. Az ünnep az élet rangja,
felsőbb értelme.”
A mai nap a hálaadás napja. Hálásak lehetünk az új kenyérért, az „életért” (hiszen sok helyen így nevezik a
búzát, a gabonát), köszönetet mondhatunk Isten gondviseléséért! Az új
kenyér emlékeztet, hogy szükségünk
van a mindennapi kenyérre, az élhető
életre, a kiszámítható egzisztenciára és
az Úr kegyelmére. A mindennapi kenyér Isten gondviselésébe vetett hitét
jelenti, hogy Ő gondoskodik rólunk,
és megáldja a szorgos emberi munkát. Mi Isten gondviselésének eszközei lehetünk. Keresztyénként hisszük,
hogy Jézus Krisztus az élet kenyere,
aki nemcsak testileg és lelkileg táplál,
hanem az örök életre is. Ma ezt is
megköszönhetjük.
A mai nap a hála napja. Hálásak
lehetünk első királyunkért, hazánkért, kereszténységünkért, népünkért
és egymásért. István királynak is köszönhetjük, hogy ma keresztényként
és magyarként itt állhatunk és ünnepelhetünk. István volt az, aki belátta,
hogy jövőnk biztosítéka a királyság
megalapítása és vele együtt a kereszténység felvétele.
Isten szolgájaként így volt a keresztény magyar állam létrehozója.
Steinbach József református püspök
így ír erről az ünnepről: „ez az ünnep
minden más ünnepnél jobban szembesít bennünket vitathatatlan ezeréves keresztyén örökségünkkel. Most
is bátran valljuk, hogy keresztyén értékekre építkező ország vagyunk, és
nekünk ezen az úton adatik jövő.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, Isten
Fia, Megváltó, és az embernek szüksége van a megváltásra, hogy ezt az
életet is másként élhesse. A keresztyén hit arra indít, hogy Isten dicsőségére és a másik ember javára éljünk
– elsősorban azok javára, akiket különösképpen ránk bízott az Isten”.
Egymás, városunk és hazánk javára.
De szeretnénk-e így élni? Tudunk-e
hálásak lenni? A mai nap köszönetet
mondhatunk Istennek az ünnepért,
az új kenyérért, első királyunkért, kereszténységünkért, nemzetünkért, családunkért, mindenünkért! Isten áldása legyen magyar népünkön, ő tegyen bennünket Krisztus által az ő
hálás népévé, aki az Ő dicsőségére él
és munkálkodik! Ravasz László, református püspök fohásza legyen
most közös imádságunkká: „Örökkévaló Istenem! Köszönöm neked,
hogy magyarnak teremtettél, és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében
részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag,
hitünk ingadozó és lelkünk pártos.
Meghajtjuk fejünket... De ígéreteid
igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal, és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te
meg nem rontod soha. Hisszük, hogy
ha hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. Könyörgök Hozzád, töltsd ki
Szent Lelkedet erre a népre! Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot,
ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és
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emberi méltóságunkban. Legyünk a
Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak, mint a Te néped. Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak
Te magad jöjj.”
A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Az ünnepi műsor második felében mezőségi, magyarpalatkai akasztóst és csárdást láthattunk Soltészné
Kovács Zita és Soltész János népművészek előadásában. A hölgy a Bálint
Ágnes Óvoda óvodapedagógusa. Gratulálunk szép táncuknak! (A fotón)

minden évben a Köztisztviselők
Napja alkalmából kerül sor, és hagyományosan augusztus 20-án, az
ünnepség keretében adják át az elismeréseket. A kitüntetéseket a
Polgármester úr és a Jegyző asszony
nyújtotta át.
A Képviselő-testület a 127/2016.
(IV.26.) határozat alapján „Köszönő
Oklevél” kitüntetést adományozott
Malek Zoltánné részére, aki 1992.
március 10-étől dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, mint informatikus, majd rendszergazda. Szakmai tevékenységében a folyamatos fejlődés
iránti igény nélkülözhetetlen.
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FOTÓ: KATONA CSBA

Kitüntetések átadása
A köztisztviselői területen adományozható Köszönő Oklevél kitüntetést az kaphat, aki legalább 20 éve
tevékenykedik a város intézményeiben, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárulnak a város hírnevének öregbítéséhez. Átadására

A Képviselő-testület a 128/2016.
(IV.26.) határozat alapján ugyancsak
„Köszönő Oklevél” kitüntetést adományozott Bencsik Lászlóné részére,
aki 1992. április 15-étől dolgozik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán,
mint ügyintéző. 2011-től kezdődődően
a házipénztár kezelését is ellátja. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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MALEK ZOLTÁNNÉ

Az ünnepi ökumenikus ima
és az új kenyér megáldása
A történelmi egyházak képviseletében Dr. Huszka Mihály római katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész áldotta meg az új ke-
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FOTÓK: KATONA CSBA

BENCSIK LÁSZLÓNÉ

nyeret. A Hivatal munkatársai a kockára vágott, megszentelt új kenyeret
körbevitték, és mindenki megkóstolhatta.
Az ünnepség zárásaként elhangzott a Szózat, majd a műsorvezető felkérte a jelenlévőket, hogy fáradjanak
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át a Megmaradás Emlékműhöz, ahol a
szoborpark újabb három alkotással bővül, és ezek fölszentelésére kerül sor.

Bővült a szoborpark
A Megmaradás Emlékműnél Vitéz
Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs
Erdélyi Kör elnöke köszöntötte a

megjelenteket. Elmondta, hogy a közadakozásból elkészült három szobor Attila nagykirály, Csaba királyfi, Árpád nagyfejedelem – mellé újabb három szoborral bővült a nemzeti emlékpark. A három Árpád-házi király Szent István király, Szent László király
és IV. Béla király – mellszobrát Márkus
Ferenc faszobrász készítette. Ő és csapatának alkotása volt 2005-ben a
Megmaradás Emlékmű elkészítése is.

FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

FOTÓ: KATONA CSBA

107

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

Szlahó Csaba polgármester rövid
előadásában méltatta az Árpádok
négyszáz éves munkásságát, a honfoglalástól, a nemzetté válástól egy
európai nagyhatalom kialakításáig.
Dr. Huszka Mihály római katolikus plébános és Dömötör Norbert református lelkész áldotta meg a szobrokat. A szobrok leleplezését Szlahó
Csaba polgármester, Tábori Ferenc
alpolgármester és Mohainé Jakab
Anikó jegyző asszony végezte el, majd
koszorúzás következett.
A rövid ünnepség a Székely himnusz közös eléneklésével ért véget.
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS
FOTÓK: KATONA CSABA

Színház volt Vecsésen!
A Bálint Ágnes Kulturális Központban a KISSPISTA SZÍNHÁZ előadá-

sában láthattuk Carlo Goldoni: A
Hazug című komédiáját.
Szereplők voltak:
Vas-Zoltán Iván, Pataki Gréti, Füleki Violetta, Fogarasi Katalin,,
Meixner Veronika, Gallen Gábor,
Vörös Kristóf, Kresznerits Ádám,
ifj. Vághy Péter, Vághy Péter,
Nagy Gyula, Szegner Ádám, Varsa
Márton, Vághy Viktor, Czellaó
Ildikó
Fordította:
Magyarósi Gizella
Díszlet – jelmez:
Kék Maja
Zene:
Kresznerits Ádám
Dramaturg – Rendezte:
Varsa Mátyás
VT INFO
FOTÓ: KÁLLAI TÓTH ANETT
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A Tóth-féle politológiai állandó
A politikus a pályája elején még olyan ember, mint te. Hatalomra kerülve már sokkal különb nálad.
Ha pedig kipenderül hatalomból, kiderül, hogy semmi nem volt igaz róla.
(D’ELHOUGNE LÁSZLÓ: 707 MAGYAR MÖRFYY TÖRVÉNY)
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Ismét nagydíjasok
lettünk!
Augusztus 27-28-án került megrendezésre a XX. Egri Népzenei Gála Országos és Aranypáva Nagydíjas Verseny,
melyet hagyományosan a KÓTA, az
Egri Kulturális és Művészeti Központ,
valamint a Cantus Agriensis Kulturális
Egyesület szervezett. A műsorok helyszíne a Bartakovics Béla Közösségi Ház
és az Esterházy téri Szabadtéri Színpad
volt. A gálán és a versenyen közel 40
együttes, citerazenekar és szólista lépett
fel, akik az ország, illetve Szlovákia területéről érkeztek, ízelítőt nyújtva a hazai és a felvidéki népzene legjavából.
A rendezvényen a Megmaradunk
3000 Vecsés Magyar Kultúrájának
Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa
Népdalköre Vecsés várost képviselte.
A tét az Aranypáva Nagydíj ismételt

elnyerése volt. A megérkezés után felöltöttük lővétei székely népviseletünket, behangoltuk a citerákat, s a többi
csoporthoz hasonlóan, elpróbáltuk
műsorunkat. Amíg sorra kerültünk,
gyönyörködve hallgattuk és csodáltuk a
színes ruhákba öltözött versenyzőket.
Műsorunkban szilágysági és ormánsági
népdalokat mutattunk be, amelyeket
Pavella Krisztina, népdalkörünk művészeti vezetőjének irányításával sajátítottunk el. Ezúton is köszönjük odaadó
munkáját. Az előadásunk után úgy
éreztük, derekasan helytálltunk. A
szakmai zsűri tagjai a magyar népzene
jeles kutatói, művészei és ápolói voltak,
akik értékítéletében megbízhattunk.
Ezért is volt óriási az örömünk, amikor
az ebédet követő délutáni eredményhirdetésen – több kitűnő fellépő mellett – mi is megkaptuk a második
Aranypáva Nagydíjunkat!
– LABDARÓZSÁSOK –
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Intézményvezetői
kinevezés
A Bálint Ágnes Óvoda vezetésére –
Szabó Gyuláné nyugállományba kerülése miatt – pályázatot írt ki az önkormányzat. A képviselők egyhangú
szavazással – az óvodai szervezetek
egyetértésével – Lakner Brigittát választották meg intézményvezetőnek
2016. augusztus 1-jével. Megbízása öt
évre szól. Lakner Brigitta 2000 óta
dolgozik az intézményben, 2002-től
látja el a vezetőhelyettesi beosztást.

Személyi változás az Értéktár
Bizottságban
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A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület 2015. augusztus 1-jétől létrehozta a Vecsési Települési Értéktár Bizottságot. Tagjainak Vadászi Istvánnét,
Frühwirth Mihályt és Gál Istvánt választotta. Most Frühwirth Mihály

egyéb elfoglaltsága miatt felmentését
kérte. A bizottság további zavartalan
működése érdekében Doróné Zemmel Katalint választották helyére, aki
több évtizedig volt a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője. Helyi ismerete és személyének ismertsége alkalmassá teszi a bizottsági munkára.

Öt hétig szünetelt
a közlekedés a vasúti
aluljárónál
A július 23-ai hatalmas felhőszakadás
ismét komoly gondot okozott a
Lőrinci úti vasúti aluljárónál. A csapadékvíz rombolása miatt újra el kellett elkészíteni a körforgalmi csomópont szakaszát, ami 41 millió forintba került. A közlekedés szeptember
1-jével indult újra.
FOTÓ: KATONA CSABA
VT INFOK

A FELVÉTEL AZ AUGUSZTUS 17-EI HELYZETET MUTATJA. TELJESEN ÚJ ÚTALAP VÁRJA
A VÉGLEGES ÚTBURKOLAT ELKÉSZÍTÉSÉT.

IV. Murcifeszt
Augusztus 27-én a Fő utca 60. számban – az egykori Községháza helyén – a VHZ fúvósainak próbahelyiségéül szolgáló épület udvarán felállított 220 m2-es sátorban és az udvaron rendezték meg a IV.
Murcifesztet. A korábbi években az egyesület a tiszta bevételt egy a valamikori Községházához méltó
kerítés elkészítésére, és egy emléktábla elhelyezésére ajánlották fel. Várják az önkormányzat lépését
ebben a vonatkozásban. Most a bevételt a zeneegyesület támogatására használják fel. Fotók Gábor Béla

AUGUSZTUS 20. ÁLLAMI ÜNNEP. BALRÓL: MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ ASSZONY, SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER,
TÁBORI FERENC ALPOLGÁRMESTER, DR. LUGOSI MÁRIA, AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE, TÓFALVI MÓNIKA, A
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE, PINTÉR FERENC, A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ÉS
DR. HUSZKA MIHÁLY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS ÚR. FOTÓ: KATONA CSABA
MEGMARADÁS EMLÉKMŰ MÁR HAT NEMZETI NAGYSÁGUNK MELLSZOBRA ÉKESÍTI AZ EMLÉKHELYET. ÁLLAMI ÜNNEPÜNKÖN SZENTELTÉK FEL SZENT ISTVÁN, SZENT LÁSZLÓ ÉS IV. BÉLA KIRÁLYAINK SZOBRÁT. FOTÓ: KATONA CSABA
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Aratási mulatság
Arató Mulatságot rendeztünk 2016.
szeptember 3-án, szombaton, „MI”
egy vecsési fiatalokból összeállt csoport, akik az aratáshoz kapcsolódó
néphagyományokat szerettük volna
újraéleszteni. Ezt a hagyományt alapul véve állt össze 2016. július elején
20 lelkes fiatal, akik keresték-kutatták
a szokást, szülőktől, nagyszülőktől segítséget kérve, hogy újraélesszék a
„hamu alatt lapuló tüzet”. Nagy segítségünkre volt a tradíció feltérképezésében családjaink szépkorú tagjai
mellett, a vecsési néphagyományok
kutató mestere, Frühwirth Mihály úr
is, akinek szintén szeretnénk megköszönni a segítséget, minden írásos- és
képanyagért.
Az arató hagyomány szerint, csapatunk újraértelmezte a szokást, amit
szeptember 3-án, egy verőfényes szom-

bat délután a következő köntösbe
bújtattunk.
Délután 18:00 körül járhatott már
az óra, amikor is a „földesúr” portáján, a Vecsési Tájházban gyülekeztünk „MI”, az aratós lányok. Étellelitallal vártuk az aratásból megfáradtan hazatért legényeket, akik az arató
koszorúval érkeztek. A „földesúr és
neje”, akiknek szintén szeretnénk
megköszönni, hogy elvállalták a felkérést az arató tánc betanításáért, az
eseményen való szereplésért, valamint a koszorú és a kenyéráldás lebonyolításában való segítségükért, ők
a vecsési néptánctanító házaspár:
Fazekas Rita és Fazekas József.
Az arató felvonulás útvonalán süteménnyel, illetve üdítővel kínáltuk
az összegyűlt nézőket, vendégeket,
majd a menet elért a Szent Kereszt
Templomig.
Este 19 óra körül Dr. Huszka Mihály plébános úr kenyéráldását köve-
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Mi történt 2016 szeptemberében?
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tően csapatunk előadta a templom
előtt az arató táncot, melyet a kitűnő
Brunner Zenekar kísért, és amit nagyon köszönünk, majd felvonulásunk folytatta útját a Mulatság helyszínére.
Húsz órakor elkezdődött az Arató
Mulatság a Fő u. 60. szám alatt,
amely egészen „kivilágos-virradatig”
tartott, élőzenével, sok tánccal, tombolával és rengeteg vidámsággal.
Végül a következő idézettel zárnánk a 2016-os Arató Mulatság hírmondóját, ahogyan mi láttuk és látjuk: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” találkozzunk 2017-ben is...
„AZ ARATÓSOK“
FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Hálásak
az adományokért
Kárpátalján
Ismeretes, hogy az önkormányzat és
az Orbán Balázs Erdélyi Kör gyűjtést
szervezett a Kárpátaljai magyarok számára. Az első szállítmány átadása
megtörtént.
Az összegyűlt adományokat 2016.
szeptember 2-án szerencsésen eljuttattuk Kárpátaljára. Az adomány
Nagydobronyban, egy bentlakásos
gimnáziumban került átadásra. A
gimnázium Ungvár és Munkács között található, színmagyar település,
60 km-es körzetben nincs más magyar gimnázium. Az iskola fenntartója a református egyház. A magyar

kormány segítségével most is építkezés folyik, bővítik a szálláshelyeket és
új tantermekre is szükség lesz. A gimnáziumhoz egy óvoda is tartozik. A
könyvtárat is most kezdik berendezni. Iskolakezdés előtti napon érkeztem, nagy volt a sürgés-forgás, sőt a
délutáni órákban már érkeztek a
bentlakásos diákok is.
Az adományokat: élelmiszert,
könyveket, játékokat, ruhaneműt és
a 100 000 Ft-ot, a legmegfelelőbb időben és helyre tudtam átadni.
Ezúton szeretném megköszönni
vecsési polgártársaimnak (sokan névtelenül adományoztak, ezért nem
mindenkinek tudom név szerint),
hogy támogatták kezdeményezésünket: Kassai Péterné, Vas Lászlóné,
Veres Rita, Punné Szvoboda Erna,
TÜNDIVAT.
Külön megköszönöm Vecsés Város Önkormányzatának 100 000 Ft-os
adományát.
AZ

V. HOMPOTH ZOLTÁN
ORBÁN BALÁZS ERDÉLYI KÖR ELNÖKE
FOTÓ: OEBK
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Húsz évvel ezelőtt
adták át a Falusi
iskola új épületét
Napjainkban már Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola az intézmény neve.
Az ünnepséget szeptember 19-én tartották az iskola udvarán, ahol megjelent Szlahó Csaba polgármester, Molnár Imre nyugalmazott polgármester,
Potzner Ferenc Ybl díjas építész, Pável
Béla volt alpolgármester és a képviselő-testület volt és jelenlegi tagjai. A
megjelent vendégeket Tófalvi Mónika,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte. Ezt követően az
iskola tanulói adtak egy rövid műsort, majd Frühwirth Mihály, a Kulturverein elnöke emlékezett meg a
Falusi Iskola történetéről. Megem-

lítette, hogy az 1890-es évek közepén
egy törvény előírta a kétnyelvű oktatást. Ennek következtében két évtized alatt a korábbi német anyanyelv
kiszorult az oktatásból. Az 1948-as államosítások és iskola-összevonások következményeként megszületett a
Központi Iskola elnevezés, amely a jelenlegi iskola elődjének tekinthető.
Az iskola fejlődése 20 évvel ezelőtt
gyorsult fel, amikor átadták a 16 tantermes új iskolát és tornacsarnokot
még Molnár Imre polgármester idejében. A rendszerváltás utáni első önkormányzat már 1991-ben kiírta a
pályázatot az új iskola megépítésre,
aminek az volt az egyik követelménye, hogy a tervezők használják fel a
régi sváb házakra jellemző motívumokat. A kiírásra három tervet nyújtottak be. A lakosság és a képviselőtestület a KÖZÉPÜLET Tervező
Vállalat – Laczkovics László, Potzner
Ferenc, Járomi Irén, Fejérdy Péter és
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Kerecsényi Zsuzsa belsőépítész –terveit támogatta. Az épület nemcsak
Vecsésen aratott elismerést, hanem
országosan is, hiszen az építészek
ezért a munkájukért 1999-ben megkapták a Pro Architektúra-díjat. Az
építkezést 1992 búcsú hétfőjén kezdték el. Egy évvel később az alsósok
már birtokba vehették a tantermeiket, majd egy évvel később a felsősök
is beköltözhettek. Közben a pénz elfogyott, így az iskola teljes befejezése csak
két évvel később vált lehetségessé. Az
ünnepélyes átadás 1996. szeptember
búcsú hétfőjén történt. A most megtartott ünnepségen egy emléktáblát is
elhelyeztek az iskola falán.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR GYULA

Emlékmű
Vecsésieknek is
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A Szovjet Állami Védelmi Bizottság
(ÁVB) 78 1944. december 16-ai
7161. számú határozatát maga Sztálin
látta el kézjegyével. A határozat 7
pontban rendelkezett a „Vörös Hadsereg által felszabadított területén tartózkodó valamennyi munkaképes német – a 17 és 45 év közötti férfiak és a
18 és 30 év közötti nők sorsáról.” A 2.
és 3. Ukrán Front által megszállt részekről az 1944. december 22-ei
0060. sz. parancsa már „az összes német származású munkaképes személyre" vonatkozott.
Vecsésre „Szent János napján jöttek be az oroszok!”, és azonnal elkezdték összeszedni a munkaképes

férfiakat, fiúkat, asszonyokat, lányokat. Hadizsákmányként kezelték
őket. A Budapest–Szolnok vasútvonal még romokban hevert. Ezért az
első csoportokat Aszódon keresztül
Kál-Kápolna vasútállomásra szállították, hajtották. Ezen a vasútállomáson
zsúfoltak vagonokba Berkenye,
Vecsés, Rákoskeresztúr, Zebegény,
Kerecsend, Szendehely, Iklad,
Kismaros, Kápolna, Nagymaros,
Kompolt és Taksony településekről
elhurcolt svábokat. A donyecki szénmedence volt az úti cél. Volt, akit ott
temettek, néhányat a betegek közül
egy év után hazaengedtek. A többség
1947 nyarán, őszén tért haza.
2005-ben a felsorolt települések
összefogásával emlékművet állítottak
a vagonírozás színhelyén. Szeptember
24-én az emlékmű a felújításán vettünk részt Tófalvi Mónikával, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: FRÜHWIRTH MIHÁLY
KULTURVEREIN
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Hagyományőrzés, Kultúra

XVI. Vecsési
Káposztafeszt
A szervezők idén is két napra terveztek, és ezúttal az időjárás kegyes is volt,
és mind a két napon megvalósulhatott
minden tervezett program. Változást is
tapasztalhatott az évente kilátogató
vendég. Állandó kihívást jelent a szervezőknek a nagy tömeg kulturált elhelyezése, és a térben való vándoroltatása, amely korábban az Epres területén
csak kiadós, majdnem helyben járással
volt megoldható. Ezzel együtt járt a
megfelelő parkolóhely biztosításának
kérdése. Most a Régi-Ecseri út és a
Lanyi egy részének bevonása a fesztivál
területét jelentősen megnövelte, és a
Lanyinál nagyobb parkolót is ki lehetett alakítani. A Régi-Ecseri útra ke-

rültek a vendéglátó pavilonok. A
Lanyinál felállított színpadnál pedig
körben – szinte csak – vendéglátósok
voltak. Ami feltűnő volt a korábbi
évekhez képest, hogy most az Epres területén akadtak üres helyek, ami eddig
elképzelhetetlen volt. Igaz, most lehetett
sétálni. (szj.)

Szombat:
Tradicionális sváb esküvő
Ilyen még nem volt
a Káposztafeszten
A Káposztafeszt első napján olyan
program került a délutáni műsorba,
amit az elmúlt 15 évben még nem látFOTÓ: KATONA CSBA
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hatott a közönség. Sokaknak meglepetés volt a sváb esküvő. A rendezők
már többször felvetették a megrendezését, ezért Doróné Zemmel Katalin a
Rosmarein Tánccsoport vezetője idén
úgy döntött, hogy összefogja a tánccsoportokat és színpadra viszi az esküvőt.
A színes program a Vecsési Tájháznál
vendégvárással kezdődött, majd felvonulással folytatódott. A népes menet
érintette a násznagyok, a vőlegény és a
menyasszony házát. A násznépet a
Brunner Zenekar kísérte. A felvonuláson közel 100 szereplő működött közre
és nagyon nagy létszámban csatlakoztak a lakodalmas menethez az érdeklődők is. A fergeteges sikert aratott
programban szerepelt a Rosmarein
Tánccsoport, a Lumpen Klumpen
Tánccsoport, a Wetschescher Nachtigallen Kórus, a Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Tánccsoport és a Falusi
Általános Iskola táncosai.
A látványos és nagyon emlékezetes
produkcióról a rendező, a koreográfus
és a szervező Doróné Zemmel Katalin
ezt mondta:
– Májusban, amikor a Káposztafeszt Szervező Bizottság elkezdte
szervezni a Káposztafesztet, összehívták a nemzetiségi tánccsoportok vezetőit és a Brunner zenekar vezetőjét,
hogy szervezzük meg a sváb esküvőt.
Ez már az előző években is szóba került, de úgy látszik, most érett be a
gondolat. A szervezéshez tartozott,
hogy keresnünk kellett násznagyokat,
akik ezt a tisztséget elvállalják, majd
találni olyan helyszíneket, ahonnan a
vőlegényt és a menyasszonyt hozzuk.
A szervezést végül azért vállaltam el,
mert tavaly a 15 éves jubileumunkat
ünnepelve a Rosmarein Tánccsoport-

nak már elkészítettem a sváb esküvő
koreográfiáját. Ezt adtuk elő most is
a színpadon. Nagy segítséget kaptam
a résztvevő tánccsoportoktól, például
a Lumpen Klumpen tánccsoportból
kerültek ki az örömszülők, a Falusi iskola tánccsoportjának vezetője pedig
elvállalta az egyik násznagy szerepét.
Szerencsére a mai napig élnek még a
régi sváb esküvői szokások Vecsésen.
Itt is, mint az igazi esküvőkön, kis szalagocskákkal feldíszített rozmaringot
adtunk minden résztvevőnek, ami a
sváb hagyomány szerint a hűség és a
szorgalom jelképe. Valójában nekünk
csak be kellett emelni a műsorunkba
azt, amit egyébként Vecsésen egy sváb
esküvőn napjainkban is látni lehet.
Annyiban tértünk el az eredeti sváb
esküvőtől, hogy egy menetben jártuk
be az útvonalat, és nem ingáztunk a
helyszínek és a lakodalmas ház, jelen
esetben a színpad között.
A násznagyok szerepét Füzesi József
és felesége, valamint Sárdi Tamás házánál Simon Sándor és felesége vállalták el. A vőlegényt Vasadi Attila és
családjától, a menyasszonyt pedig tőlünk vitték el. A vőlegény szerepét
Papp Gábor, a menyasszonyét pedig
Bittner Bernadett vállalta. Az örömszülők szerepét Szlahó Fazekas Ági,
Frühwirth Peti (a menyasszony szülei),
Somogyi Szilvi és Kaiser Pali (a vőlegény szülei) vállalták el.
A tánccsoportokon és az énekeseken túl hálás köszönettel tartozom
azoknak, akik támogatták a produkciót. Ismerősök ajánlották fel, hogy a finomabbnál finomabb igazi lagzis sütiket elkészítik, melyeket a házaknál kínáltunk a vendégeknek, mialatt a
zenekar három számot játszott. Wirth-

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

né Sárosi Évi és családja, Herczegné
Frühwirth Rozika, Magyarné Milike és
Kevéné Mayer Anikó ebben nagy segítséget nyújtottak. Kimondhatatlanul jó érzés, hogy másoknak is
fontos volt ez a program.
P.GY.
FOTÓ: KATONA CSABA

A Sváb esküvőt követően Szakáli
István Lóránd, az agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a káposztafesztivált. Rövid beszédében elmondta, hogy az egyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunkról van szó,
amelynek feldolgozásában és hasznosításában Vecsés élen jár. Kifejezte reményét, hogy belátható időn belül a
vecsési savanyított káposzta a hungarikumok sorát fogja gazdagítani.

Savanyúságverseny
Hagyományokhoz híven az idén is
volt savanyúság verseny. A szabályok
miatt megváltozott a termékek besorolása, versenybe helyezése. Idén kimagaslóan sok: 26 savanyító cég nevezett! Nagyon finom, ízletes termékek
versenyeztek. A verseny igen szoros
volt, némely esetben a zsűrinek újra
kellett kóstolnia, és döntenie.
A szakmai zsűri nagyon komolyan
vette a feladatát, amelynek tagjai voltak:
Szakáli István Lóránd agrárfejlesztésért, és hungarikumokért felelős
helyettes államtitkár, Pappné Varga
Edit, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakképző Iskola mérnök tanár,
Ruzsbaczkiné Komlós Róza, Abonyi
Ferenc, Frühwirth Nándor vállalkozók.

Négyféle kategóriában hirdettek
versenyt. Eredmények:
Savanyított káposzta
I. Kriz-ker Kft
II. Polyi-ker 2002 Kft.
III. A/B 2004 Bt
Káposztával töltött fehér TV paprika
I. Szabados József
II. ESJÉ Bt.
III. Agro-Team Kft.
Kovászos uborka
I. A/A Pomádé Bt.
II. Strom Kft.
III. VESAV Kft.
Vágott-vegyes savanyúság
I. ESJÉ Bt.
II. Földvári-ker Kft.
III. Polyi-ker 2002 Bt.
Az idei évben először indult a savanyított káposzta „Vándor Díj“, ezt
a legjobb terméket előállító vállalkozás, a Kriz-Ker Kft. kapta. A nyílt kóstolás nagyon sikeres volt, közel 70 fő
adta le voksát. A Közönség-díj nyertese a Kriz-Ker Kft. lett (a fotón a zsűrivel látható).
ÍRÁS: SCHNEIDER RICHÁRDNÉ NÓRA

FOTÓ: KATONA CSABA

Főzőverseny – szombat
A zsűri elnöke Jegenyei István, a káposztafőzés nagymestere volt. Mun-
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kájában Stubnya Péter, a Stáció Hotel séfje segített. A korábban megszokott 60-70 baráti társaság helyett 15
csapat tevékenykedett csupán, akik
dacoltak a drasztikusan megváltozott
jelentkezési feltételekkel. A szombati
nap eredményei:
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I. Williams Televízió – Töltött káposzta mellett lila káposztából készített levest szervíroztak, apróra
vágott, téglalap formájú kemény
tojással és rácsos sajt csipsszel díszítve. A zsűri a különleges szín- és
íz hatás végett egyhangúlag döntött mellettük.
II. Varga Peti és Baráti Köre – A
Bugaci nyakas káposzta fantázia
nevű, különleges fűszerekkel elkészített étel remekmű volt.
III. Vecsési Sport Egyesület – A bajnokok töltött káposztája a legkényesebb igényeknek is megfelelt.
Különdíjat kapott a Petz Családi
Pincészet kitűnő étele a kemencében elkészített töltött káposzta,
amihez kemencében sült káposztás rétest szolgáltak fel.
VT INFO
FOTÓ: KATONA CSABA

Szombati kulturális programok
Az Epres közepén felállított és ezúttal
a Hagyományőrző elnevezést kapó
színpadon több emlékezetes produkciót láthattunk. A kitűnően koreografált Sváb esküvőről már szó volt, de
a VHZ Koncert-Fúvószenekara és a
Lumpen Klumpen Tánccsoport műsora minden igényt kielégített, kiválóan szolgálta a német nemzetiségi kultúra bemutatását. Ugyanezen a színpadon következett a The BlackBirds
együttes Beatles emlékműsora. Kár,
hogy a programjuk másik fele időben
egybeesett a másik színpadon fellépő
világsztárokkal. Egy kis szervezéssel
biztosan elkerülhető lett volna ez. Ez
a zenekar nem véletlenül a világ
egyik legjobb „Beatles-imitátora”. Felállásukban, megjelenésükben is megidézték a beat királyait, de ennél sokkal fontosabb, hogy hangzásvilágban
is tökéletest nyújtottak. Zseniális volt.
A Lanyinál felállított – Becherowka nevet viselő – színpadon igazi világsztárok zenéjét élvezhettük. Szerbia
kisfalujából származó – zömében cigányszármazású – zenész igazolta hírnevét. Boban Markovic Orkester koncertje felejthetetlen élményt nyújtott.
Elénk tárta a Balkán szerb-cigány zenei világát, olyan magas művészi fokon, amelyre csak a legnagyobbak képesek. Különösen magával ragadó
volt az az alázat, az az odaadás, ahogyan tudásuk maximumával, elementáris erővel be akarták mutatni zenéjüket, kultúrájukat.
Sikerült nekik, köszönjük!

    

1. A Sváb esküvő egy meghitt pillanata
2. Boban Markovic és zenekara
3. Szabadiné Schiller Katalin a savanyúságaival
és a csúcskáposztával
4. A megelevenedett Beatles film a Black Birds
5. A Petz Család mindkét napon fáradhatatlanul
mutatta be a káposztagyalulás tudományát
6. Frühwirth Mihály a kiállításán egy érdeklődővel beszélget
Fotók: 1–4 Katona Csaba, 5–6 Polgár Gyula
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Vasárnap – Szentmise
és terményáldás
A káposztafesztek történetében a legünnepélyesebb esemény a szentmise
keretében történő terményáldás. Vasárnap, szeptember 25-én 10.30 –kor
a Jókai utcai Szent Kereszt templomban dr. Huszka Mihály plébános atya
tartott szentmisét és áldotta meg a
szorgalmas gazdálkodók terményeit.

122

A szentmise után a templomtól
indult el a fesztivál leglátványosabb
szakasza, a felvonulás. A menet élén
a városi elöljárók és a vendégek hintói
haladnak, majd impozánsan megrakott kocsikon magával a káposztával, a
természet csodájával, egyik legfontosabb élelmiszerünk fizikai valójával találkozunk. Őket követik az óvodák, iskolák és civil szervezetek ötletesebbnél
ötletesebb megoldásai. A felvonulók
sokasága hagyományosan a Jókai Mór
utca és a Kálmán utca érintésével jutnak ki az Epres Régi-Ecseri úti bejáratához. A színpadon helyet foglaló zsűri
és a körülötte lévő emberek sokasága
fogadja a felvonulókat.

Felvonulás gyermek kategória:
I. Mosolyország Óvoda (fotón)
II. Bálint Ágnes Óvoda
III. Falusi Nemzetiségi Óvoda

Felvonulás ifjúsági kategória:
I. Grassalkovich Isk. 2.b (fotón)
II. Grassalkovich Isk. 3d, 4b.
III. Halmi Telepi Ált. Isk.

Felvonulás felnőtt kategória:
I. Ne felejts Nyugdíjas Klub
II. Hagyományőrző Vecsési Barátok
III. III. sz. nyugdíjas klub
A felvonulás után Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, és Szlahó
Csaba polgármester köszöntötte a
fesztiválra kilátogató vidám forgatagot, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívántak.
Az elmúlt évek rendje szerint számos kategóriában hirdettek győztest
vasárnap az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával.

Legnagyobb káposzta:
I. Halászék
Családi Gazdasága 14,5 kg
II. Szabados József
csúcsos káposzta
III. Polyovka József és Péter 12 kg
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Legszebb sátor:
I. Grassalkovich iskola (fotón)
és Káposztás Kábelek közös csapata
II. Táncoló fakanalak
III. Csalafinták csapata

Káposztapucolás:
Junior:
I. Halász Tamás
II. Rajnai Mihály
III. Polyovka József
IV. Strohmayer János
Senior:
I. Frühwirth Zoltán
II. Polyovka József
III. Dornyák József
IV. Strohmayer János
Női:
I. Szabadosné Schiller Katalin
II. Frühwirth Zoltánné
III. Brunner Krisztina
IV. Abonyi Antalné
Legszebb Népviselet:
Dirdli ruhabemutató
I. Kovács Erika
II. Csiki Fanni
III. Grassalkovich Isk. 5. osztály

Rajzverseny:
I. Földvári Klaudia
Különdíj: Hajduczky Dóra

Kvíz:
Kerner Ildikó.

Főzőverseny
Ezen a napon is a korábbi évekhez
képest jelentősen megcsappant a főzőversenyre jelentkezettek száma.
Mindössze 17 baráti társaság indult
el. A zsűri elnöke Kaldeneker György,
a nevét viselő Lekvárosház tulajdonosa volt, tagjai Galántai Gyöngyvér
és Mitkuné Hanyecz Erzsébet voltak.
A verseny díjazottjai lettek:
I. helyezés: Fesztivál Gyöngyszemei
lila káposztával töltött szűzpecsenye, tökmagos krumplifánk, mézes-szirupos párolt füge (fotón)
II. helyezés: Kulturverein-Vecsés:
vecsési sváb disznótoros töltött káposzta
III. helyezés: 8. B: húsos káposzta
burgonyával
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Különdíjak
Legkülönlegesebb étel: Petz Családi Pincészet – káposztás rétes
Legszebb tálalás: Vecsési Sportegyesület – bajnokok káposztája (kaporral készített töltött káposzta)
Legegészségesebb étel: Williams televízió – lilakáposztás lepény
Legkreatívabb: Varga Peti és baráti
köre: vecsési göngyölt káposzta
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Kulturális programok
A felvonulás után a Kecskédi
Néptánc Egyesület és a Hartmann
Zenekar kiváló műsorát élvezhették a jelenlévők. Bravúros koreográfiát és több
korosztály élvezetes táncát láthattuk.
A délután további részét szórakoztató, hagyományőrző műsorok és különösen a résztvevők által várt eredményhirdetések töltötték be. A SramliKings programjáról sokan igyekeztek
át a Bracherowka Színpadra, ahová a
babos kendős Beatrice együttes és a
„nemzet csótánya”, Nagy Feró most
is ezreket vonzott és hatalmas sikert
aratott.
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS
FOTÓK: KATONA CSABA

Vendégeink voltak
a szárhegyi kézilabdás
kislányok
Vecsés erdélyi testvértelepüléséről,
Gyergyószárhegyről - 2010-12 között
– a Tavaszi Fesztiválra, három egymást követő évben a kulturális csoport mellett eljöttek a kistelepülés kézilabdásai is. Pár év szünet után Sirály Ferenc, a vecsési női szakosztály
utánpótlás edzője, aki a korábbi időszakban is ennek a kapcsolatnak tevékeny szereplője volt, felújította az
együttműködést. Egyelőre csak a serdülő leánykák szintjén, de reméljük,
hogy az öregfiúk sem maradnak ki a
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AZ ÜGYES LEÁNYOK SOKASÁGA. BALSZÉLÉN LÁTHATÓ CIMBALMOS ÁRPÁD A JÁTÉKOSAI
KÖRÉBEN. KÉK MEZBEN A VECSÉSI GYŐZTESEK VÍGADNAK.
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jóból. A szárhegyi Bethlen Gábor
Iskola volt igazgatója és testnevelő tanára, Czimbalmos Árpád már nyugdíjba ment, de örömmel vette a meghívást, és lányaival villámlátogatásra
jött Vecsésre. Pénteken este érkeztek
egy fárasztó utazás után. A káposztafeszt területén az önkormányzat sátrában Szlahó Csaba polgármester fogadta a vendégeket, ahol a fogadócsaládok is jelen voltak, akik a
gyermekeket vendégül látták erre a
rövid időre.
Szombat a sport és a szórakozás jegyében telt el. Reggel a Grassalkovich iskolában egy öt csapatos torna
kezdődött. Budaörsről kettő és Érdről egy gárda csatlakozott a szárhegyi
és a vecsési lánykákhoz. A körmérkőzéses rendszer rendesen kifárasztotta
őket, de a jókedvűk és a játékszeretetük nem hagyta őket cserben. A tornát Vecsés nyerte Szárhegy előtt, és a
csapatkapitányok boldogan vették át
a serlegeket eredményhirdetésnél.
Utána buszra szálltak, és Üllőn megnézték a férfi együttes Pénzügyőr elleni derbijét, majd visszajöttek a fesztiválra, ahol a VSE sátrában vendégül látták őket. Másnap reggel már
indultak is haza, mert ahogyan
mondták, hétfőn iskola és arról senki sem kapott felmentést.
Czimbalmos Árpád elmondta,
hogy köszönik a meghívást és nagy
örömmel jöttek. Reméli, hogy a két
település vezetői lehetővé teszik a
kapcsolat oda-vissza áramlását. „Mert
a fiatalság kapcsolata a legfontosabb,
öröm nézni, ahogyan a barátságok kialakulnak, és rajtuk keresztül a szülők is összebarátkoznak. Nemzedékek
között alakul ki így a kapcsolat, ez pe-

dig ma nagyon fontos.” – fejezte be
gondolatmenetét a tanár úr.
Mi is ezt reméljük, így legyen!
– SZALONTAI –
FOTÓ: KATONA CSABA

Tíz éves a Stáció!
Az első teljes hónap 2006 szeptembere volt, amikor
megnyitott Vecsés
első szállodája, a
négycsillagos Hotel Stáció. A 10
éves jubileum alkalmából szeptember 29-én nagyszabású születésnapi ünnepségen
Fancsali Gábor, a hotel szakmai igazgatója az évtized fő állomásaiként
2011-es hotelbővítést emelte ki, mert
ez a projekt volt az, ami megalapozta
a legutóbbi öt év sikerét. Ekkor készült el a wellness részleg is, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
Stáció egy széles körben ismert szállodává váljon. Hangsúlyozta, hogy a
Stáció „Zöld Szálloda”, ami azt jelenti, hogy a környezetet igyekszünk a
legkisebb mértékben kihasználni. A
Hotelnek nincs kéménye, hőszivattyús
hűtő-fűtő rendszert alkalmazunk, takarékoskodunk a vízzel, árammal, szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Örömmel emelte ki, hogy elkészült az új parkoló beruházás, így már egy kulturált
és biztonságos szolgáltatást tudnak
nyújtani a vendégeknek. Rövidtávon
szobafelújítás és étterem bővítés, hosz-
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szabb távon rendezvény- és szobakapacitás növelés a tervük.
Dr. Niklai Ákos, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke is méltatta a szálloda szakmai sikereit, megemlítette, hogy jogosan érdemelték ki az „Év Szállodája” díjat.
A Stáció Hotel eredményei és elismertsége büszkeséggel tölti el nem-
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csak Vecsés, hanem a térség polgárait is – ezeket a gondolatokat Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő és
Szlahó Csaba polgármester hangoztatta hozzászólásában.
–SZAJAN –
FOTÓ: STÁCIÓ

    

DR. NIKLAI ÁKOS, A MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE
ÉS KISS GERGŐ, A STÁCI HOTEL IGAZGATÓJA LÁTHATÓ A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEN.

Stáció parkoló
Szeptemberben elkészült a Stáció Hotel
új parkolója, így már egy kulturált
és biztonságos szolgáltatást tudnak
nyújtani a vendégeknek.
FOTÓ: ANIKÓ PHOTOGRAPHY
(WWW.ANIKOPHOTOGRAPHY.HU)
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De nehéz
az iskolatáska…
Ha szeptember, akkor iskolakezdés.
Különösen nagy nap ez az elsősöknek. Mi örömmel folytatjuk azt a hagyományt, hogy ismertetjük az elsősök névsorát.

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

1.a
Zumpf Anikó osztályfőnök
Bagdi Petra, Barsy-Vanczák Ármin,
Bereczki Márk Miklós, Csere Roland,
Dein Bíborka Regina, Fehér Kristóf,
Gödöny Gréta Lili, Járai Alexandra,
Karai Sára Mária, Karai Luca
Gabriella, Lakatos Izabella, Lengyel
Blanka, Makula Péter, Ozorai
Bálint, Puklus Diána, Rákosi Dóra,
Torgyik Réka Laura, Tóth Bertalan,
Vécsi Léna Boglárka, Vetró Gergely,
Zsujevics Iván Bence

1.b
Fejérné Gál Tímea osztályfőnök
Ágoston Botond, Albert Simon,
Bebők Dániel Károly, Beleslin Tamara, Czeglédi Kata, Császár–Dajka
Donát, Hajdus Attila, Hunyadi
Szonja Andrea, Iván Laura, Karip
Gréta, Makula Andrea, Mátyás
Dominik, Molnár Gergő, Nagy Dorina, Oláh Tamás, Palkovics Gréta,
Rafael Mónika Amanda, Rékási
Hanna, Sárközi Valentina, Toma
Flóra Edit

1.c
Balla Tünde osztályfőnök
Bigos Ákos, Bori Bianka, Csorba
Tibor, Dobos Roland, Fejér Dominik, Gál Dóra, Gál Lili, Gál Zoé,
Gohér Bence, Horváth Dorka,
Horváth Gabriella, Kókai Bálint,
Makula Jázmin, Mazalin Anna
Natália, Nagy Szonja Inez, Opóczki
Lilla, Pálinkás Zalán, Simonovics
Alex, Tanti Gordon, Vicsápi Dominik, Zelenyánszki Péter

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök: Fazekas Józsefné
Ackermann Ivola Réka, Babirák
Milán, Bátori Noémi, Bilkei-Gorzó
Balázs, Dénes Tamara Sára, Füzesi
Fanni, Győrfi Milán, Jakab László,
Jakab Mihály, Katona Boglárka,
Keszthelyi Koppány Álmos, Kótai
Hanna Gabriella, Loboda Dzsenifer, Márta Lilla Nadin, Márton
Zoltán, Orosz Tímea, Paróczai Zoltán, Rab Réka, Rákos Bálint, Szabó
Adrienn, Szalai Zsófia, Zajos Ivett

1.b
Osztályfőnök: Krak Ildikó
Baukó Zora Sára, Botor Dávid,
Botos László Junior, Dominek Levente, Imreh Anna Bíborka, Jancski
Boróka, Juhász Bende, Kókai Dominik Dávid, Kozma Bálint György,
Kun Loretta, Kun Nolan Oliver,
Liszkai Lili, Mauks Lilla Zsófia, Mogyorósi Bianka, Mondok Levente,
Nagy Zalán, Péter Mihály, Péter
Orsolya, Rajczi Attila, Stelczer Villő
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Magdolna, Szász Marcell, Szücs
Dániel, Tokai Lili, Túri Júlia, Vajda
Zsombor, Vajó Zsombor, Várszegi
Ádám Márk

1.c
Osztályfőnök: Péterné Csókási Beáta
Albrecht Ádám Ferenc, Balota
Ingrid, Barna Zsaklin, Barna
Zsanett, Bartal Bence, Ferencz
Menyhért, Gulyás Dániel Péter,
Gulyás Enikő, Huszti Brigitta Anna, Jakab Róbert, Kanalas Rómeó,
Kauremszki Richárd, Kóbori Noémi, Kovács Attila Viktor, Molnár
Milán Miroszláv, Piukovics Efraim,
Rados Marcell Kende, Reich Alfréd, Ruszkai Dániel, Sándor Dominik, Schneider Martin László,
Tóth Henrietta, Vaszi Ádám Ferenc, Vida Márton

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

1.a
128

Osztályfőnök: Magos Béláné
Abonyi-Tóth Kristóf, Barta Korina,
Barta Kristóf, Bedőcs Zsófia Róza,
Börcsök Csenge Anna, Czégel Bence
Noel, Cserháti Csaba, Gref Kendra
Jázmin, Hasse Nóra, Kallas Alexandra, Kimmel Petra, Kupcsó Heidi,
Lakatos László Bence, Molnár Nikolett, Molnár Petra Andrienn, Nagy
Márton, Ohamje Hishman Ikenna,
Peresa Flóra, Peresa Petra, Sipos Kevin, Szakács András, Szanyi Olívia
Szandra, Szász Magor Zoltán, Szilágyi Janka, Tóth-Nyári Virág, Varga
Lili, Varga Márton

1. b
Osztályfőnök:
Békefiné Fenyvesi Gabriella
Balás Elza, Balogh András, Csík
Attila András, Csóré Boglárka,
Dénes Panna, Elek Hunor, Fekete
Beatrix, Gali Zsolt, Kozma Karola
Johanna, Kupi-Jung Ádám, MárNagy Sebő, Molnár Szandra, Moravecz Dominik Roland, Nagy Viktória Zsuzsanna, Négyesi Kamilla,
Németh Zoltán László, Ramholcz
Zsolt János, Richtárik Patrícia, Sebestyén Léna, Szabó Eszter, Szabó
Judit, Tardi Dominik, Tóth Ákos,
Tóth Ervin Konrád

9.nyelvi osztály
Osztályfőnök: Madarász Krisztina
Bereczki Sára, Cserei Róbert Szilárd,
Dajcsin Rebeka, Dankó Fruzsina,
Dely Dominik, Dienes Nikolett,
Garamszegi Anna, Geiger Laura,
Hódosi Janina, Juhász Zoltán Dávid,
Kiss Annamária, Kovács Dániel,
Kovács Krisztián Gyula, Körmendi
Barnabás, Mihály Nikoletta, Pásztor
Bence Péter, Schubert Gergő, Tóth
Anna, Weidel Márton Ernő

9.a
Osztályfőnök: Kabucz Tünde
Bartha Anetta, Bene Károly, Bodó
Nóra, Csákányi Péter László, Danyi
Roxána, Gomez Philip Amadou,
Hernádi Zsolt, Hideg Erik, Kurucz
Vivien, Magyar Márk, Molnár
Ákos, Pap Tünde, Pop-Suciu Roland, Raibl Ádám Ferenc, Rajnai
Mária Lili, Stadinger László, Szloboda Boglárka, Sztyehlik Anna
Klaudia, Valla Zsófia Regina, Veres-Kiss Noémi, Veszteg Edit Szilvia
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1.b

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola

1.a
Osztályfőnök:
Dömötörné Futó Molnár Mónika
Bene János, Boda Nadin Zsófia, Bogyó Máté Zsolt, Fisch Noel,
,Frühwirth Áron, Haraszti Rita, Heer Péter Márton, Kaiser Ákos Pál,
Kiss Döme László, Kolosi Tamás
Péter, Králik Attila, Kun Réka Noémi, Makula József, Méhész Noel,
Nagy-Brunner Szabina, Oláh Kristóf
Valentin, Pető Noel Attila, Prorok
Máté, Saska Ákos, Sass Dominik,
Schmid Dominik Olivér, Sirály Fanni, Szécsi Márk, Szili Barnabás, Szlanicska Nikolasz Zsolt, Szunomár
Solt, Tordai Péter István







Osztályfőnök:
Gombosné Simon Amanda
Badics Nóra, Bodonyi Boglár,
Bodrogi Bence Gábor, Cetin Ömer,
Csendes Zoltán, Daróczi Dóra,
Elekes Leó, Földi Petra, Frühwirth
Bence, Ghassemi Nejad Daniel,
Gyenes Krisztián Milán, Holczer
Ádám, Jókai Bence, Károlyi Eszter
Döniz, Kerezsi Dorina, Kment
Luca, Lénárt Liza, Martin Dániel,
Nagy Patrik, Réthy Nóra, Somogyi
Áron Zsolt, Szabados Leticia Anna, Szűcs Fanni Laura, Tóth-Berényi Adél, Varasdi Nimród, Wieszt
Henrik Benedek
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS



VHZ
a Káposztafeszten
Szeptember 24-én délután a hagyományőrző színpadon egyórás koncertet adott a VHZ. Vasárnap ők vezették fel a felvonulást, ezt követően a
rendőrség melletti próbaterem udvarán vertek tanyát. A VHZ-nak 170
éves múltra visszatekintő hagyománya van Vecsésen, ebből állítottak
össze egy jó hangulatú autentikus
műsort, amelyben közreműködött a
Schaumarer Musikanten Búzás
Bálint vezényletével, a VHZ MVW
Bavorák Szaxofon Quintetje, a Mu-







sikverein Wetschesch Fúvószenekara
és a Takser Spatzen.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: POLGÁR GYULA
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XVI. VECSÉSI KÁPOSZTAFESZT. SOK LÁTOGATÓT VONZOTT A KÉT NAPOS FESZTIVÁL FOTÓ: KATONA CSABA

AZ ARATÁSI MULATSÁG, SZERVEZŐI, VALAMINT FAZEKAS JÓZSEF ÉS FELESÉGE, RITA LÁTHATÓAK FOTÓ: KOLONICS CSABA
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Népszavazás
A népszavazásra feltett kérdés a következő volt:

Az érvényes szavazatok megoszlása:
Igen: 56 163 – 1,64% (97 –
1,52%)
Nem: 3 362 224 – 98,36 % (6265
– 98,48%)
VT INFO

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
Az október 2-ai népszavazáson a
következő eredmény született (Zárójelben a vecsési eredmény látható):
Az összes választásra jogosult száma, a levélben és a külképviseleten
szavazókkal együtt:
8 272 625 fő (Vecsésen: 16 648 fő)
Szavazáson megjelentek száma a
levélben és a külképviseleten szavazókkal együtt:
3 646 286 fő – 44,08% (6824 fő –
40,99%)
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma: 3 643 055 fő
(6814 fő). Megjegyzés: a két szám között 3231 a különbség. Megjelentek,
de csak az üres borítékot dobták az
urnába. Vecsésen 10 ilyen eset volt.
Érvénytelen szavazatok száma:
224 668 db. (452 db.)
Érvényes szavazatok száma:
3 418 387 db. – 41,32% (6362 db. –
38,22 %)
A népszavazás érvényességéhez
az összes választásra jogosult 50 %
+ 1 fő ÉRVÉNYES szavazata kell.
Az érvényes szavazatok száma
nem érte el ezt a határt, ezért a
népszavazás érvénytelen.

A magyar nemzet
halhatatlanjaira
emlékeztünk
Október 6-án 17 órakor az Andrássy iskola tornatermében kezdődött el a mártírokra emlékezés. A
zord időjárás és az éppen szakadó eső
miatt került ide az ünnepség. Szilágyi
István, az iskola igazgatója köszöntötte
a megjelenteket, majd a VHZ fúvószenekar kíséretével közösen elénekeltük
a Himnuszt. Ünnepi beszédet Gál
István, az iskola nyugalmazott tanára,
Vecsés Város Díszpolgára mondott.
Beszédében felidézte a mártírok utolsó mondatát, ezeket érdemes tanulságul megörökíteni:
„Lovag Poeltenberg Ernő osztrák
származású tábornok: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
Dessewffy Arisztid gróf, magyar
származású tábornok: Tegnap hősök
kellettek, ma mártírok…Így parancsolja hazám szolgálata.
Kiss Ernő örmény származású tábornok: Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz–e? Árpádok dicső
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság
felett, hogy Krisztusé legyen a szívük,
és a hazáé az életük.

Mi történt 2016 októberében?
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Knézich Károly horvát származású
tábornok: Milyen különös, hogy
Haynau bíró is keresztény és én is az
vagyok. Csak az ördög keverhette így
össze a lapokat.
Lahner György elmagyarosodott
német családból származó tábornok:
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly
törpe az én áldozatom.
Lázár Vilmos örmény-magyar származású ezredes: Ki tehet arról, hogy
ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az
apostolok lelke, és a bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
gróf Leiningen Westerburg Károly
német származású tábornok: A világ
majd feleszmél, ha látja a hóhérok
munkáját!
Nagysándor József magyar származású tábornok: De rettenetes volna
most az elmúlásra gondolni, ha semmit nem tettem volna az életemben!
Alázatosan borulok Istenem elé, hogy
hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Schweidel József német származású
tábornok: A mai világ a sátán világa,
ahol a becsületért bitó, az árulásért
hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége
söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Török Ignác magyar származású tábornok: Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy
mindig csak őt szolgáltam.
Damjanich János szerb származású
tábornok: Legyőztük a halált, mert
bármikor készek voltunk elfogadni azt.
Gróf Vécsei Károly magyar származású tábornok: Isten adta a szívet,
lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”

Gál István beszédéből idézünk:
„(…) Az utolsónak említett tábornoknak vecsési kötődése van. Amikor
1849 áprilisában Isaszegnél megverték a császári sereget, a haditanács
úgy döntött, hogy a II. Hadsereg
Vecsés térségében táborozzon, és ál-
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landóan nyugtalanítsa a császári sereget, hitesse el az ellenséggel, hogy
itt áll a magyar fősereg. Ezt sikeresen
végrehajtották, majd májusban elindultak Buda bevételére, amelyre
1849. május 21-én került sor. Ez a
német származású, tábornok Aulich
Lajos. Aulich Lajosra különösen igaz
az, amit a bevezetőben mondtam:
magyar az, aki vállalja a magyarsággal
a sorsközösséget jóban-rosszban egyaránt. Utolsó mondata ez volt:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak
szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a
szolgálatot.”
Az iskola diákjai ezúttal is szép,
verses, zenés, énekes műsorral emlékeztek a szabadságharc hős mártírjaira. Az összeállítást a hetedik évfolyam adta elő, segítő tanár volt:
Gyöpösné Gémes Ilona, Horváth Zoltán és Udvaros Gyula.

Az időközben abbamaradt eső lehetővé tette, hogy a gyermekek a mécseseket már az iskola előtt álló kopjafánál helyezzék el, miként az emlékezés koszorúit is itt helyezhették el a
résztvevők.
VT INFO
FOTÓK: NAGY MÁTYÁS

1956. október 23.,
ami megrengette
a világot…
Hagyományosan a Szent István téren
tartotta ünnepségét a város önkormányzata. A VHZ Fúvószenekara kíséretében a Himnusz közös eléneklésével kezdődött el az ünnep. Gál
István az ünnepség műsorvezetője köszöntötte a vendégek között Szűcs
Lajos országgyűlési képviselőt, a város vezetőit és az emlékezésre egybegyűlteket.
Ünnepi beszédet Szlahó Csaba,
Vecsés Város polgármestere mondott, amelyből idézünk:
„(…) Egy angol filozófus szerint
minden nemzet életereje ifjúságában
mérhető le igazán. 60 évvel ezelőtt a
magyar fiatalok új irányt szabtak a
történelem menetének. A XX. század
legtisztább és legnemesebb forradalmát indították el, nyugodtan mondhatjuk nem valamely ideológia, hanem az élet nevében. Mit is akartak
tulajdonképpen? Igazán egyszerű dolgokról volt szó.
Azt akarták, hogy szüleik – többségükben kétkezi munkások és föld-

133

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

művesek – embertelenül kemény
munkájukért megkapják az őket
megillető tisztességes bért. Ők tudták, mit tesz az: látták szüleiket hétszámra talicskázni Sztálinvárosban
káposztáskockán és cukros zsíros kenyéren, látták állni őket a futószalag
mellett és látták azt is, amint a tavaszi
vetésre félretett magot bőrkabátos verőlegények rakják teherautóra. Nyugodt életet akartak.

Ők tudták, mit tesz az: szinte nem
volt család Magyarországon, amelynek távolabbi körében ne gyászoltak
volna valakit, vagy ne jártak volna
börtönökbe beszélőkre – ha ugyan lehetett. Igazságot akartak.
Azt akarták, hogy mint magyar emberek emelt fővel, egyenes derékkal állhassanak meg. Ők tudták, mit tesz az:
volt szerencséjük halálra unni magukat az ország megszállásának vagy a

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER BESZÉD KÖZBEN. BALRA A PRÓZAMONDÓK,
JOBBRA A SOLTÉSZ HÁZASPÁR
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Azt akarták, hogy Magyarországot
ne fosszák ki, se háborús jóvátétel, se
kölcsönös gazdasági segítségnyújtás
címén. Ők tudták, mit tesz az: látták
Záhony felé dübörögni a mecseki
uránbányákból nyert érccel megtömött vagonok sokaságát. Függetlenséget akartak.
Azt akarták, hogy váltsák le a semmiért százakat kivégeztető, nem egyszer közönségesen agyonverető, tízezreket bebörtönző, az országot teljes
gazdasági romlásba döntő vezetőket.

„nagy októbernek” nevezett tragédia
aktuális évfordulójára rendezett iskolai
ünnepélyeken, kötelezően sírhattak
Sztálin temetésén, s napszúrást kaphattak a soron következő szovjet emlékmű avatásán. Eközben március 15.
tanítási nap volt, s azt hallották, hogy
Petőfi kommunista agitátor, Magyarország pedig a nácik utolsó csatlósa volt.
Őszinteséget akartak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek a fiúk és ezek a lányok, akik
itt is harcoltak, megmutatták, hogy
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milyen bátrak. Mert ezek a fiúk és lányok szabadságot akartak!
Ezért, ott voltak mindenhol, ahol
a forradalom nagy eseményei zajlottak. Ott voltak a Bem szobornál,
ahol először jelent meg a lyukas zászló, jelezve, hogy elég volt a kommunizmusból.
Ott voltak a parlament előtt, ahol
a tömeg Nagy Imre tudtára adta,
hogy Magyarország nem csak elvtársakból áll, a Sztálin szobor ledöntésénél, s a Rádiónál, ahol a fegyvertelen tömegbe lőtt a bátorságát vesztő
hatalom.
Ott voltak a megalakuló fegyveres
csoportokban és vállalták a kezdettől
fogva egyenlőtlen, esélytelen és reménytelen harcot az időközben bevetett szovjet páncélosok ellen, szedett-vedett fegyverekkel, Molotov koktélokkal.
Fekete István ír talán a legszebben
erről, 1956 október 31-én.: „Itt nem
voltak altábornagyok, itt nem volt

stratégia és taktika, itt csak halálba
menő 14-20 éves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak
csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen maszlagával, nekimentek felborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni.
És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet és győzelmesen élve maradtak.
Élve maradtak, mert örökké élnek
az örökké valóban és a nemzet szívében...”
A mi szívünkben.
Ott voltak, ahol kellett, de nem
azért voltak ott, mert hősök akartak
lenni. Nem akartak iskolai tananyag
lenni! élni szerettek volna! Emberhez
méltó, szabad életet szerettek volna
élni. Valaki egyszer azt mondta, hogy
a szabadság olyan, mint a levegő. Ha
van, észre sem vesszük, s ha nincs,

JOBBRA ELŐTÉRBEN SZŰCS

AZ ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG,
LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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meg lehet halni nélküle. Aki próbálta tudja milyen az, ha nem tud levegőt venni, mert nincs. Ők akkor, ott,
annak az október 23-ának délutánján
és estéjén megérezték, mit jelent szabadon élni, és nem voltak hajlandók
kevesebbel beérni, mint a szabadsággal. És tudták, hogy mit kockáztatnak, tudták, hogy mindenük, az
egész életük rámehet erre a reménytelen harcra. Mégis tették a dolgukat,
úgy, amint az egy diáktól telhetett.
Éjszakákon át operáltak a kórházakban, törölték a sebesültek fájdalomtól nyirkos homlokát, besegítettek a
pékségekben, üzemekben. S természetesen harcoltak és barikádokat építettek, ott voltak az első vonalban, s,
ha úgy hozta a sors, gondolkodás nélkül adták oda azt, ami mindenki számára a legdrágább: az életüket.
Ezek az emberek, ezek a fiatalok,
nem akartak ott lenni, de ott voltak
azok között, akiknek a lélegzete odafagyott a barikádok macskakövéhez,
annak a rettenetes november 4-ének
ködös reggelén, azután, hogy a Sváb-

hegyen felállított magyar légvédelmi
üteg kétségbeesett, s egyre gyengülő
tüzelése jelezte a városnak, hogy
mindennek vége. Ők nem adták fel,
az utolsó erejükig védtek ezt a teret
is, a függetlenségnek ezt a maroknyi
darabját. Az életük árán is.
Nem akartak ott lenni, de ott voltak
azok között, akik Nyugaton keresték a
boldogulást, s akiknek többségét évtizedeken keresztül rettenetes honvágy
kínzott, a szülők, a testvérek és mindaz után, amit a haza jelent.
Nem akartak ott lenni, de ott voltak azok között, akik itthon maradtak, leülték a börtönbüntetéseiket és
másodrangú állampolgárok lettek.
Éltek, ahogy tudtak, és ahogy lehetett, mert élni kellett, mint ahogy élni mindig kell. Kihasználták a rendszer enyhülő szigorát, szereztek kocsit, nyaralót, olcsó kenyeret és
balatoni üdülést. Évtizedeken keresztül hallgatniuk kellett mindenről,
amin keresztül mentek.(…)
„Az igazság ritka, de nem költöző
madár a mi tájainkon. Volt idő, ami-
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kor hangját veszítve a hallgatás erdejében fészkelt és a lelkekben húzta meg
magát a hazugság vadászsólymai elől.
Így írt Márai Sándor 1956 decemberében New-Yorkban:
„Szólj hangosan az éjszakából angyal. Vigyél hírt a csodáról.” Igen. A
csodáról. A csodáról, amelyet mindannyian átéltünk akkor, 1956 őszén.
Mindannyian. Magyarok és nem magyarok, gyermekek és aggastyánok,
élők és később megszületendők. Mert
1956 októberét mindannyian átéltük, az is átélte, aki még nem élt. A
szabadság csodája úgy ivódott, evődött belénk, úgy sütötte bele magát
egyéni és közösségi tudatunkba, hogy
azt soha senki nem tudta és nem is
fogja tudni kitörölni. A szabadság
csodáját az érti igazán, aki a zsarnokság élményét is átélte, érezte az undort, a félelmet, a gyűlöletet, megélte
a kötelező tapsot és hazugságot.
Mégis, a csoda élménye mindannyiunké és mindenkié.
Valakik 1956. október 23-án, és az
azt követő hetekben, s hónapokban
adtak valami egészen különlegeset,
egyedülállót a nemzetnek és az emberiségnek. Valakik 1956. október
23-át a legszebb nappá, a mi napunkká tették az idők végezetéig. Valakik
ekkor és ezt követően adták vissza a
nemzet becsületét, szerezték vissza tekintélyét az egész világ előtt.
1956 igaz története a lelkek legmélyén búvott meg. Szívükbe rejtve
őrizték meg szüleink és nagyszüleink,
hogy ránk bízhassák 1956 titkát. Ők
megőrizték és továbbadták álmukat.
Mi, utódok, pedig megvalósítottuk a
szabad, független, gyarapodó, polgári
Magyarországot.(…)”

A Vecsésről szóló rockopera szerzői
már az elmúlt években is szép összeállításokkal lepték meg az ünnepi közönséget. Ez most sem volt másképp.
Nagyon szép, magas színvonalú műsort
láthattunk tőlük, zenés összeállításukban megismerhettük az 1956-os vecsési eseményeket, és a leveretés utáni
megtorlást is. Ebből idézünk:
„ (…) Szűkebb hazánk, Vecsés sem
maradt tétlen. A Fodor-testvérek, Kiss
István és társaik ledöntötték Steinmetz kapitány szobrát. Id. Várszegi
György javaslatára a Forradalmi
Bizottság vezetőjének megválasztották
Bende Lászlót, majd felkérték a községben élő, tartalékos századosi rangban lévő Szarka Gézát, a Nemzetőrség megalakítására. Szarka Géza megszervezte a csapatot, és felügyelete
mellett fegyveres nemzetőrök vigyázták a rendet. (…)
Vecsésen is a forradalomban résztvevők egy részét megbüntették. Bende Lászlót internálták, bírósági ítélet
nélkül fogva tartották, majd 9 hónap
után kiengedték, de állásából elbocsátották. Szarka Gézát századosi
rangjától megfosztották. (Később tanár lett a Martinovics –ma Andrássy
– iskolában. – szerk. megj.) Kozalik
Miklós tanárt állásából elbocsátották,
és településről településre járt munkát keresni, mert mint megbízhatatlant, nem alkalmazták.
A harcokban életét áldozta
Csűrös Zoltán V. éves egyetemi hallgató, akit az ellenállásra felszólító
röplapok gyártása közben érte a halálos lövés, miközben társai menekülését fedezte.(A Péterfy-kórház alagsorában szitává lőtték az oroszok. –
szerk. megj.)
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Az Éles-saroknál vívott fegyveres
harcokban kapott halálos lövést
Havalda László.
A pufajkások megtorló sortüze során a Nyugatinál vesztette életét Simon Béláné.
Brunner György kenyérért állt sorba. amikor a szovjet katonák lövéseket adtak le, s egy golyó kioltotta az
életét.
Áldozatul esett a szovjet megszállásnak 1958-ban Nagy György, akit a
megszállók meggyilkoltak, és holttestét a vasúti sínekre fektették,
mintha baleset történt volna. (…)”
Az 1956-os összeállítás szerzői voltak:
Összekötő szöveg: Gál István
Zene: Kortye Vilmos
Dallamvilág: Fazekasné Gombár
Mónika
Dalszöveg: Görög Béla
Rendezte: Veszprémi Klára
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Szereplők:
Próza:
Gál István, Váradiné Bartalis Magdolna, Fekete Ildikó, Udud Gábor,
Fias Máté
Ének: Fazekasné Gombár Mónika,
Füleki Lívia
Zenekar: Erdei Zoltán basszusgitár,
Metzker Péter zongora, Metzker Pál
hegedű, Görög Béla dob, Kortye
Vilmos gitár
Tánc: Soltész János és Soltészné
Kovács Zita
Kép és filmvetítés: Kortye Katalin
Díszlet: Kortye Vilmos
Segítők: Balogh Gyula, Szabó Gábor
VT ÖSSZEÁLLÍTÁS
FOTÓK: KATONA CSABA

Idősek világnapja!
Október 4-én került sor az ünnepségre a Kulturális Központ színháztermében. A rendezők megajándékozták az
idős hölgyvendégeket egy-egy szál virággal. Szlahó Csaba polgármester úr
köszöntőjében beszélt az időskorúak
tiszteletének jelentőségéről, arról,
hogy generációkon keresztül átörökítik azt a tudást, szeretetet, amit ők is
kaptak valamikor szüleiktől, nagyszüleiktől. Elmondta, hogy mennyire
fontos ez a törődés, s a jó példa, amit
gyermekeinknek, unokáinknak mi is
továbbadhatunk. Ezt követték Saska
Istvánné, a Szociális Bizottság vezetőjének időseket köszöntő gondolatai.
A kis műsorban az irodalmi kör
két képviselőjétől egy-egy erre az alkalomra írt vers hangzott el. A Falusi
Nemzetiségi Óvoda „Napocska” vegyes csoportjának táncos-zenés műsorában kisfiúk és kislányok népviseletben ropták a táncot. Mosolyt,
könnyet fakasztott a produkciójuk,
annyira bájosak voltak, és a három –
táncokat betanító – óvoda pedagógussal remek élményt kaptunk általuk. Végül Bódi Csabi mulatós nótákkal szórakoztatta az idős embereket, rendkívüli humorával, kedves
vidámságával megénekeltette, megtáncoltatta a közönséget. A műsor
után finom ebéddel, egy kis vörösborral látta vendégül a városvezetés
az egybegyűlteket. Kívánjuk, hogy éljenek még sokáig közöttünk erőbenegészségben, és leljék örömüket a
mindennapok apró csodáiban…
BENKE MÁRIA
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A Róder Imre Városi
Könyvtár híreiből
Nálatok laknak-e állatok?
Lezárult könyvtárunk általános iskolások számára meghirdetett fotópályázata, melynek témája az állatok szeretete volt. Kedvenc állattal, vagy saját háziállattal készült fotókat vártunk
a gyerekektől. A díjátadóra október
4-én került sor, Nagy Gyula, a Bálint

Könyvbemutató
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából gróf Nádasdy Borbála írónő
látogatott könyvtárunkba október 7én. A grófnő 1939-ben született az
egyik legnagyobb magyar arisztokrata
család, a Nádasdy-família tagjaként.
A találkozón betekintést nyújtott kalandos életébe, beszélt megjelent
könyveiről, jövőbeli terveiről. Az írónő közvetlensége, szeretete mindenkit megérintett, aki ellátogatott a rendezvényre. A Market Centralban ta-

Ágnes Kulturális Központ művészeti
vezetőjének közreműködésével. Rengeteg ötletes és kedves kép érkezett,
melyek a könyvtárban szabadon megtekinthetők nyitvatartási időben.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, és gratulálunk az elért eredményekhez.
I. helyezés: Rátóczi Zalán (a fotón)
II. helyezés: Lázár István
III. helyezés: Kaiser Ákos Pál
Különdíj: Kun Réka Noémi
VT INFO

lálható Líra könyváruház jóvoltából
lehetőség volt könyvvásárlásra is. Az
est végén az írónő mindenkinek dedikálta a saját példányát.
ÍRÁS ÉS FOTÓ:: BALOGH BARBARA
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OKTÓBER 6. NEMZETI GYÁSZNAP. AZ IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁST AZ ANDRÁSSY ISKOLA HETEDIK ÉVFOLYAMOS
DIÁKJAI ADTÁK ELŐ. FOTÓ: NAGY MÁTYÁS
OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEP. A MŰSOR SZEREPLŐI, BALRÓL: VESZPRÉMI KLÁRA, GÁL ISTVÁN,
KORTYE KATALIN, FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA, KORTYE VILMOS, ELŐTTE FIAS MÁTÉ,
VÁRADINÉ BARTALIS MAGDOLNA, SOLTÉSZ JÁNOS, SOLTÉSZNÉ KOVÁCS ZITA, METZKER PÁL, FÜLEKI LÍVIA,
UDUD GÁBOR, FEKETE ILDIKÓ, METZKER PÉTER FOTÓ: KATONA CSABA
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Elhelyezték
az evangélikus
templom alapkövét
A vecsési gyülekezet presbitériuma
mintegy hat évvel ezelőtt határozta el,
hogy új templomot épít. A terv most
megvalósulni látszik: a templom falai
már állnak, és 2016. november 6-án
– ünnepélyes aktusokkal folytatódott
a megvalósulása.
Az istentisztelet rendhagyó módon – a Kulturális Központban –egy színdarabbal vette kezdetét vasárnap délelőtt. A nagykőrösi Körszínház és a gyülekezet ifjúsági csoportja
a reformáció 500. évfordulójára készülve zenés előadásban mutatta be,
hogyan válhatnak aktuálissá Luther
vívmányai egy mai korban élő gimnazista számára. „Büntetés helyett
megbocsátás, ítélkezés helyett elfogadás, elutasítás helyett segítő kezek,

mindenekfelett a szeretet” – hangzott
a fináléban.
Az istentisztelet liturgiájában
Heinemann Ildikó lelkésznő mellett
Győri Péter Benjámin esperes és Dr.
Fabiny Tamás püspök szolgált. „Íme,
most van a kegyelem ideje! Íme,
most van az üdvösség napja!” – szóltak Pál apostol szavai a vasárnap igéjeként. A lelkésznő bevallotta, hogy
életének több fordulópontján megjelent ez az – ígéretet magában rejtő –
Ige, és a mai napot is jelentős eseményként éli meg. A püspök igehirdetésének alapigéje is ez a két mondat lett. A vecsési templom is olyan
hely, ahol a szent, maga az Isten, belép a mi profán világunkba. Ennek
tudatában hívogathatjuk a keresőket
ebbe a modern gyülekezeti közösségbe– mondta Fabiny Tamás. Az istentiszteletet úrvacsora zárta.
A Károly utca és az Erkel utca sarkán épülő templom falai között folytatódott az ünnepség az időkapszula
elhelyezésével. „Biztos cél felé mész”
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– énekelte a Vecsernye kórus megerősítésként. Csorba Béla köszöntőjében
örömét fejezte ki, hogy most már az
evangélikus templom is látható lesz, a
többi vecsési Isten házához hasonlóan.
„Nekünk magunknak kell lelki házzá,
templommá lennünk.” – fogalmazott
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.
Győri Péter Benjámin esperes elmondta, hogy a vecsési evangélikusok egyedülálló összefogásukkal a többi gyülekezet számára 1932-ben, első templomuk építésekor, és most, 2016-ban is
példaként állnak. Heinemann Ildikó
megköszönte az egész gyülekezet munkáját, és kiemelte Halgasné Takács
Mónikát, aki a templomépítés ügyét
napról napra irányítja. A lelkésznő a
gyülekezet templomainak történetét
sorra véve emlékeztetett: egy evangélikus templom sem ért meg 50 évet ebben a városban. „Kezeink munkáját
tedd maradandóvá” – idézte a zsoltárost, és reményét fejezte ki, hogy ötven
év múlva, amikor ezt az időkapszulát
felbontják, itt lesznek még azok, akik
most fiatalként lelkesen részt vesznek a
gyülekezet életében.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: KOCZOR KINGA

Faültetés
a patakparton és
a játszótéren
A Kispatak Természetvédő Egyesület
és a Hulladékkommandó Vecsés Önkormányzatával közösen 26 db fa ültetését vállalta a patakparton. Sok kis

segítőnk akadt, akiknek nagyon örültünk, ügyesek és aranyosak voltak.
Szerettük volna, ha az környéken lakók, akiknek tulajdonképpen a fákat
ültettük, sokan részt vesznek az akcióban. Tavalyi ültetésen is résztvevő
Szabó Pál és egy kedves hölgy az unokájával eljöttek, nagyon köszönjük.
Köszönjük a közreműködést a
Bálint Ágnes Óvodából, a Kukori
csoportnak, a Halmi iskola 1.b osztályának, akik örökbe fogadtak 3 db
fát. Továbbá köszönet az Andrássy iskola 2. osztályának és a napköziseknek, a kísérő tanároknak és a szülőknek, valamint a kommandó – Krojher Gabriella, Baranyi Sz. Ildikó,
Gyenisné Lovász Ilona, Kovácsné Bajári Ildikó, Bőszinné Rennersdorfer Évi,
Dobrovitz Erika, Tardi István és családja, Pfeffer Balázs, Pfeffer Gábor,
Várszegi Csaba, Zsuppán Gábor, Sinyi
Márk – tagjainak, és az önkormányzattól Bátori Zsuzsinak és Sebestyén
Lászlónak.
Bízunk benne, hogy szép nagyra nőnek a fáink, az ott lakók vigyáznak
majd rájuk és öntözik őket. A faültetést támogatta a Városgondnok Nonprofit Kft. és Brindzik László – Geocor
Kft. Köszönet érte!
ÍRÁS ÉS FOTÓ: KROJHER GABRIELLA,
SZÉPLAKINÉ BARANYI ILDIKÓ
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Rosmarin
Az idei évben január 19-én, Budaörsön kezdődött a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulójára történő megemlékezések sora.
A Kompanei amatőr színházi csoport a „Rosmarin” című színdarabbal
emlékezik meg a kitelepítés előtti
vészterhes időkről és arról, hogyan is
zajlott a kitelepítési névsorok összeállítása. A solymári svábok közül sokan
már magyarnak vallották magukat az
1941-es népszámláláskor. Megérezték, hogy ha Németország elveszíti a háborút, akkor az súlyos következményekkel járhat rájuk nézve.
Sajnos az erőszakos névmagyarosítás,
a „málenkij robot“-ra hurcolás is
mindezt a rossz előérzetet igazolta.
Foggal, körömmel küzdöttek az ellen,
hogy felkerüljenek a kitelepítési listára, de aki rákerült, azt bevagonírozták és a vonatok elindultak az ismeretlenbe. 2011-ben Solymáron alakult ez a több generációs színjátszó
társulat, fő célkitűzésük a sváb nyelvi

hagyományok megőrzése, ápolása.
Ezt biztosítja a tagok életkor összetételének változatossága is, hisz a fiatalabbak sokat tanulhatnak az idősebb
tagoktól. A Rosmarin darab rendezője, egyben a színtársulat alapítója
is, Hartmann Hellebrandt Hilda, aki
társaival együtt különböző témájú és
hangulatú darabokkal örvendeztették
meg már a közönséget. A rozmaring
a svábok által igen kedvelt növény, a
hűséget, a reményt jelképezi, jelen
van minden fontos családi és közösségi ünnepen.
A Bálint Ágnes Kulturális Központban november 12-én sok érdeklődő gyűlt össze, hogy megismerje a
darabot. Mindenki várakozással tekintett a műsor elé, hiszen a sváb dialektust ma már nálunk egyre kevesebben használják, értik. Jó volt látni
azonban, hogy idős nagyszülők jöttek
unokáikkal és segítettek nekik a darab megértésében. A nézőket nagyon
megérintette a bevagonírozás, a vonat kerekeinek csattogása és bizony
néhány idős bácsi és néni, akiknek a
FOTÓ: NNÖK
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családját, rokonságát érintette a kitelepítés, a könnyeikkel küszködve nézték a darabot. A hangulat oldásaként
megjelentek a bajor földeken dolgozó, éneklő kitelepített lányok, akik
krumplit szedtek és közben a hazai
emlékekről beszéltek, hogy azzal is
enyhítsék a honvágyukat. A darab vége felé a rokonlátogatások örömteli,
olykor vicces képei tárultak elénk.
Elmondhatjuk, hogy valamennyi nézőt megérintett a darab, gondolatokat
ébresztett mindenkiben a háború
szörnyűsége, a kisemberek kiszolgáltatottsága.
Köszönjük a Kompanei társulatnak
ezt a maradandó színházi élményt, a
zenészek játékát és a gyönyörű énekeket, és kívánunk még sok hasonló sikeres előadást.
INÁNCSI ZSIGMONDNÉ

    

Márton nap
Liba, lampionos menet,
német nyelvű Márton történet
és új bor
A Falusi Nemzetiségi Óvoda november 11-én 17. alkalommal emlékezett
meg Szent Mártonról. Márton napi
héten óvodánk aulájában elkezdődött
a Márton-napi tombolázás, ahol a gyermekek libás tárgyakat nyerhettek.
Minden reggel harsány hangon kiabálták a gyermekek: „Tombolát vegyenek, libacombot nyerjenek!” Az óvónénik magyar, illetve német nyelvű dalokkal, versekkel, játékokkal és Márton
legendájával ismertették meg az ovisokat. A szülőkkel együtt barkácsdélutánokat szerveztünk, ahol egy kellemes
aromájú tea és jó hangulat mellett elkészítettük a lampionokat. Márton
napján még egy élő liba is beköltözött
FOTÓ: OVI
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óvodánk udvarára, amit a gyermekek
nagy érdeklődéssel figyeltek, etettek és
énekeltek neki libás dalokat. A délelőtt folyamán kollektívánk eljátszotta
Szent Márton történetét a gyermekeinknek. A csemetéknek ez nagyon tetszett, érdeklődően figyelték a beöltözött óvónéniket és dadusnéniket.
Az idén is igazi lovaskatona kísérte a menetet. Régi óvodásunk Frühwirth Ádám vállalta el Szent Márton
szerepét és kísérte a lován a menetet
a Szent Kereszt Templomba, ahol az
óvodánk Katica csoportja német
nyelven adta elő Szent Márton történetét. A Napocska, a Maci és a Süni
csoport hittanos gyermekei énekükkel tették színesebbé a műsort.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk voltak ezen a napon, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket. Dr. Huszka Mihály atyának
is köszönjük a szép szavakat, melyeket a gyermekekhez intézett. Köszönet a Vecsési Borbarátok Egyesület
tagjainak, hogy a borukat felajánlották a forralt borhoz és az újborral kínálták vendégeinket, továbbá, hogy a

sült libacombok egy részét hagyományaikhoz híven idén is felajánlották
és Petz Márton úrnak köszönet, hogy
azokat ízletesre és ropogósra megsütötte a saját kemencéjében;
Köszönet a Szülői Munkaközösség
tagjainak és az őket segítő szülőknek,
akik a lampionokat árusították, a teát a forralt bort megfőzték és a perecekkel együtt kínálták;
VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA –
DORFKINDERGARTEN WETSCHESCH
NÉMET NEMZETISÉGI SZAKMAI
MUNKAKÖZÖSSÉGE

Batyus bál
A „Megmaradunk 3000” Vecsés
Magyar Kultúrájának Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre a
Halmi Telepi Általános Iskolában
2016. november 26-án 20 órától tartotta a XVI. hagyományos Székely–
Magyar batyus bálját. A jó hangulatot
a SICULUS Zenekar biztosította.
VT INFO
FOTÓ: LABDARÓZSA
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NOVEMBER 6-ÁN ÜNNEPÉLYES ISTENTISZTELET MELLETT TÖRTÉNT AZ ÚJ EVANGÉLIKUS TEMPLOM
ALAPKŐLETÉTELE FOTÓ: EGYHÁZ
A KOMPANEI TÁRSULAT A „ROSMARIN” CÍMŰ SZÍNDARABBAL EMLÉKEZETT MEG A KITELEPÍTÉSRŐL FOTÓ: NNÖK
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Vecsési
Halmi Telepi Általános Iskola
Lectori salutem – üdvözlet az Olvasónak!
Annak, aki iskoláskorára fél évszázad távolából tekint vissza, az iskola a szorzótáblát, a hibátlanul vagy
akadozva elszavalt verset, a falitérképen való tapogatózást, esetleg az egyenruhát juttatja eszébe. A szó
legszorosabb értelmében vett (verbális) tanuláson, a mindenkori tananyag elmondásán kívül a múlt század derekáig másfajta tevékenység ritkán fért a tanterem falai közé. De nem is volt rá igény: a szabadidő
megszervezése spontán módon történt, az egymáshoz közel lakó gyerekek maguk találták ki, mivel múlatják a délutánt, a vasárnapot.
A közelmúlt társadalmi-politikai-gazdasági változásai az iskolát sem hagyták érintetlenül, arra késztették, hogy alkalmazkodjon a megváltozott igényekhez, hogy újraértékelje céljait és szerepét. Ennek következtében az alma mater, a tápláló anya képe, mint az iskola leggyakoribb metaforája új jelentést kapott. Ma már olyan helyet jelöl, amely jelentős feladatokat átvállal a családtól, és egyre nagyobb szerepet
kap benne a gyermekek személyiségének fejlesztése, képességeik kibontakoztatása.
Ez a gondolatsor iskolánk, a Halmi Telepi Általános Iskola 2015-16-os tanévének tevékenységi naplóját lapozgatva ötlött fel, amely arról tanúskodik, hogy a Halmy József téri épületegyüttes valóban második otthona 315 tanulónak. A tananyag feldolgoztatása mellett az egyéb foglalkozások, szabadidős programok, tanulmányi és sportversenyek olyan bőségét termelte ki az elmúlt tanév, amire joggal lehetünk
büszkék. Puszta felsorolásuk is oldalakat töltene meg, ezért a válogatás elkerülhetetlen.
A programok, rendezvények sokasága szépen kirajzolja az iskola arculatát, megmutatja a hangsúlyos
célokat. Ezek rangsorolás nélkül egymás mellett, egymást kiegészítve célozzák a gyermekek személyiségének kibontakoztatását, használható tudással való felvértezését és testi-lelki egészségük megőrzését. Az
iskola kettős feladata, az oktatás és nevelés közül tartalma és eszközei révén az első a körülírhatóbb, a
jobban megfogható − kezdjük ezzel a mögöttünk álló tanév eredményeinek számbavételét!

Oktatói munka és eredményei
A 14 osztállyal induló tanévben minden gyermeknek lehetőséget biztosítottunk arra, hogy nyugodt környezetben, megfelelő tanári segítséggel sajátíthassa el az előírt tananyagot. A tanulásban valamilyen módon akadályozott tanulóinkat szakemberek segítették, illetve az iskolapszichológus is rendelkezésére állt mindazoknak, akik valamilyen problémával hozzá fordultak. Ismét jobbak lettek az iskolai munkakörülmények, korszerűbbé vált az internet szolgáltatás, új burkolat és öltözőpadok kerültek az öltözőkbe, illetve ígéretet kaptunk
négy új tanterem építésére. Sajnos, a munkálatok objektív okok miatt a nyári szünetben nem indulhattak meg,
de bízunk benne, hogy a következő tanévben sikerül kivitelezni ezt a tervet.
Iskolánk profiljának része, ezért kiemelten kezelt az angol nyelv oktatása. Diákjaink már első osztálytól kezdve heti két órában ismerkedhetnek az angol nyelvvel. 4. évfolyamtól pedig ki-ki képességeihez, kívánságához mérten tovább folytathatja tanulmányait emeltszinten vagy emelt óraszámban (heti 4
vagy 5 óra). Angol szakos kollégáink versenyekre készítik tanulóinkat, illetve különböző tanórán kívüli
foglalkozásokat szerveznek számukra. Ilyenek a karácsonyi angol teadélután (itt az angolszász kultúrával ismerkednek), az októberi Halloween vagy az eTwinning nemzetközi virtuális felület használata, amely

Intézményeink élete 2016-ban
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lehetőséget biztosít az európai iskolák tanárai és diákjai számára, hogy közösen indítsanak projekteket,
illetve tartsák egymással a kapcsolatot.
A 7-8. évfolyamon a hatékonyság növelése érdekében bontott csoportban tanítjuk a magyar nyelvet
és irodalmat illetve a matematikát.
A tanórai munka és a tehetséggondozás hatékonyságát legjobban a kiemelkedő versenyeredmények
mutatják, amelyekből idén is sok született. Szerteágazó munkát folytattunk a felkészítésben, mert tanulóink részt vettek több tantárgyból tanulmányi versenyeken, aztán vers-, mese- és prózamondó, népdaléneklési, katasztrófavédelmi, honismereti, könyvtárhasználati, rajz-, angol nyelvi és katasztrófavédelmi
versenyen is – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Alább a kiemelkedően eredményes tanulóink névsorát olvashatják. (A sportversenyekről külön számolunk be.)
1.b Bakondi Bálint: Városi vers- és prózamondó verseny
2. helyezés
2.a Deák Nóra: Városi vers- és prózamondó verseny
3. helyezés
3.a Benczik Marcell: Hermann Ottó országos verseny
8. helyezett
4.a Langó Szaffi: Városi vers- és prózamondó verseny
1. hely, városi alsós tanulmányi verseny
4.b Kautzky Imola: Városi rajzverseny
1. helyezés
4.b Juhász Martin: Városi vers- és prózamondó verseny
2. helyezés
5.a Csémy Eszter: Területi angol vers-és prózamondó verseny 3. helyezés
6.a Balogh Imre: Városi vers- és prózamondó verseny
3. helyezés,
Városi honismereti verseny
3. helyezés
Kiss Fruzsina:
Városi honismereti verseny
3. helyezés
Területi Kazinczy-verseny
8. helyezés
6.b Busi Beatrix: Városi vers- és prózamondó verseny 1. helyezés
Cseszlai Marietta: Városi honismereti verseny
3. helyezés,
Szólánc megyei nyelvtan-helyesírás verseny 4. helyezés;
Malya Boglárka: Városi honismereti verseny
3. helyezés
7.a Jánosa Fanni: Országos honismereti verseny: országos
1. helyezés,
Városi honismereti verseny
3. helyezés
Fagyal Nikoletta: Körzeti katasztrófavédelmi verseny
5. helyezés,
Városi honismereti verseny
3. helyezés,
Városi vers- és prózamondó verseny
3. helyezés
Kállai Zsanett:
Angol vers- és prózamondó verseny
3. helyezés,
Országos honismereti verseny: megyei
8. helyezés
Földházi Ágnes: TITOK London Bridge Országos Angol Verseny 6. helyezés
7.b Katona Alexandra: Területi Bolyai matematika csapatverseny 8. helyezés
Városi magyar tanulmányi verseny
4. helyezés
Városi matematika tanulmányi verseny
4. helyezés
Pusztai Adrienn: Városi rajzverseny
1. helyezés
Vetró Bernadett: Területi Bolyai matematika csapatverseny 8. helyezés,
Területi Kazinczy szép kiejtési verseny
7. helyezés,
Tudásbajnokság megyei verseny magyar nyelv 2. helyezés,
Tudásbajnokság megyei verseny biológia 1. helyezés,
Tudásbajnokság országos verseny biológia 5. helyezés
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8.a Mogyorós Gergő: Pest megyei szaktárgyi biológia verseny
4. helyezés,
TITOK London Bridge Országos Angol Verseny
5. helyezés
A versenyzés közismert mottójának jegyében – a részvétel is fontos, nem csak a győzelem − a felsoroltakon kívül még számos egyéb versenyre is beneveztek és kitartóan készültek tanulóink. Ilyenek voltak a
teljesség igénye nélkül a Diákolimpia játékos sportverseny (körzeti 3-4. hely), úszás (megyei 5., 6. hely),
a Bolyai Anyanyelvi csapatverseny (területi 11. hely), Bolyai Matematikaverseny (területi 8. hely). A Bálint
Ágnes Mesemondó Verseny, az adventi szavalóverseny, valamint a K&H Vigyázz, kész, pénz! elnevezésű vetélkedőjén szintén képviseltette magát iskolánk. A levelezős versenyek is nagy népszerűségnek örvendenek, főleg az alsósok körében (Szövegmanó, Méhecske, Szólánc), ezekre 24 gyerek nevezett be.
Tanulóink körében nagy volt az érdeklődés a szakkörök iránt is, tíz csoport kezdte meg szeptemberben a munkát összesen 230 résztvevővel, vagyis a tanulók 74 százaléka.

Iskola a társadalomban
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a város közösségi életében való részvételre, ezért tanulóinkkal igyekszünk
a jelesebb rendezvényeken megjelenni. A tanév első ilyen alkalma a szeptemberi Káposztafeszt, ahol a gyerekek minden évben lelkesen vonulnak a színes forgatagban. A nemzeti ünnepek és megemlékezések (október 6., október 23., március 15., június 4., augusztus 20.) újabb alkalmai a közösségi életnek, ugyanakkor
lehetőséget adnak arra is, hogy tanulóink betekintést nyerhessenek a nemzeti emlékezet folyamatába.
HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS – NÁNDORFEHÉRVÁR
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Részben ezzel a céllal, részben a nemzeti összetartozás tudatát elmélyítendő az iskolaismét sikerrel
pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul elnevezésű tanulmányi kirándulásra, melynek keretében a hetedikesek idén Partiumba és Délvidékre látogattak. Ez a kirándulás – a kiíró szándéka és a diákok visszajelzései szerint is – több volt egy hétvégi utazásnál, mert diákjaink nem
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csak szép természeti és épített örökséget látogattak meg, hanem bepillantást nyertek néhány, a trianoni
határ mögé került település mindennapjaiba. Az Aradon, Kisiratoson, Temesváron,valamint Zimonyban,
Kishegyesen, Szabadkán és Palicson eltöltött néhány nap (március 15-18.) alapos ismeretszerzésre nem,
de arra biztosan lehetőséget nyújtott, hogy megízleljék, milyen lehet magyarként élni a jelenlegi szerb, illetve román államban. A kitartó és aprólékos előkészületekben, valamint az utazást követő programzáró
témanapon mindannyian részt vettek és lelkesen mesélték élményeiket. A kirándulás sikere ösztönzőleg
hatott egyrészt a kisebb évfolyamosokra, akik máris azt várják, hogy hetedikesek lehessenek, ránk, pedagógusokra pedig megnyugtatóan, hogy ez a program megéri a ráfordított munkát. Megéri, mert azt az élményt, hogy a határainktól több száz kilométerre is élnek magyarok, csak személyes tapasztalás útján lehet megszerezni.
A város nyújtotta közművelődési, kikapcsolódási lehetőségekkel mindig tudott élni iskolánk, így idén
is többször látogatott el egy-egy osztály a Bálint Ágnes Kulturális Központba előadást nézni, játszani a
játszóházban, ismerkedni a könyvtárral stb.
Az iskola társadalmi beágyazottságát évről-évre szépen visszajelzi a Szülői Munkaközösség által szervezett szülők és nevelők bálja. A rendezvény célja a jótékonykodás, ezért a résztvevők igyekeznek több formában is adakozni: pártolójegyet vesznek, tombolanyereményt ajánlanak fel, vagy a büfé kínálatát bővítik. A bál a nemes cél megvalósítása mellett kiváló kikapcsolódási alkalom, ahol a jó zene mellett lehet
késő éjszakáig mulatni, beszélgetni.
A tanév végének nagy hagyományú nyitott rendezvénye a gyermeknapi főzés, ahol ismét a szülőké az
egyik főszerep. Ilyenkor már reggel gőzölögnek az udvarra kihelyezett üstök, vidáman lobog a kondérok
alatt a tűz és szállnak a finom illatok, odacsábítva az éhes gyermeknépet. Amíg a szülők-nevelők együttes erővel készülnek az ebéddel és megpróbálják minél vonzóbban feltálalni a zsűrinek, a gyerekek számos izgalmas vetélkedőn, programon vesznek részt. Nagy kedvenc ilyenkor az arcfestés, jó idő esetén a
kutyás bemutató, az aszfaltrajzverseny és társaik. Népszerűek a szülőknek szervezett ügyességi játékok,
öröm látni, ahogy előbújik a felnőttekből a hétköznapokban jó mélyre elrejtett gyermeki én.
Az iskola egyik kiemelt feladata, hogy tevékenyen részt vegyen a családdal karöltve a gyermek szocializációjában, megfelelő társas viselkedésének kialakításában. Erre a tanórákon kívül a hosszabb-rövidebb kirándulásokon, az iskolától és az otthontól távolabb kerülve, nyári/téli táborokban nyílik kiváló lehetőség. A gyermek úgy fogja megtanulni, hogy rajta kívül másoknak is vannak igényei, gondolatai, ha
olyan helyzetbe hozzuk, ahol ezt működés közben tudja megtapasztalni. Iskolánkban ezért évente legalább két tábort szervezünk, melyek sikerét a növekvő érdeklődés bizonyítja legjobban. Idén a téli tábort
Kismaros-Börzsönyligeten, a nyárit pedig Győrújbaráton tartottuk. Emellett májusban minden osztály
egynapos kiránduláson vett részt.

Fókuszban a környezettudatosság
Évről-évre visszatérő mozzanata a programjainknak az ökohét, amelyet igyekszünk úgy megszervezni,
hogy minél több gyerekhez elérjen ennek üzenete: közös célunk, hogy Földünk és benne lakóhelyünk valódi otthon, oikosz maradjon. Ezért ennek keretén belül évente kétszer papírgyűjtést szervezünk, illetve
idén bekapcsolódtunk a várostisztasági Teszedd akcióba is. A környezettudatos magatartás kialakításához viszont nem elég ezt évente kétszer néhány napon át emlegetni. A folyamatosságot azzal biztosítjuk,
hogy állandóan felhívjuk tanulóink figyelmét az energiatakarékosságra, a hulladék megfelelő elhelyezésére. A motiváció felkeltése céljából versenyt is rendezünk az osztályok között, öröm látni, hogy ahogy a
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tanulóink csoportosan vagy szülői segítséggel napokon át gyűjtik a környékükről és hozzák be az iskolába a papírt, illetve folyamatosan a használt elemet, műanyag palackot, kupakot.
Az ennivaló megtermelésének folyamatát ismertetendő az osztályok közösen művelnek konyhakertet
és dísznövényeket az iskola udvarán. Az ökoiskola cím mellé elnyertük a madárbarát kert címet is, mivel
a kihelyezett etetőkben található téli enni- és innivaló egyre több madarat vonz hozzánk. Továbbá a természeti környezet jobb megismerésének céljával egy gyermekcsoport erdei iskolai foglalkozáson vett részt
Rózsaszentmártonban.

Ünnep és ünneplés
A tanév kezdete és zárása, a találkozás és búcsúzás pillanatai, mint minden iskolában, nálunk is ünnepélyesek. Ennek méltóságát hangsúlyozandó, illetve a ballagók és az elsősök iránti tiszteletből díszbe öltözik az iskola és minden iskolás.
A naptári év ünnepei közül iskolánkban hagyományosan a karácsonyt szoktuk megülni (ha úgy tetszik, jövetelére készülni). Már november végén készülnek az adventi koszorúk, a kézműves dekorációk,
később a mézeskalács-díszek, illetve elkezd összeállni a műsor is, hogy a szünet előtti utolsó napon minél
bensőségesebben, méltóbban ünnepelhessünk. A készület napjaiban a gyerekek kézműves tárgyaiból jótékonysági céllal vásárt rendezünk, amelynek bevételét valamely nemes célra ajánljuk fel. A közösségért vállalt felelősséget is évről-évre van alkalmuk megtapasztalni gyermekeinknek, amikor szervezetten gyűjtünk élelmiszert és ruhaneműt az arra rászorulóknak.
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Az ünnepi műsor (Gyere el a jászolhoz!) idén különösen is nagyszabásúra sikeredett, az alsós és felsős színjátszók is részt vettek benne, illetve énekelt az énekkar, zenéltek a zeneiskolások, a végén pedig a
tanári kar is fellépett egy dallal. Az osztályokban folytatódó ünnepséget délután az iskola munkaközösségének bensőséges együttléte zárta.
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Szintén ebbe a gondolatkörbe tartozik az utóbbi években, a mi kultúránkban is figyelmet követelő angolszász szokás, a mindenszentek napján való alakoskodás, közismert nevén a Halloween. Október végén,
az utolsó tanítási napon nagy izgalomban készülnek a kicsik és nagyobbak, hogy ijesztő jelmezeikben rémisztgessék egymást, illetve bemutassák a legötletesebben és a nap üzenetéhez legközelebb álló faragott
tököt. A kicsik erre a szüleikkel együtt jönnek, akik végigizgulják gyemekeikkel a szellemes vetélkedőket,
a jelmezbemutató felvonulást. Közben a büfében felsorakoznak rémsütik, a kreatív anyukák és nagymamák készítette ijesztő finomságok, hogy a sok szörnyűség megélése közepette elveszített energiát pótolni
tudja a partizó nagyérdemű.
A farsang ugyan nem kifejezetten számít ünnepnek ma már (a hagyományos társadalmakban még az
volt), gyermekeink viszont olyan lelkesedéssel készülnek rá, hogy az egyforma hétköznapokból valódi ünnepként emelkedik ki a karnevál februári délutánja. Az osztályok közös produkcióval lépnek fel, egyéni
jelmezverseny is van, sőt a pedagógusok is maskarába bújnak, és együtt adnak elő egy rövid kis műsort.
Nemzeti ünnepeinket a városi ünnepségeken szoktuk megülni, ami alól az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emléknapja a kivétel, mert március 15-én nem csak a többi iskolával közösen veszünk részt
a közös megemlékezésen, hanem iskolánk mindenkori hatodikosai az alkalomhoz illő műsorral készülnek.

Szakmaiság
Ahhoz, hogy az iskola elláthassa oktatói-nevelői feladatait, szükséges, hogy a pedagógusok időről-időre
felfrissítsék tudásukat. Ez a mi iskolánkban kiválóan működik: a kollégák folyamatosan járnak továbbképzésekre, és a megszerzett ismereteket integrálják a munkájukba. Emellett félévente szakmai napot tartunk, amelynek keretében bemutató órán veszünk részt, és egy-egy aktuális szakmai témát is feldolgozunk közösen. Azt érzékeljük, hogy ezeknek a napoknak a tapasztalata, az egymás munkájára és a sajátunkra való reflektálás igen hasznos tud lenni mindannyiunk számára. A tantestületben ugyan folyamatosan
kommunikálunk egymással, viszont hosszabb ideig tartó, elmélyült együttgondolkodásra a tízpercben
nincs lehetőség, ezért tartjuk kiemelten fontosaknak ezeket a szakmai napokat, amikor egymástól tanulni tudunk.

Testnevelés és sport
Közhelyessé koptatott - ám éppen ezért nagyon igaz – megállapítás, hogy kórosan keveset mozgunk gyermekek, felnőttek egyaránt. Az iskolai munka ülőmunka, ezért nem lehet eleget hangsúlyozni a mindennapos testnevelés és a hozzá kapcsolódó egyéb mozgásos tevékenységek fontosságát. Tapasztalataink szerint gyermekeink szívesen járnak ezekre az órákra és szívesen vesznek részt a délutáni foglalkozások keretében sorra kerülő házi sportvetélkedőkön, ügyességi versenyeken, egyéb hasonló rendezvényeken. Ilyen
(a teljesség igénye nélkül) az őszi mobilitas-, később a gyaloglónap, a Mikulás-napi futás, illetve a tömegsport-foglalkozások. A városi versenyekre is számos tanulónk szép eredménnyel jut ki, alább a legjobbak névsorát olvashatják.
Sportversenyek győztesei:
Városi atlétikaverseny
1. hely: Molnár Rajmund (7.a osztály) 400 m-es síkfutás
1. hely: Nagy Dalma (8.a osztály) 60 m-es síkfutás
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Lóti-futi
1. Rados Marcell Kende 1.a
1. Rados Ádám Bende 3.a
Iskolák közötti versenyben 1. hely a 64%-os részvételért.
A Diákolimpia játékos sportverseny körzeti fordulóján 3. helyezést ért el a csapat, amelynek tagjai
voltak: Gyenis Márton, Rácz Annamária, Molnár Milán, Barta Emma, Farkas Boglárka, Gargya Anita,
Lengyel Zoé, Madura Dzsesszika, Oláh Tamás, Jakab Ádám, Rados Bende, Merkl Marcell, Sápi Szonja, Tankó
Flóra).
A katasztrófavédelmi területi versenyen 5. lett csapatunk: Fagyal Nikoletta, Fodor Bence, Kordás
Levente, Németh István, Sáfrány Balázs.

Kicsit másképp
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Tudjuk, hogy az élményszerű oktatás-nevelés hatékonyabb a tananyagközpontúnál, ezért évről-évre megpróbálunk minél több élményt csempészni a nevelői munkába. Ezt már a leendő elsősökkel megkezdjük,
akiknek fogadása nem szeptember elsején, hanem a megelőző tanévben folyamatosan történik a Sünisuli
program keretében. Ez játékos foglalkozások tartását jelenti, melyet iskolánk tanítói bonyolítanak le az
óvodából érkező kis látogatók számára, hogy a későbbi beilleszkedésük gördülékenyebb legyen.
A nemzeti ünnepeink megünneplése közül a Magyar Kultúra Napja az, amelyet kicsit másképp, az Együtt szaval a nemzet elnevezésű kárpát-medencei programba kapcsolódva ünnepeltünk, melynek keretében és több ezer
magyar iskolással együtt szavaltuk egyszerre a Himnuszt és a Nemzeti dalt, amiről videofelvétel készült.
Kicsit másképp telik a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napunk is, amikor felbolydul az iskola, a
zsibongás még nagyobb lesz, mint általában. Érthető is, hiszen ekkor van a már nevében is mozgást, tevékenységet jelző, Tesz-Vesz város elnevezésű programunk. Erre a napra felfüggesztjük az órarendet, és az
aktuális kínálatból érdeklődésének megfelelően és a férőhelyek függvényében mindenki maga választja ki
az óráit. Ezekre az órákra igyekszünk változatos és színes témákat, feladatokat vinni. Délután szabadidős
programok várják a tanulókat, amelyek általában kézműves, művészeti, sport- és/vagy szórakoztató tevékenységeket jelentenek. Mivel ez a nap közel van a húsvéthoz, hagyományosan az ünnephez kapcsolódó tematikában készülnek dekorációk, ajándékok. Nagy sikere és lassan hagyománya is van a mozizásnak, ahol a filmélményt pattogatott kukorica fogyasztása is fokozza.

Összegzés
Kész a leltár – mondhatjuk József Attilával – kész a 2016-os év tevékenységi, ha úgy tetszik, munkaleltára. Azaz, csak részlegesen van kész, hiszen itt csak a nevesített, a látványos, a (részben) nyilvános események nyertek említést. Mindezek előkészítése, a kitartással végzett háttérmunka, a lelkesedés mind a
tanulók, mind a pedagógusok részéről kevéssé megfogható.
A visszatekintés, mérlegkészítés mindig érzelmeket szül: ha pozitív a mérleg, akkor örömet, elégedettséget, ellenkező esetben csalódást. A Halmi Telepi Általános Iskola munkáján végignézve egyértelműen örömre van okunk. A fejlődés, a haladás évről-évre, sőt napról-napra érzékelhető mind a munka tartalmi részében, mind annak infrastruktúrájában. Jöjjön, látogasson meg, kedves Olvasó, szívesen megmutatjuk!
CSONTA RÉKA
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Dolgozóink:
Pedagógusok:
Igazgató: Horváthné Nedreu Klára
Igazgatóhelyettesek: Bosznayné Waldner Erika, Vízvári Edit
Alsó tagozat: Csukás Béláné, Faragó Renáta, Fazekas Józsefné, Gyömrei Piroska, Komlós Viktória,
Kordás Imola Réka, Krak Ildikó, Lippai Viktorné, Sebők Márta, Szemán Anna Éva, Szemán-Nagy Emőke,
Oszolik Anita, Péterné Csókási Beáta, Nyári Krisztina Zsuzsanna, Tóth Judit, Tóth Klára
Felső tagozat: dr. Belső Mónika, Hirn-Cseke Ágnes Zsófia, Csonta Réka, Fige Anita, Jánosáné Csirkovics
Katalin, Jarina Beáta, Kecskeméti Katalin, Korhutné Molnár Krisztina, Sándor M. Magdolna, Vas Sándor
Iskolapszichológus: Kresznerits Szilvia
Technikai dolgozók:
Iskolatitkár: Pusztainé Botka Mónika
Takarító személyzet: Balog Oszkárné, Csábi Istvánné, Czira Jánosné, Halász Tivadarné, Tóth Lászlóné,
Kapás Imréné, Bordás Ferencné
Konyhai dolgozók:Felden Attiláné, Viola Zsoltné
Karbantartó: Nácsa István
Gondnok: Jánosa Zsolt

Elérhetőségeink:

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Telefonszámok: Porta: 06-29 350-338, 06-29 554-070
Igazgató: 06-29 554-071
Igazgatóh.: 06-29 554-072
Titkárság: 06-29 554-074
Tanári: 06-29 554-075
Porta 2: 06-29 554-076
Fax: 06-29 351-541, 06-29 554-073
Email: igazgato@halmisuli.hu
Web: www.halmisuli.hu
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Adószám: 18697926-1-13

Repedés
Zártkörű kormányülésen mondja a fajdkakas:
– Állattársaim, most hogy lemondott az Mezei Számvevőség elnöke, azzal olyan repedés támadt jólét-búránk falán, amelybe ellenségeink is beláthatnak. A fenyegető veszéllyel szemben csupán úgy
védekezhetünk, ha az eddigi mezei főkincstárnokunkat tesszük a számvevőség elnökévé, mert csak
így lehetünk nyugodtak afelől: ő nem fogja ellenőrként piszkálgatni azokat a pénzügyi ügyleteinket, amelyeket éppen hallgatólagos tudtával csináltunk a mai napig.
(D’ELHOUGNE LÁSZLÓ. ÁLLATMESÉK)
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Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
A 2. Andrássy-túra a Bakterház nyomában
Gyalogolni jó!
Éljen Rideg Sándor legendás vecsési regénye!
2016. április 30-án, szombaton újra teljesítménytúrát szerveztünk diákjainknak. A táv kb. 7 km volt.
Kiindulópontunk és célpontunk az Andrássy iskola, ahol hat kiváló szülői segítségünk újra zsíros kenyérrel és teával várta a beérkezőket. Az eseményen 230 résztvevő indult el, minden gyerekcsoporttal haladtak felnőtt kísérők. A csoportok 8 és 10 óra között különböző időpontokban vágtak neki a távnak. A menetlevélen egy térkép, útleírás és hét állomás szerepelt, itt aláírásokat és kétjegyű számokat kellett gyűjtsenek az indulók. A kétjegyű számok megtalálását kis versikék is segítették.
Az első állomás a Bálint Ágnes Emlékház volt, itt a 38-as számot kellett megkeresni. A számot a kapu melletti címen lévő telefonszám rejtette. „A számot megleled, ha az ajtó felé keresed. Telefonálni is szabad, a 3., 4. szám az adat!”
A következő megálló a Wass utcai játszótér volt. Itt egy 95-öst találhattak a résztvevők, szintén egy
telefonszámba rejtve. Ezután a résztvevők átvágtak gyáli határ felé fekvő erdősávon, ahol a 89-es számot
kellett megtalálniuk. Az út az erdő és a mező között nyugatnak vitt tovább, a következő állomás a 128as számot adta. Gyönyörű ligetes részen vágtak át ezután, majd az ösvény kivezette a túrázókat a „vadonból”. Következett a présház. (116-os) A Halmy téri emléktábla volt a hatodik megálló. (65) Végül a
Szent Erzsébet kápolna következett. (164) Itt a résztvevők Bihal András és Mező Melitta jóvoltából körbe
járhatták a kápolnát, miközben kis idegenvezetést is kaptak róla.
Az iskolába visszatérő túrázók fáradtan és kipirulva vehették át emléklapjaikat, de az utolsó rejtély
még megfejtésre várt. A hét összegyűjtött szám ugyanis hét oldalt jelzett az Indul a bakterház című könyvben. Ha az adott oldalra lapoztak kódfejtő turistáink, akkor hét szóra akadhattak. A hét szó helyes sorrendbe
rakva egy mondatot adott ki: „A bakter/ház/ helye /a négyes/ és a /sín/ kereszteződése.” Vagyis: „Vecsésen a 4.
sz. országút – vasút kereszteződésnél volt a 196. számú őrház. Az I. világháború kitörésének évében került a
196. számú őrházhoz az Indul a bakterház c. filmből ismert Szabó István sorompókezelő. Az ő két lányunokája és a leszármazottai Vecsésen, a Lehel utcában ma is élnek” (Orosz Károly, 2015)
Külön köszönet: Kissné Fehér Judit, Juci néni (szervező tanár és „oldalborda”), Csorba Erika néni (szervező tanár), Raszlerné Szabó Etelka néni (szervező tanár)!
Köszönet a szülőknek: Bihal Andris, Czalbert Timi, Czeglédi Icu, Csürke Szilvi, Hibó Csilla, Laczi Móni,
Lengyel Hajni, Mészáros Kriszti, Mező Melitta, Pichlerné Kriszti és Weiszháb Dóri!
Köszönet a polgárőrségtől Suskovics Zoltánnak!
Köszönet volt diákjainknak: Fábián Antónia, Kányi Niki, Schlachta Zsófi!
Köszi mostani diákjaink: Bekker Dóri (8.a), Bencze Amanda (8.b), Bencze Viki (8.b), Csordás Vera
(8.b), Kányi Vikica (8.b), Kis Csenge (8.b), Kurucz Vivi (8.b), László Szandi (8.b) és Rőthi Peti (8.b)!
Köszönet minden tanártársunknak és szülőnknek, akik gyerekcsoportot kísértek!
Jövőre újra kezdjük!
Gyalogolni jó!
KISS GÁBOR, ANDRÁSSY ISKOLA, FŐSZERVEZŐ
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EZ A HÍRES BAKTERHÁZ! A FOTÓ LŐRINCRŐL VECSÉS FELÉ JÖVET KÉSZÜLT A HATVANAS
ÉVEK ELEJÉN. KICSIT MÁSKÉPP FESTETT A TÁJ, AMOLYAN BENDEGÚZNAK VALÓ VOLT.
HÁTRÁBB A STEINMETZ-SZOBOR LÁTHATÓ.

„Valahol, Erdély ősi szögében” az iskola hetedikesei
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Az Emberi Erőforrás Minisztérium Határtalanul – kirándulás hetedikeseknek elnevezésű pályázatán nagy
örömmel indultunk. Örömünk csak fokozódott, amikor megtudtuk, hogy elnyertük a kért támogatást, és
a két hetedikes évfolyammal Erdélybe utazhatunk. Az igazi készülődés már januárban kezdetét vette.
Jártunk színházban, megnéztük Tamási Áron Énekesmadár című művéből készült színdarabot. Voltunk a
Róder Imre Városi Könyvtárban – ezúton is köszönjük a segítséget – előkészítő órát tartottunk a gyerekeknek. Történelem, irodalom és földrajz órákon „melegítettünk be”, majd március 8-án útra keltünk.
Első állomásunk Nyírbátor református temploma volt. Lenyűgözött minket a templom szépsége. A határátkelés után Nagykároly következett, a Károlyi kastélyt néztük meg, majd Érmindszentre indultunk, Ady
Endre szülőházához. Látni azt a kis házat, ahonnan a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja indult,
tanulságul szolgált mindannyiunknak. Késő este, meglehetősen fáradtan érkeztünk Gernyeszegre, a szállásunkra, de kárpótolta a fáradtságot az a finom kürtőskalács, amellyel vendéglátóink vártak minket.
Másnap reggel utunkat Marosvásárhely felé vettük, megnéztük a Teleki Tékát, valamint benézhettünk a
Bolyai Farkas Középiskolába is. Utunkat Segesvár felé vettük, megnéztük a várat, és Fehéregyházán a Petőfi
múzeumot, mécsest gyújtva tisztelegtünk a hősök emléke előtt. Harmadik napunkon Parajdon, a sóbányába látogattunk el, tátott szájjal bámultuk ezt a csodálatos helyet. Farkaslakán Tamási Áron emlékének adóztunk, Szovátán pedig a Medve-tó látványa nyűgözött le Bennünket. Természetesen nem hagytuk
ki Korondot sem, mielőtt a szállásra visszamentünk volna. Este – a jól megérdemelt pihenés előtt – újabb
program várt minket. Meglátogatták csoportunkat a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola diákjai,
valamint az igazgató úr és felesége. Közös játékot szerveztünk a gyerekeknek, és nagyon bízunk benne,
hogy további közös testvériskolai kapcsolat kiépítését is elkezdhetjük majd. Az utolsó reggeli után
Kolozsvár – Nagyvárad útvonalon keresztül jöttünk haza. Visszafelé még útba ejtettük Kőrösfőt is, majd
este kilenckor „landoltunk” az Andrássy iskola előtt. 49 diák és 5 pedagógus töltött felejthetetlen napokat Erdélyben a pályázat jóvoltából. Csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA
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PARAJD, A SÓBÁNYA

Andrássy a Káposztafeszten
Hagyomány, hogy az iskolák és az óvodák egy-egy gyermekcsoportja - nevelőik kíséretében - részt vesz a
vasárnapi felvonuláson. Így tesz az Andrássy iskola is több éve már.
Pichler Rudolf testnevelő tanár úr kollégámmal harmadik éve vállaljuk ennek a programnak a szervezését. Tavaly döntöttünk úgy, hogy bicikliinket feldíszítve kerékpározunk a helyszínre. Iskolánk nagyon
fontosnak tartja az egészség megőrzését. A mozgás örömére, fontosságára, a közösség összetartó erejére
is szeretnénk felhívni a figyelmet a felvonulás alkalmával.
VESZPRÉMI KLÁRA FOTÓ: KATONA CSABA
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Munkatársaink:
Albert Ferenc tanár, Apkó Zsuzsanna napközis nevelő, Balla Tünde tanító, Bárdos Mariann tanár, Czudorné
Kabai Gabriella tanár, Csikósné Plauschin Katalin napközis , nevelő, Csongvay Csilla napközis nevelő,
Csorba Lászlóné tanár, Deme Istvánné tanító, Dominek Tünde tanító, Dudás Laura Erika tanító, Fábiánné
Balajti Anikó tanító, Fabu Matild tanár, Fejérné Gál Tímea tanító, Gyöpösné Gémes Ilona tanár, Horváth
Zoltán tanár, Horváthné Gyurcsán Erika tanár, Kiss Gábor tanár, Kissné Czedik Gyöngyi igazgatóhelyettes, Kissné Fehér Judit tanár, Kissné Szabó Katalin Szilvia napközis nevelő, Kovács Krisztina napközis nevelő, Kovácsné Gyetvai Györgyi tanító (GYES), Kucsera Katalin tanár, Kun Pál tanár, Kürti Orsolya tanító, Lakos Ágnes Kinga tanító, Lugosi László napközis nevelő, Nagy Gyöngyvér Zsuzsanna tanár, Pichler
Rudolf tanár, Raszlerné Szabó Etelka tanár, Simon Gyöngyi tanár, Steigervald Róbert napközis nevelő,
Steigerwald Lajosné tanító, Stiller Judit Anna tanár, Szabóné Mayländer Nóra Diána igazgatóhelyettes,
Szilágyi István igazgató, Timár Judit tanító, Tóth Zoltánné /Zsuzsi/ iskolatitkár, Udvaros Gyula tanító,
Veszprémi Klára tanár, Zakota János napközis nevelő, Zumpf Anikó tanár
Technikai személyzet:
Csibiné Nagy Magdolna takarító, Csomor Zoltánné (Marika) takarító, Dobos Anikó takarító, Huszák
Zsuzsanna portás, Juhász Gyuláné takarító, Óhegyi Jánosné gazdasági ügyintéző, Palkovicsné Hornyák
Piroska portás, Somogyiné Vasvári Mónika konyhás, Tudja Andrásné takarító, Varga Sándorné konyhai
dolgozó, Wirth József karbantartó

Elérhetőségink
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Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Telefon: 06-29 350-408
Fax: 06-29 352-136
e-mail: analap.iskola@gmail.com
Alapítvány neve: „Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány”
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Bankszámla szám: 65100091-10095832

         

Gondozási Központ
Intézményünk története II.
A korábbi kalendáriumi számban ismertettük az intézmény történetét 1971-től 2007-ig. Most a napjainkig tartó történéseket elevenítjük fel.
Az idős ellátás 2008-tól térségi szinten lett megoldva városunkban. Ez azt jelentette, hogy Vecsés gesztori (központi) szerepbe került az Idősek Nappali Ellátásának tekintetében, a Házi Segítségnyújtásban pedig a gesztor intézmény Gyömrő lett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden ellátás Vecsésen maradt,
de a kistérségi csatlakozásnak köszönhetően emelt normatívára vált jogosulttá a város, és ezáltal csök-

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

kentek az intézményi fenntartásra szánt önkormányzati támogatások összege. Új ellátási forma is bevezetésre került 2008-tól, ez a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely az otthonukban élő egészségi és
szociális helyzetükből adódóan váratlanul felmerülő krízis helyzetekben, a nap 24 órájában nyújt azonnali segítséget az időseknek. Ezt az idős otthonában elhelyezett nyomógombos készülék teszi lehetővé.
Ebben a formában 2013 júniusáig működtünk, majd ezt követőn ismét önálló, kizárólag Önkormányzati fenntartásban működött és működik jelenleg is az intézmény. Ekkor egy nagyobb bővítés részeként,
hozzáépítésre került egy mozgáskorlátozott vizesblokk, valamint a konyha és a régi vizesblokk is teljes
felújításra került.
A jogszabályi változások miatt, ami a házi segítségnyújtást érintette két új szakmai létszámnorma fejlesztést kaptunk. Így 2016-ban 15 fő a dolgozói létszámunk. További fejlesztés az intézményünkben egy
grillkert kialakítása és a kültéri padok cseréje volt, valamint egy új iroda kialakítása is megtörtént teljesen új, modern bútorokkal és számítógépekkel berendezve.
Az idei esztendőben is sokat fejlődött az intézmény mind szakmailag a létszámbővítésnek köszönhetően, mind infrastruktúrában az iroda és géppark bővítésnek köszönhetően.
A fenti fejlesztésekért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a városvezetésnek, és reméljük ez a
gyümölcsöző kapcsolat a jövőben is megmarad.
Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk az idősek szabadidő programjainak mind színesebbé tételére. Ennek érdekében több ízben szerveztünk grill partikat, palacsintasütést, kulturális programokat (színház látogatás, kiállítás megtekintés), de a Balatonra is eljutottunk.
A szeptember 14-én megtartott nyílt napunk – egy közös grillezéssel fűszerezve – nagyon jó hangulatban telt el. Érdeklődök is jöttek, reméljük, hamarosan klubtagként köszönthetjük őket (a fotón).
Keressenek fel bennünket bátran a jövőben is, akár olyanok, akik idősnapjaikra csak társaságra vágynak, vagy éppen otthoni ápolást-gondozást igényelnek.
Várjuk önöket szeretettel személyesen vagy érdeklődhetnek a 06-29 350-267-es telefonon.
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Kirándulás!
Augusztus 25-én gyönyörű, napsütéses időben a Gondozási Központ tagjai és a két önszerveződő nyugdíjas klubból néhányan elmentek Siófokra. Volt olyan idős ember, aki még soha sem járt a „Magyar
Tengernél”. Velünk tartott Saska Istvánné képviselő asszony is. Külön autóbusszal, és a Központi Konyhától
kapott uzsonna csomagokkal indultunk az útnak. Köszönet érte Nagy László intézményvezető úrnak és
csapatának!
A siófoki kikötőben csatlakozott hozzánk Szlahó Csaba polgármester úr is, így együtt élvezhettük a
szikrázó, napfényes vízen az egy órás hajókázást. Újdonság volt a résztvevők többségének a Gyros ebéd
is. A tartalmas program után kora délután indultunk haza. Köszönjük Vecsés város képviselő-testületének
ezt a remek napot!
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Az intézmény munkatársai:
Alácsné Gergely Krisztina – gondozónő, Antal Réka – gondozónő, Csontos Katalin - gondozónő,
Dobrovitzné Frühwirth Ágnes – gondozónő, Juhász Mónika – gondozónő, Károly Katalin Irén – gondozónő, Krahulcsánné Tuskán Tünde – gondozónő, Müller Judit –- intézményvezető helyettes, Noszlopy
Magdolna – technikai személyzet, Lauter Józsefné – gondozónő, Orsós Mariann – gondozónő, Pereginé
Vodila Terézia – intézményvezető, Répás Károlyné – technikai személyzet, Stadinger Tímea – gondozónő, Virágh Zsoltné – technikai személyzet.
ÍRÁS ÉS FOTÓ: PEREGINÉ VODILA TERÉZIA INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Vecsési Mosolyország Óvoda –
Kindergarten Kinderlachen
in Wetschesch
Intézményünk a Vecsési Önkormányzat által fenntartott óvoda. A Kisfaludy utcai székhelyünkön három,
a Tompa utcai telephelyünkön egy csoport tevékenykedik. 8 óvodapedagógus, 6 dajka néni, 1 pedagógiai
asszisztens, 1 óvodatitkár, és1 karbantartó látja el a gyermekek óvodai nevelését, gondozását, fejlesztését, az ezzel kapcsolatos háttérfeladatokat. Minden dolgozónk igyekszik elhivatott szakmai munkájával,
lelkiismeretes, gyermekközpontú tevékenységével öregbíteni, óvodánk jó hírnevét.
Csoportjaink mindegyike vegyes csoport, melyekben a 3-7 éves korosztály nevelése történik. Ez a szervezeti forma lehetőséget biztosít a családias légkör kialakítására. A kisebbek és nagyobbak együttműködve
töltik napjaikat az óvodában. A külön telephely ellenére az óvodába járó gyermekek jól ismerik egymást.
Csoportjaink: Delfin, Piroska, Tücsök és Süni.
Az óvoda épületei és udvarai folyamatosan szépülnek, korszerűsödnek. A 2015-2016. nevelési évben a
Tompa utcai telephely udvara és a Kisfaludy utcai székhely focipályája, műfüves burkolatot kapott, valamint elkészült a fedett biciklitároló és két előtető. A felújítási munkákban jelentős anyagi segítséget nyújtott az önkormányzat.Tárgyi felszereltségünk, játékeszközeink, bútoraink bővítéséhez a Szülők, AVecsési
Gyermekekért Alapítványunk is segítséget nyújtott.
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Képzett szakemberek segítségével végezzük a fejlesztőmunkát. Hazafi Éva gyógypedagógusként,
Schönsteinné Kovács Ilona fejlesztőpedagógusként segíti gyermekeink készség- és képesség fejlesztését.
Csabai Barbara logopédusként fejleszti a gyermekeink beszédhallását, beszédértését. Lehetőséget biztosítunk a keresztény hitoktatásban való részvételre, melyet Koncsik Sándorné Panni néni tart.
TSMT tornára is lehetőség van az oviban, Vida Judit vezetésével. Kapcsolatot tartunk a tanító nénikkel: visszajelzést kapunk, az oviba járt gyermekekről.
Pedagógiai munkánkban legfontosabb feladatunk, hogy figyelembe vegyük az óvodás gyermek életkori sajátosságait. Ebből fakadóan a játék, a mozgás fontos szerepet tölt be az óvodai nevelésünk során.
Német nemzetiségi óvodaként jelentős szerepet vállalunk, a nemzetiségi életforma, emlékek, hagyományok megismertetésében. Lehetőséget kínálunk a német nyelv játékos keretek között történő megismerésére. Mondókák, mesék, dalok, rigmusok, játékok színesítik a mindennapi tevékenységeinket. Törekszünk
azon gyermeki képességek, készségek, magatartásjegyek, személyiségvonások kialakítására, amelyek elősegítik a gyermek iskolaérettségét. Nevelőmunkánk során előtérbe kerül a szabad – és irányított játék, a
játékon alapuló, a játékba integrált ismeretszerzés. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a mozgásfejlesztés
személyiségformáló hatásának. Anyanyelvünk tudatos használatával, értékeink örökítésével, az óvodapedagógus példamutató magatartásával mintaértéket képviselünk.
A „Zöld Óvoda” cím elnyerésére törekszünk. Az ezzel kapcsolatos programok, események megszervezésével a gyermekek környezettudatos magatartását kívánjuk alakítani. A gyermekeken keresztül a szülők felé is közvetíteni ezen életmód sajátosságait. Az egészséges életmód szokásainak kialakítása is fontos szempont a nevelőmunkánk során.

2015/2016. nevelési év eseményei
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2015 szeptemberében örömmel fogadtuk az új és „öreg” óvodásokat, akik a helyi bölcsődéből, valamint
családi környezetből érkeztek. A szülők jelen vannak az új gyermekek „befogadásakor”. Nyitott óvodaként tevékenykedünk. Ez azt jelenti, hogy a szülők bármikor tevékenyen részt vehetnek az óvoda életében. Csodálatos érzés, amikor a család ránk bízza, féltve őrzött kincsét, „a Gyermekét”!
Részt vettünk – a Vecsés város által rendezett – Káposztafeszten. Sikeresnek tartottuk, mert az idén
is sikerült a szülőket bevonni ezen eseménybe. „Autómentes napot” tartottunk, sokan kerékpárral, rollerrel érkeztek reggel.
Októberben megemlékeztünk az „Állatok Világnapjáról”. A szüreti mulatság sem maradt ki az életünkből - szőlőkóstolás, szőlőpréselés az oviban, mulatozás, tánc.
Novemberben „elbúcsúztattuk az Őszt”, dalokkal, versekkel, mondókákkal. Ugyanakkor megemlékeztünk a Márton- napról. A vecsési Rendőrség útbiztosításával, lampionos sétát tettünk a környező utcákban. A rendezvény falatozással, forró tea fogyasztásával és játékkal fejeződött be. Az eseményen a szülők, a partner óvodánk: a Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda, vecsési óvodapedagógusok, Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői vettek részt.
Decemberben megérkezett a „Télapó”, a gyerekek és a felnőttek nagy örömére. Kaptunk ajándékot,
de mi is megleptük az „Öreg Mikulást” dalokkal, versekkel, rajzokkal.
Az Adventi időszakban díszbe öltözött az óvoda. Fát állítottunk a csoportszobákban. A csoportok verssel, énekekkel ajándékozták meg egymást a „szeretet ünnepén”.
Januárban újult erővel köszöntöttük az Új Évet. Gyerekek örömmel meséltek, játszották el otthoni élményeiket. Sok színes program gazdagította a gyermekek életét: Esküvő Kiállítás – ahol a gyermekek tánca
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a sváb esküvő hagyományait mutatta be. A „Rétesevésen” közösen táncoltunk a Vecsési Falusi Nemzetiségi
Óvodával. Nagy sikert aratott ez a produkció.
A február is vidám hangulatban telt, farsangi mulatozásra készültünk. A gyerekekkel együtt jelmezbe öltöztünk, egymás szórakoztatására játékos feladatokkal töltöttük az időt, a fánksütés sem maradhatott el.

Ezután egy nagyszerű projekt vette kezdetét Mosolyország Óvodában, a „Sváb hét”.Ebben az évben a
téma a sváb származású emberek élete, szokásai, lakása, berendezési tárgyai voltak. Lázas keresgélésbe
kezdett az egész óvoda, szülők, nagyszülők, ismerősök. Régen használt tárgyakat, bútorokat, eszközöket
gyűjtöttünk. A tárgyakból kiállítást nyitottunk az ovi tornatermében. A kiállítást ovisok, óvodapedagógusok, tanárok, tanítok, diákok is meglátogatták. A gyermekeink hétközben játékos tevékenységekben
vettek részt, a témával kapcsolatban. A tárlatvezetésben Ináncsi Zsigmondné, Emmi néni, nyugdíjas óvó
nénink is segített. Nagyon büszkék voltunk, hogy a kiállításunkat milyen sokan meglátogatták.
Emlékkönyvünkbe személyes érzéseiket leírhatták. Az egy hétre tervezett projekt két hétre sikerült.
Nagyszerűen éreztük magunkat.
Március 15-én ellátogattunk Petőfi Sándor szobrához. Zászlóinkkal tisztelegtünk a Hősök előtt. Azután
Kisze égetéssel elűztük a telet.
Április és május hónapokban vidám hangulatban készülődtünk a Német Nemzetiségi Találkozóra, óvodai, iskolai beiratkozásra. A Népviselet Világnapjához, a „TrachtTag”-hoz az óvoda gyermekei és a felnőttek is csatlakoztak, német nemzetiségi és modern viseletet ötvözve töltöttük együtt a napot.
Két alkalommal kapcsolódtunk be „A Föld barátai” elnevezésű nemzetközi természet- és környezetvédelmi projektbe. A címük: „A Karácsony varázsa” és „A Föld napja 2016.” volt az újrahasznosítás jegyében. Elismerő oklevelet kaptunk.
Vecsés város által rendezett „Lóti-futi” versenyre ovisok, szülők és kolléganők is beneveztek. Nagy kitartással futotta végig mindenki a távot. Köszönjük az aktív részvételt!
A Tájház 6. születésnapjának megünneplésénél is jelen voltunk. A gyermekeink ismét német nemzetiségi táncokkal léptek fel, és lehetőség volt a tájház megtekintésére is.
Ebben az évben is köszöntöttük az időseket a Gondozási Központban egy rövid műsorral. Majd következett az Anyák Napi és az Évzáró műsor az oviban. Elballagtak a nagycsoportos ovisok.
Az előző évekhez hasonlóan folytattuk a szelektív hulladékgyűjtést, amelyben a családok és az óvoda
dolgozói is részt vettek. Évközben színházi előadásokon vettünk részt a Bálint Ágnes Művelődési
Központban. Köszönjük a lehetőséget.
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A további gyermek programjaink voltak: „Fák, Madarak Világnapja”, Gyermeknap, Logiko-P játék bemutatója – egybekötve játékkal, pónin lovaglással, és a Mazsola Játszóházban eltöltött vidám délelőttök.
Összegezve: hisszük, hogy az elkötelezett szakmai tevékenységünk a 2015/ 2016-os nevelési évben is
a Gyermekek örömét, a szülők elégedettségét szolgálta. Bízunk benne, hogy örök emlékként fogják őrizni az itt kapott élményeket!
BÉRES JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ HELYETTES
FOTÓK: ÓVODA

Az intézményünkben dolgozók névsora:
Óvodapedagógusaink: Bárdos Bernadett – Detty néni, Béres Józsefné – Mariann néni, Czuczor-Tóth Vivien
– Vivi néni, Kovácsné d’ Elhougne Ilona – Ili néni, Kovács Miklósné – Klári néni, Kuni-Schiszler Katalin
– Kati néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni, Seres Imréné Belucz Mária –- Marika néni, Vasadi
Annamária – Ancsi néni
Dajkáink: Fülöp Brigitta – Brigi néni, Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni, Kukolyné Kovács Zsuzsanna –
Zsuzsi néni, Ördögh Fruzsina – Fruzsi néni, Sarkadyné Lukács Krisztina – Kriszti néni, Zsolnai Györgyné
– Szilvi néni
Pedagógiai asszisztens: Seres Lajosné – Szilvi néni
Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia – Teri néni,
Karbantartó munkatárs: Kisvölcsei Gábor – Gabi bácsi,
Óvodavezető helyettes: Béres Józsefné,
Óvodavezető: Kovácsné d’Elhougne Ilona

Elérhetőségeink:
Vecsési Mosolyország Óvoda - Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch
2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13–15.
Telefon/ fax: 06-29 350-554
E-mail: mosolyorszagovi.@gmail.com
Telephely:
2220 Vecsés, Tompa utca 25.
Telefon: 06-29 352-433
Pedagógiai munkánkról állandóan tájékozódhatnak a www.mosolyorszagovi.hu felületen,
ahol képekkel, aktuális hírekkel számolunk be mindennapjainkról.
Szeretettel invitálunk minden kedves Olvasót óvodánk weboldalára!
Alapítványunk:
A Vecsési Gyermekekért Alapítvány
1% Adószáma: 18666485–1-13
OTP számlaszáma: 11742283-20020914
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Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2016-os évben átlagosan 3250 fő/nap étkezőt szolgált ki nap,
mint nap, 22 helyszínen. Az elmúlt években elért eredményeinket, partnereink elégedettségét, a kötelező
jogszabályi előírásokkal együtt szinten tudtuk tartani.
A napi feladatok ellátásában 24 fő dolgozó vesz részt. A napjainkban hatályos rendelet szerint előírt
közétkeztetés intézményünk számára is kötelező előírás. Az egészséges közétkeztetési gyermekprogram folyamata társadalmi feladat, a szülőkkel, nevelőkkel, szakemberekkel ismertetve.
Jelen voltunk ételeink színes választékával különböző nemzetiségi rendezvényeken, választásokon és
a vecsési fesztiválokon is.
A napi étkezésben résztvevő vendégeink elégedettségüket és köszönetüket fejezték ki Vecsés Város Önkormányzatának a minőségi szolgáltatásokért, amielyeket bármilyen alkalomra elérhetővé tettünk számukra.

Az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának
munkavállalói névsora
Ágnelli Lajosné, Barkóczi Józsefné, Czellaó Ildikó Ágnes, Darvas Gáborné, Dobrovitz Istvánné,
Fábián Anikó, Havasiné Kirchner Erzsébet, Kocsis Józsefné, Mátyás Béláné,Molnárné Reményi Ilona,
Nagy Ildikó, Szedresi Istvánné, Szeibel Ibolya Ilona, Szíjjártó Károlyné,
Török Erzsébet Katalin – konyhai dolgozó Bíróné Dobrovitz Katalin és Zsolnai György –- szakács
Major János, Páll Mihály Balázs, Tövisháti Gábor – szállító
Kretz Sándorné - áruforgalmi vezető Szép Ernőné – könyvelő
Varga Patrícia –- élelmezésvezető Nagy László – Intézményvezető
NAGY LÁSZLÓ
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Megújult a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
és Központ a 2016-os évben
Intézményünk ebben az évben is elhivatottan próbált segíteni a Vecsésen élő valamennyi rászorulón, gyermeken és felnőttön egyaránt. A kötelezően ellátandó főbb feladataink mellett igyekeztünk tevékenységünket új elemekkel is bővíteni az állandóan változó világ kihívásaira válaszolva és betartva a megújuló
törvényi feltételeket. Az elmúlt év tehát a folyamatosság és megújulás jegyében telt el számunkra, melyben ügyfeleink érdekeit próbáltuk képviselni, remélhetőleg minél több sikerrel.
2016. január 1-jei hatállyal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi kereteit átalakították. Az erőforrások hatékonyabb elosztásának segítségével differenciáltabb segítés és több szolgáltatás vált elérhetővé települési és járás szinten egyaránt. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység látja el az általános segítő feladatokat a gyermek és felnőtt korú lakosság körében,
különös tekintettel a veszélyeztetettség feltárására és megszüntetésére; prevenciós (megelőző célú) tevékenységek folytatására, valamint adományozások koordinálására. A család- és gyermekjóléti központ szakmai egység Vecsés járásban vecsési székhellyel működik. Feladatai közé tartozik a hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében az esetmenedzselés, azaz végigkísérni az ügyfél és az
esetkezelésbe bevont szakemberek tevékenységét, együttműködésüket koordinálni. Emellett a jogszabályi változásoknak megfelelően több speciális szolgáltatással is bővíteni tudtuk a szolgáltatási körünket
(kapcsolattartási ügyelet, telefonos készenléti szolgálat, iskolai szociális munka, mediáció, pszichológiai
és jogi tanácsadás bővítése). A közösségi szenvedélybeteg ellátás keretében a különböző szenvedélybetegségben (pl. alkohol- és kábítószer probléma, játék- vagy számítógép függőség) érintett fiatalok és felnőttek valamint családtagjaik segítése és támogatása történik.
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A bővülő szolgáltatási palettánknak köszönhetően kinőttük a Telepi úti épületünket. Önkormányzati
és állami támogatás segítségével a „Csigaház” (régi gyermekkönyvtár) épületének felújítását elkezdtük,
melynek keretében új terápiás szobát alakítottunk ki, valamint a közösségi helyiség felújítása is megkezdődött. A Telepi úti épületünk és környéke is megszépül: viacolor járda vezet hozzánk, parkettánk új fényezést
kap. Kertünkbe szülői alapítványi támogatásnak köszönhetően új kültéri játékokat tudtunk venni.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016-os éve
172

A Szolgálatunk Vecsés város területén látja el az általános szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást. A
korábbi vecsési gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat összevonásából keletkezett Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatunk a városban élő, összes korosztálynak tud átfogó, alapszintű segítséget nyújtani. A segítségadás széles körű az adományok, segélyek közvetítésén, a gyermekek veszélyeztetésének
megelőzésén, szociális, mentális problémákkal küzdő egyének megsegítésén, információ közvetítésen keresztül, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésén át, a gyermekekkel végzett prevenciós, szabadidős
foglalkozásokig terjed a munkánk széles és sokszínű skálája.
Szolgálatunk több sikeres csoportfoglalkozást is működtet a Lazító Klub mellett a Takarékos Klubot
és a Beszélgető Kört is. Szintén több sikeres az egész várost érintő adományosztásban vettünk részt az Önkormányzattal közösen.
• Nyári Gyermekétkeztetésben 2016. június 16-tól, az iskolai szünidő kezdetétől, augusztus 19-ig bezárólag összesen 147 gyermek kapott napi egyszeri meleg ételt az Önkormányzat támogatásával és a –
Központi Konyha szolgáltatásával.
• Karácsonyi csomagosztás: javaslatunkra 157 ember, illetve család kaphat karácsonyi csomagot, az ünnepek közeledtével, az Önkormányzat támogatásával.
• Folyamatosan közvetítjük a vecsési lakosság nagylelkű felajánlása nyomán a bútor-, ruha-, háztartási eszköz, gép adományokat. Ezen felajánlásokat nagyon köszönjük.
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• Nagyon jó az együttműködésünk a helyi civil szervezetekkel is. Kiváltképp a Polgárőrséggel és a
Katolikus Karitásszal volt több együttműködésünk.

Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai:

Kiss Ervin – szakmai vezető, családsegítő
Balázs Eszter – családsegítő
Csillagné Gonda Mariann – családsegítő
Pataki Ágnes – családsegítő
Pap András – családsegítő

A család- és gyermekjóléti központ 2016-os éve II.
Központunk munkatársai Vecsés járás 4 településén (Vecsés, Ecser, Maglód, Üllő) látják el az esetmenedzseri
és a speciális szolgáltatási feladatokat. Ügyfeleink részére gyermek- és felnőttpszichológiai ellátást, fejlesztőés gyógypedagógiai szolgáltatást, jogsegélyszolgálatot biztosítunk; mediátoraink segítenek vitás kérdésekben
a mindkét fél számára kielégítő közös megegyezés létrejöttében. A kapcsolattartási ügyelet munkatársai hatósági felkérésre válás után a különélő szülő és gyermeke találkozásait segítik elő, amennyiben ehhez közvetítőre van szükség. Telefonos gyermekvédelmi krízisszolgálatunk munkatársai a nyitvatartási időn túl (hétköznap és hétvégén egyaránt) telefonon szakszerű segítséget tudnak nyújtani, vagy ilyen segítséget tudnak
mozgósítani gyermekkel kapcsolatos krízishelyzet esetén. Iskolai szociális munka keretében a járás oktatási
intézményeiben csoportfoglalkozásokat tartunk (pl. konfliktuskezelő csoport, prevenciós témájú előadások
az internet veszélyeiről, kortárskapcsolatokról, továbbtanulási tájékoztató).
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Család- és gyermekjóléti központ
vecsési munkatársai:
Tárnokiné Törő Krisztina, intézményvezető, klinikai szakpszichológus; Kóródi Ágnes, szakmai vezető,
klinikai szakpszichológus; Balázs László, esetmenedzser, kapcsolattartási ügyelet koordinátor, mediátor;
Szuromi Norbert, esetmenedzser, jelzőrendszeri koordinátor; Hazafi Éva, gyógypedagógus;
Krak Ildikó, fejlesztőpedagógus; Daxkobler Márta, felnőttpszichológus; Nagy-Varga Diána
gyermekpszichológus; Sándor Piroska, gyermekpszichológus; dr. Nagy Anna, jogi tanácsadó;
Engyelné Fűrész Nikolett, gazdasági ügyintéző; Tóth Anita, gazdasági ügyintéző;
Lehockiné Kreisz Hajnalka, tisztasági felelős;Tóth Istvánné tisztasági felelős.
Befejezésképp Juhász Gyula versével búcsúzom.

Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
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…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Ennek szellemében kívánok Áldott Karácsonyt, és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet
valamennyi vecsési lakos számára.
TÁRNOKINÉ TÖRŐ KRISZTINA
FOTÓK: CSASE
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Róder Imre Városi Könyvtár
Könyvtárunk dolgozói 2016-ban is igyekeztek a látogatók kedvében járni. Színes programokkal vártunk
minden érdeklődőt hónapról hónapra. A korábbi évekhez hasonlóan fontosnak tartottuk, hogy különböző rendezvényeink minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak.

Gyereksarok
Az óvodás és iskolás gyermekek – szüleikkel együtt – péntekenként kézműves foglalkozáson vehettek
részt. Sokak számára ismerős lehet a „pénteki kézműves”, mely immár 15 éve Nagy Éva gyermekkönyvtáros kolléganő kezdeményezésére indult. Éva néni 2014-ben vonult nyugdíjba, de ma is rendszeres látogatója könyvtárunknak. A foglalkozásokon hétről-hétre az aktuális évszakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő alkotásokat készítünk.
2017-ben is szeretettel várunk minden alkotni vágyót péntek délutánonként!
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Róder Imre Olvasókör
Olvasókörünk idén kilenc alkalommal ült össze, hogy írókról, költőkről, költészetről vagy éppen szépirodalomról beszélgessen. Témánk volt többek között Ady Endre, Grecsó Krisztián, Daniel Keyes, Arany János,
és Petőfi Sándor is. A találkozókon a költők/írók életébe nyerhetünk betekintést, valamint műveivel, gondolataival, érdekességekkel ismerkedünk meg. Jó hangulatú, kötetlen eszmecserék ezek az alkalmak, me-
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lyek a jövőben is a megszokott módon, minden hónap első csütörtöki napján kerülnek megrendezésre
17:00 órától.

Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját, mely alkalomból 2016-ban Földes László „HOBO”
volt vendégünk. Nagy érdeklődés övezte „Tudod, hogy nincs bocsánat” elnevezésű József Attila estjét,
amelyről a Kalendárium 60. oldalán részletesen beszámolunk. Hobonak vecsési savanyúsággal kedveskedtünk az előadás után, amiért nagyon hálás volt, hiszen az egyik kedvence városunk különlegessége.
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Október 7-én gróf Nádasdy Borbála írónővel találkozhattunk, amelyről a Kalendárium 139. oldalán
olvashatnak.
További rendezvényeink 2016-ban:
Január 15. – Világjárók előadássorozat, téma: Japán szépségei
Február 12. – Világjárók előadássorozat, téma: Ausztrália
Február 19. – Farsang a gyermekkönyvtárban
Március 5. – Kikötő ifjúsági klub találkozója
Március 18. – Petőfi-est Varsa Mátyás előadásában
Május 20. – G. Ferenczy Hanna emlékest az Irodalmi Kör tagjainak tolmácsolásában
Május 24. – A svábok bejövetele című könyv bemutatója
Május 28-29. – Részt vettünk a IV. Bálint Ágnes Mesefesztiválon, író-olvasó találkozónk vendége
Drajkó-Sárosi Kinga írónő volt
Június 6. – Író olvasó találkozó, vendégek: Nemere István, Bokor Pál és Dézsi Desirée
Október 3-9. – Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok kezdeményezéshez minden évben csatlakozunk. Egy héten át várjuk
programokkal, kedvezményekkel látogatóinkat. A korábbi évekhez hasonlóan vasárnap is nyitva voltunk
ezen a héten, amikor ingyenes beiratkozásra volt lehetőség.
Teázó Könyvklub néven a fiatalabb korosztálynak indítottunk olvasókört, mely 14-25 éves korig várja az olvasni szerető fiatalokat. A találkozók minden hónap első pénteki napján vannak, 17:00 órától.
Idén is meghirdettük a könyvtári fotópályázatot, mely a „Nálatok laknak-e állatok?” elnevezést kapta. Olyan fotókat vártunk, amin a gyerekek általuk kedvelt, akár saját állattal szerepelnek egy képen.
Rengeteg ötletes pályázat érkezett. A Kalendárium 139. oldalán bemutattuk az első helyezettet, most a 2.
és 3. helyezett fotót, valamint a különdíj nyertesét láthatjuk.

177

LÁZÁR ISTVÁN
II. HELYEZET

FOTÓPÁLYÁZAT

KAISER ÁKOS
III. HELYEZET

FOTÓPÁLYÁZAT

KUN RÉKA NOÉMI
KÜLÖNDÍJ

FOTÓPÁLYÁZAT

Könyvtári órák
2016-ban is több óvodás, iskolás csoport látogatott hozzánk könyvtári órára. Nyáron a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett tábor résztvevői is jártak nálunk több alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon a gyermekeknek bemutatjuk a könyvtárat, játékos feladatmegoldással próbáljuk meg jobban megismertetni a könyvtárban rejlő lehetőségeket. Több alkalommal kreatív foglalkozást is tartottunk,
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vagy éppen felolvastunk, társasjátékoztunk. Nagy öröm számunkra, hogy a gyermekek többsége egy-egy
ilyen foglalkozás után rövid időn belül újra visszatér a könyvtárba.
Könyvtárunk több önállóan működő körnek is otthont ad. Szénási Sándor István vezetésével minden
hónap első hétfői napján itt találkoznak a G. Ferenczy Irodalmi Kör tagjai. Szintén a hónap első hétfői
napján Ősz Béla vezetésével tartja találkozóit a Bélyegszakkör. A hónap második és negyedik csütörtöki
napján pedig a Ne-Felejts Nyugdíjas Klub nyugdíjasait látjuk vendégül különtermünkben.
2016 számokban:
•639 darab új könyvvel gyarapodtunk
•200 fő újonnan beiratkozónk volt
•2258 kölcsönzés történt, a kölcsönzött dokumentumok száma: 9392 darab
(Az adatok 2016. január 1. – 2016. szeptember 30. közötti időszakra vonatkoznak.)
ÍRÁS ÉS FOTÓK: BALOGH BARBARA

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves olvasónknak, hogy hétről hétre ellátogatnak hozzánk, részt vesznek a rendezvényeinken és segítik munkánkat!
Az eseményeinken készült fotókat megtekinthetik weboldalunkon, ahol további rendezvényeinkről is
tájékozódhatnak. Honlapunk naprakész információkkal áll az érdeklődők rendelkezésére. Online katalógusunkban bárki könnyen kereshet a könyvtár állományában, akár otthonról is. Digitalizált műveink között megtalálja többek között a Vecsésen megjelent kiadványokat, a korábbi évek Vecsési Kalendáriumait,
és még sok érdekes dokumentumot.

A könyvtár dolgozói 2017-ben is szeretettel várják:
Vadászi Istvánné könyvtárvezető, Bakkné Pokorny Ágnes, Balogh Barbara, Bernula Erika,
Cseszkó Renáta, Révész Béláné, Valentsik Emma, Varró-Vida Nikoletta
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Róder Imre Városi Könyvtár
Cím: 2220 Vecsés, Telepi út 43.
Telefonszám: 06-29 354-391
E-mail: rodim@vecsesikonyvtar.hu
Web: www.vecsesikonyvtar.hu
Facebook: www.facebook.com/roderimre
Nyitva tartás:
Hétfő: 13:00–19:00
Kedd: 13:00–19:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 08:00–18:00
Péntek: 13:00–19:00
Szombat: 08:00–13:00
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Vecsési Falusi Nemzetiségi
Óvoda 2016-os éve
Ez az évünk is izgalmasan és programokban gazdagon telt. Mint mindig, most is igyekeztünk színesíteni gyermekeink mindennapjait, mind nemzetiségi vonalon óvodánk hagyományaival (pl. Nemzetiségi délután,
Káposztafeszt, Márton-nap), mind fakultatív programokkal (nemzetiségi tánc, hittan, foci, tenisz).
Intézményünkben továbbra is logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus foglalkozott gyermekeinkkel.
Nemcsak a gyermekek mindennapjait, de óvodánkat is igyekszünk évről évre szépíteni, újítani, hogy
szebb és jobb környezetet teremtsünk az óvodai neveléshez. Így például megszépült óvodánk udvara, sor
került egyik csoportszobánk újrafestésére, illetve nemzetiségi sarkunkat is megújítottuk. Emellett folyamatosan bővítjük eszközeinket új játékokkal, bútorokkal is. Tárgyi eszközeink, játék készleteink, felszereltségünk tárát a szülők és a Gyermekmosoly Alapítványunk támogatása egyaránt segítette.
Kihasználva a pályázati lehetőségeket, óvodánk rendszeresen vesz részt rajzpályázatokon, melyeken
már több alkalommal is szép eredményeket értünk el. Évente többször is projektekkel készülünk gyermekeink részére. Idén a Könyv hetét szerveztünk meg óvodánkban, minden csoportunk ellátogatott a Róder
Imre Városi Könyvtárba, ahol megismerkedhettek a könyvekkel és a kölcsönzés lehetőségével. Egész hét
folyamán mesekönyveket nézegettek és saját kedvenc mesekönyveiket is összeállíthatták.
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Nemcsak projektekkel, hanem óvodán kívüli programokkal is készülünk gyermekeinknek, így voltunk
a Fővárosi Nagycirkuszban, a Budakeszi Vadasparkban, a repülőtéren, a moziban, a Csodák Palotájában,
a Mazsola játszóházban, a TESCO pékségében és savanyítóüzembe is ellátogattunk, illetve rendszeresen
részt veszünk a Bálint Ágnes Kulturális Központ gyermekelőadásain.
Továbbra is kapcsolatot tartunk a rheinstetteni testvéróvodánkkal, illetve magyarországi partneróvodáinkkal (Budaörsi Német Nemzetiségi Zippel-Zappel Óvoda, Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda, Ikladi
Német Nemzetiségi Óvoda). Búcsú hétfőn vendégül láttuk a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda dolgozó-
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it, akiknek büszkeséggel mutattuk be az óvodánkat. A közös délutánunk folyamán értékes szakmai megbeszélés részesei lehettünk. Óvodánk csoportjai rendszeresen részt vesznek a Nemzetiségi délutánunkon,
ahol a szülők, az óvodapedagógusok és a gyermekek egyaránt egy tartalmas délutánt töltenek el. Idén
rendezvényünkön fellépet a Katica csoport, akik tavasszal Dunaharaszti által szervezett tánctalálkozón is
részt vettek. Vecsési Mosolyország Óvoda által szervezett Sváb hetére óvodánk Süni csoportja és nevelőtestületünk is ellátogatott.

Egy kis betekintés óvodánk rendezvényeiről,
ünnepeiről, hagyományőrző programjairól:
Ez az évünk is nagyon gazdag volt rendezvényekben, ünnepekben, programokban egyaránt. Óvodánkban
tartottunk farsangi mulatságot, hagyományőrző programokkal színesítettük óvodai életünket.
Farsangkor óvodánk dolgozói boszorkánynak öltöztek be és „Boszorkány tánccal” kedveskedtek gyermekeinknek.
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Nemzetiségi óvoda révén fontos szerepet tölt be mindennapjainkban a hagyományőrzés. Március végén ismét megrendeztük a Tojásfutást az Epresben, ahová igazi „Kóbi kocsmát” varázsoltunk. Mindent
próbáltunk úgy megrendezni, ahogy az a régi időkben történt. A gyermekek nagy igyekezettel futottak a
tojásokért, a csapatok csokitojásokat kaptak a részvételért. A futás után pedig megvendégeltünk őket egy
kis szörppel a berendezett „kocsmában”. Hagyományos rendezvényünkre meghívtuk a Mosolyország Óvoda Tompa utcai óvodásait és a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola tanulóit is. Az ovisainkat a tojásfutás után egy kis ajándék várta az előre elkészített nyuszifészekben. Az
egész hét a húsvéti készülődésben telt el, gyermekeinknek zenés Nyuszi partyt is szerveztünk egy meghívott előadó által.
Áprilisban Közlekedés projekthét keretein belül szerveztünk óvodásaink számára egy izgalmas délelőttöt, ahol az ovisok kipróbálhatták a rendőrautót, felülhettek a rendőr motorra, betekintést nyerhettek a mentőautóba és megismerkedhettek egy rendőrkutyával is.
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Óvodánk legnagyobb hagyományos rendezvénye az áprilisban megtartott Nemzetiségi délutánunk,
amelyet a vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat és az ÉMNÖSZ segítségével szerveztünk meg.
Partnerkapcsolataink révén a helyi német nemzetiségi óvodákon kívül meghívtunk más településekről is
óvodai csoportokat. Az idén a vendégeink Ikladról, Budaörsről, Taksonyból, Etyekről érkeztek. A rendezvényünkön fellépett óvodánk Katica csoportja, Kücken tánccsoportja és az Edelweiß felnőtt tánccsoportunk is, melynek a tagjai óvodánk óvó nénijeiből és dadusnénijeiből áll.
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Erre a kis tánccsoportunkra nagyon büszkék vagyunk, hiszen a mindennapi teendőink mellett ez egy
nagy kihívás számunkra. Minden héten lelkesen és jó kedvvel próbáljuk a táncok koreográfiáját kedves
kolleganőnk Füzesi Józsefné, Erzsi néni segítségével. Ezek a délutánok nem csak a tánctanulásról szóltak,
szólnak, hanem megfelelnek egy kis csapatépítő tréningnek is. Az a célunk a tánccsoportunk megalakulásával, fenntartásával hogy a vecsési hagyományokat megőrizzük, mint a táncunkban, mint a népviseletünkben is egyaránt és ezt tovább adjuk gyermekeink számára.
Az idén áprilisban ismét megtartottuk óvodánkban a Tracht-Tag-ot, amikor a gyermekek és óvodánk
dolgozói az egész napjukat német nemzetiségi népviseletben töltötték. Közösen összegyűltünk óvodánk
aulájában, ahol mindenki megcsodálhatta egymás öltözetét, majd közösen eltáncoltuk a vecsési táncokat. Ez a nap, tényleg egy különleges nap volt az óvodai életünkben.
Áprilisban cirkuszi előadást láthattunk óvodánk Pillangó csoportjától. Igazi cirkuszi hangulatot varázsoltak nekünk, amit a gyermekeink szájtátva nézték és tapssal jutalmaztak. Műsorukat este a szülőknek és másnap a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola másodikosainak
ismét előadták.

183

Óvodánkban a Majálist és a Gyermeknapot idén is megszerveztük. Ugráló várakkal és sok vidám játékos feladattal kedveskedtünk gyermekeinknek. Vattacukorral, pattogatott kukoricával és lufival térhettek haza a nap végén.
Anyák-napi héten az édesanyáknak csoportonként meghitt műsorral és egy kis sajátkészítésű ajándékkal kedveskedtünk.
Kihívás napján óvodánk gyermekei akrobatikus rock’n roll bemutatón aktívan részt vettek.
Évzáró műsorok alkalmával megmutathatták gyermekeink az éves tudásukat. Az idei évben is elköszöntek
ballagó óvodásaink megható műsorral és nyáron hangulatos kerti partikkal zártuk a nevelési évünket.
Óvodánkban nem feledkeztünk meg a világnapokról sem, ezek közül minden év októberében megtartjuk a Zene világnapját zeneiskolások előadásával.
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Hagyományainkhoz híven, november 11-én emlékeztünk meg Szent Mártonról. (lásd. 144–145. oldal)
A december az adventi időszakkal, a Mikulás-várással és a karácsonyi előkészületekkel telt. Karácsonyi
ünnepélyünkre óvodánk Süni csoportja készült betlehemi műsorral.

Csoportjaink több városi rendezvényen
is részt vettek:
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Februárban a farsangi időszak lezárásaként rendezte meg városunkban a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Strudelessen-t, a Rétesevést. Ezen a délutánon óvodánkból a Süni csoport mutatta be német
nyelvű műsorát és a hagyományőrző vecsési táncot, amit idén a Mosolyország Óvoda csoportjával közösen táncoltak el.
Májusban a Tájház ötödik születésnapja alkalmából szervezett ünnepségen óvodánk Kücken tánccsoportja és nevelőtestületünkből álló Edelweiß tánccsoport nagy sikerrel szerepeltek.
Szeptemberben, a Káposztafeszt hetében óvodánk aulájában hagyományosan terménykiállítást rendeztünk. Egész héten terményeket gyűjtöttünk és ezekből csoportonként kreatív alkotások készültek. A
XVI. Vecsési Káposztafeszten felvonult óvodánk Süni csoportja, akik az idén elhozták a felvonulásra járó
harmadik díjat, a gyermekek a szülők és az óvodánk nagy örömére. Káposztafeszt másnapján, hagyományaink szerint minden csoportnak lehetősége volt kocsikázni a feldíszített traktorral a környező utcákban.
Októberben a Bálint Ágnes Kulturális Központban tartották meg az Idősek világnapját, ahol óvodánk
Napocska csoportja német nemzetiségi műsorral kedveskedett a meghívott vendégeknek.
Decemberben a Nótaest rendezvényen óvodánk Katica csoportja és az Edelweiß tánccsoportunk lépett
fel a Bálint Ágnes Kulturális Központban, ahol nagy sikert arattunk.
Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, támogatást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánkban
igazán élményekben gazdag évet tudtunk zárni.
Köszönjük az alapítványunk számára felajánlott anyagi támogatásokat is, melyekkel óvodánk tárgyi
eszközeit fejleszteni tudtuk.
Nevelőtestületünk:
Óvodavezető: Schiszlerné Bakk Katalin
Óvodavezetőhelyettes: Vargyasné Bakonyi Ildikó
Óvodatitkár: Csányi Vonková Petra
Katica csoport:
Óvodapedagógusok: Eszényiné Honti Krisztina, Fekete Ildikó
Dajka:Kádárné Molnár Erika, Déri Jánosné
Maci csoport:
Óvodapedagógusok: Füzesi Józsefné, Schiszlerné Bakk Katalin, Horváthné Papp Éva
Pedagógiai asszisztens: Kékesiné Fitz Zsuzsanna
Dajka: Frühwirth Józsefné
Napocska csoport:
Óvodapedagógusok: Maár Lászlóné, Vargyasné Bakonyi Ildikó
Dajka: Neubrandt Gáborné
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Pillangó csoport:
Óvodapedagógusok: Kolozsi Ildikó, Vasadi Attiláné
Dajka: Ötvös Gusztávné
Süni csoport:
Óvodapedagógusok: Polyóka Nándorné, Vatainé Nagy Enikő
Dajka: Herr Klára
Konyhai dolgozók:
Déri Jánosné, Maglódiné Wéber Julianna, Pavlis Viktória
Gondnok-karbantartó:
Strohmayer János
Elérhetőségeink:
Intézmény neve:
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda Dorfkindergarten Wetschesch
Cím: 2220 Vecsés, Fő út 83.
Telefon:+36-29 350-310
Mobil:+36-30 368-7622
E-mail: info@falusiovi.hu
Honlap:www.falusiovi.hu
Facebook oldalunk:www.facebook.com/falusinemzetisegiovoda
Alapítványunk:
Gyermekmosoly Alapítvány
Számlaszám: 65100091-11217561
– VEZETŐSÉG –
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Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
KUNTERBUNTE SCHWABENWOCHE
Tarka-barka svábhét a Grassalkovichban
Iskolánkban évek óta aktív nemzetiségi élet folyik, a tanév során mindig sok a program. Az idei tanévben,
április utolsó hetében tematikus projekthetet tartottunk. Nagy sikerrel és rendkívül sok élménnyel zárult
az első próbálkozás. Természetesen lesz folytatás is a későbbiekben, mivel a pedagógusok és tanulóink körében is pozitív, elismerő vélemények születtek. A német nyelv ismeretét, a nemzetiségi kultúra sokszínűségét helyeztük előtérbe. Kilépve a tanórai keretekből, más-más környezetben és módszerekkel, az élményszerű tudás megszerzése volt a cél.
Köszönet Massza Magdolna igazgatóhelyettesnek, aki a programok és az osztályok beosztását kiválóan megszervezte. A projekthét ünnepélyes megnyitásaként Frühwirth Mihály úr gyűjteményéből összeállított kiállítást tekinthettünk meg a kitelepítés 70. évfordulójára emlékezve, valamint Frühwirth Mihály
előadást tartott e témában a felsős tanulóinknak. Mint ismeretes, a 2016-os évet az Országgyűlés az „elűzés emlékévévé” nyilvánította. Ebből az alkalomból Pécsről egy vándorbatyu, úgynevezett
„Wanderbündel” indult útnak, amely az országban található nemzetiségi településekre vándorol. Iskolánk
volt a 2. állomás, mi is hozzátettünk a batyu tartalmához, tanulóink rajzaiból, írásaiból.

A projekthét programjairól
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Petz Márton (Vecsés, Malom utca) „házi múzeumába” tettünk látogatást, ahol kiselőadás keretében a házigazda bemutatta egyedülálló múltidéző gyűjteményét. Megnézhettük a régi eszközöket, szerszámokat,
használati tárgyakat, amelyek a sváb családi tevékenységek megismerésébe kalauzoltak bennünket.
Ellátogattunk Sárközi Tamás (Vecsés, Jókai Mór utca) családjához, ahol az állattartással ismerkedhettek meg közelebbről tanulóink. Nagy élmény volt számunkra a sokféle házi állattal való találkozás, egy igazi „Bauernhof” megismerése.
Szentendrére, a Skanzenbe utazhatott 47 felső tagozatos tanulónk kísérőikkel. „A német nemzetiség
Magyarországon” címmel múzeumi foglalkozáson vehettek részt. További ismereteket szerezhettek a
magyarországi németek kultúrájával, történelmével, étkezési szokásaival kapcsolatban.
Csurgó Imre fazekas mester jóvoltából nagyon sok tanulónk ismerhette meg ennek a hagyományos, szép mesterségnek a rejtelmeit. Az agyagozáson résztvevők szép tárgyakat készíthettek és élvezhették az alkotás örömét.
Frey Mária több új népismereti tankönyv szerzője, nemcsak tanulóinkat foglalkoztatta, hanem továbbképzést is tartott pedagógusainknak, amelyre más iskolákból is érkeztek érdeklődők.
A nemzetiségi délutánok most nem hétvégén, hanem a projekthét keretében szerveződtek. Lelkes felkészülést követően, három napon át mutatták be az osztályok, az énekkar, illetve az iskolai tánccsoport színvonalas, látványos műsoraikat.
A főbejáratnál felállított, népviseletbe öltöztetett fotófalnál, a gyerekek és a szülők is kedvükre fényképezkedhettek.
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A projekthét keretében Frühwirth Zoltánékhoz is ellátogattunk a gyerekekkel. Ezen a foglalkozáson a
tanulók megismerkedhettek a mezőgazdaságban használt eszközökkel, kipróbálhatták a gyakorlatban is
ezeket. Lépésről lépésre megtanulhattuk, hogy hogyan lesz a vetőmagból palánta, a palántát hogyan helyezzük a földbe, hogy szép nagy zöldségféle legyen majd belőle. Nagyon élveztük mindannyian a foglalkozás minden pillanatát, és sokat tanulhattak a gyerekek a növényekről, a mezőgazdaságról.
A Tájházba is szerveztünk programot. Különböző ügyességi és gondolkodtató feladatokat oldottak meg
a gyerekek. A ház megtekintése után kérdéseinket válaszolták meg, dióval céloztak kosárba, szöget kalapáltak fába, kipróbálták, hogy meddig tudnak két vizesvödröt oldalra tartani, TOTO-t töltöttek ki Vecsésről
szerzett ismereteik alapján. A program lebonyolításában a 8. b osztály néhány tanulója segített. A Tájházat
Frühwirth Mihály úr bocsátotta rendelkezésünkre, köszönjük Neki. A projekthét egyik délutánja a kézműveskedésé volt. A gyerekek három lehetőség közül választhattak: német nemzetiségi népviseletes babák, gótbetűs falvédő vagy az „UlmerSchachtel” makettjének elkészítése. A nehéz döntés után nagy lelkesedéssel láttak munkához. Nagy volt a sürgés-forgás: rajzoltak, színeztek, vágtak, ragasztottak. A kétórás foglalkozáson több mint hatvan tanuló vett részt, volt, aki két remekművet is alkotott.
Német népismeret órákon sokat foglalkozunk magyarországi német írók, költők életével, műveivel. A
velük való személyes találkozás különösen izgalmas esemény. Az idén második alkalommal látogatott el
iskolánkba Josef Michaelis író, költő, történész, hogy tanulóinknak meséljen életéről, irodalmi tevékenységéről. A vetítéssel egybekötött színes előadást élénk figyelemmel hallgatták a negyedikesek. Érdeklődésüket jelzi az is, hogy sok kérdést kellett megválaszolnia az írónak. Nagy örömet okoztunk neki azzal,
hogy saját verseit hallhatta tanulóink előadásában.
Ellátogattunk Mankovics Tiborhoz a Margit utcában, aki érdekes dolgokat gyűjt: a régi használati eszközök mellett különböző történelmi korokból – például a kuruc korból - való címeres téglák szegélyezik
háza falát, számtalan kisebb-nagyobb gyönyörű mintázatú öntöttvas kályha talált helyet az udvari színben. A gyerekek számára legérdekesebb volt a páncélsisak gyűjtemény, melynek darabjait fel is próbálhatták. A házigazda minden érdeklődőnek szívesen megmutatja gyűjteményét. Iskolánkban svábhét keretén belül került sor a „Schwabenpfad” nevezetű tanösvény felállítására. A tanösvényt Frey Mária vezette, megismertetve a gyermekekkel a svábság mindennapi életét. Bővíthették és feleleveníthették tudásukat
a ház körüli teendőkről, a gyógynövényekről, régi orvoslásról, használati tárgyakról, játékokról.
A Budapesti Fesztiválzenekar is ellátogatott hozzánk. Az idei tanév szeptemberében lettünk a zenekar partneriskolája. E program keretén belül került sor a „Hangszerkóstolóra”. Először a hangszerek bemutatására került sor, majd hamarosan a muzsika hangjai töltötték be az aulát. A koncert zárásaként ismert népdalok csendültek fel, melyeket a közönség énekszóval kísérhetett. Ezután a gyerekek megszólaltathatták a hangszereket.
Kiderült, hogy az egyik kisfiú őstehetség, neki mindenképpen zenét kellene tanulnia. Volt olyan kislány, aki most
döntötte el, hogy zongorázzon, vagy hegedűn tanuljon. Az utóbbi mellett tette le a voksát. Ezen a délelőttön a
dobos is megengedte, hogy üssük a dobját, ami mindenkinek sokáig emlékezetes marad.
A hét egyik napján Németh Tibor citeraművész volt a vendégünk. Zebegényből érkezett hozzánk, hogy
bemutassa iskolánk tanulóinak az Alpenzitter (alpesi citera) vagy Konzertzitter (koncertcitera) néven ismert régi, csodálatos hangzású hangszerét. Iskolánk aulája megtelt gyermekekkel és a meghívott vendégekkel. Németh Tibor azon kevés emberek közé tartozik, akik Magyarországon még tudnak játszani ezen
a régi, elsősorban német, illetve osztrák régiókban közkedvelt népzenei hangszeren. Megismertette a gyerekekkel a hangszer felépítését, történetét, a játszás és gyakorlás nehézségeit is. Ámulva hallgatták őt,
amikor szólistaként egy-egy autentikus magyarországi német népdalt is előadott a koncertciterán. Amikor
szétosztottuk a fénymásolt kottákat a közös énekléshez, öröm volt látni, ahogy ennyi gyermek együtt ének-
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li német ajkú őseink népdalait, és próbálja megfejteni, mit is jelenthet a dialektusban íródott humoros szöveg. A délután fénypontja az volt, amikor a műsor végén a gyermekek még egyszer el szerették volna énekelni az „AufeinerpischeleHowastroh” című népdalt. Nagyon jól sikerült ez a közel 150 fős közös éneklés.
A sváb projekthét keretében megkóstolhatták a gyerekek a krumplis fleknit. Ez egy jellegzetes sváb
étel, melyet lekvárral, porcukorral és tejföllel is lehet fogyasztani. A régi családok előszeretettel készítették, mert a hozzávalók minden háztartásban megtalálhatóak voltak. Liszt, krumpli, zsír és lekvár.
Szerettünk volna minden gyermeket megkínálni a frissen sült finomsággal, ehhez kértük a szülők segítségét. Összehangolt közös munkával két délelőtt alatt kb. 1000 db fleknit sikerült elkészíteni. Nagy sikere volt, ami abból is látszik, hogy sok-sok szülő kérte a receptet, amit az iskola honlapján közzé is tettünk. Ezúton is köszönjük a szülőknek a felajánlott krumplit, a finom házi lekvárokat és a segítséget.
Elmondhatjuk, hogy sikeres, tartalmas és nagyon sokrétű programokkal teli volt a projekthetünk.
Köszönet minden kollégának az ötletekért és sok-sok munkáért.
A GRASSALKOVICH ISKOLA NÉMET NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGE FOTÓK: KONCSIK SÁNDOR

Adomány a Grassalkovich iskolából
Ebben a tanévben már 4. alkalommal hirdettük meg iskolánkban az Állatok Világnapja alkalmából jótékonysági adománygyűjtő akciónkat. Szép számmal érkeztek az állateledelek, konzervek, melyeket eljuttattunk Gyömrőre, a Kutyamentsvár Állatmenhelyre.
Ezen a telepen több mint 600 állatról, többségében kutyákról és macskákról gondoskodnak. Szinte nincs is
olyan nap, hogy ne kerülne be hozzájuk egy újabb kis „vendég”. Azt gondolom, az idén is jó helyre került a segítség. Köszönjük a segítséget azoknak a családoknak, gyerekeknek, akik csatlakoztak a segítők táborához.
Köszönjük Kolozsi Mihály szülő segítségét is, aki évek óta segít az eledelek célba juttatásában.
Reméljük, hogy a felnövekvő generáció látva a segítő szándékot, a pozitív példákat, felelős állattartóként szereti és gondoskodik az állatokról szem előtt tartva Rónay György idézetét:
„Vidd közelebb az állatokhoz az embereket, hogy megértsenek végre minket…”
Mi az adományokkal igyekeztünk az idén némi segítséget nyújtani.
GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES SZERVEZŐ
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GRASSALKOVICH NAP – egy roppant jó nap
Már hagyomány iskolánkban, hogy a Grassalkovich Napot – június közepén–- Antal napkor tartjuk.
Minden évben van egy, az adott évhez köthető apropó is, amely ezúttal az olimpia volt, így ennek jegyében telt a nap: egész délelőtt vetélkedők, versenyek zajlottak. Osztályonként menetlevelet készítettek és
körforgásszerűen haladtak diákjaink.
Az alsósoknál az első állomás a műfüves pálya volt, ahol a fiúk bizonyíthatták focitudásukat. De a lányok sem
unatkoztak, hiszen színes, vidám rigmusokkal bíztatták őket, többen pompom lányoknak is beöltöztek.
A második állomáson kiderült, hogy a gyerekek nemcsak akkor tudnak önfeledten játszani, ha valamelyik elektronikai eszközt „nyomogatják”, hiszen hatalmas sikere volt az olyan régi hagyományos játékoknak, mint a gólyaláb, a lengő teke, a patkóhajítás és a lánctalpon való menetelés.
A harmadik állomás feladatai a tornateremben zajlottak, ahol a résztvevőkre izgalmas sorversenyek
vártak. A csapatokat a fair play szellemében vegyesen állítottuk össze és a gyerekek vita nélkül csinálták
végig a feladatokat, melyeket nagyon élveztek.
A negyedik helyszín a tanterem volt, ahol a gyerekek az olimpiáról rajzoltak és többek között morzejelekkel kellett leírniuk az olimpia jelmondatát (Citius! Altius! Fortius! – Gyorsabban! Magasabbra!
Erősebben!). A nagyobbacskák németül beszélgettek a sportágak kapcsán. Annyi szép rajz és menetlevél
készült, hogy a nap végére kiállítást is rendeztünk belőlük.
A gyerekek alaposan elfáradtak a nap végére, de így is érdeklődve figyelték az aulában Varsa Mátyás
rendezésében: a „Weöres bábuk” című darabot.
A felsősöknél is reggel 8-kor kezdődtek a programok, és jól mutatja az ő érdeklődésüket, hogy ezúttal senki nem késett. A nagyobbaknak számos elméleti és gyakorlati feladatuk volt, de elmondhatjuk, valamennyit élvezték. A Maradj Talpon! vagy a Legyél Te is milliomos játékokban bizonyára szerepe van a televíziónak is, de
legalább ennyire kedvelt volt a különbségkeresés és a puzzle is, melyek szintén lekötötte a nagyobbak figyelmét. Természetesen itt sem maradhattak ki a sportfeladatok, melyek a testet, és a logikai feladatok, melyet az
agyat mozgatták meg. Nagy meglepetésre az illatok felismerése és a terítési verseny is nagy népszerűségnek örvendett, ennek következtében a diákok mellett a tanárok is úgy mehettek haza: Ez egy roppant jó nap volt.
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Sikeres folytatás Budakalászon,
a megyei szavalóversenyen
A Grassalkovich iskolában megtartott körzeti elődöntő után 17 diákunk képviselte iskolánkat a megyei
fordulóban, Budakalászon, 2016. március 5-én. Diákjaink 7 kistérség elődöntőjének győzteseivel versenyeztek a továbbjutásért.
A megyei versenyen részt vevő tanulóink:
Frühwirth Hanna, Kiss Liza, Kollár Maja, Kment Ábel (2.a), Bruder Lili (2.c), Csányi Nikolett, Varga
Máté (2.d), Hidvégi Bettina, Frühvirt János (3.b), Saska Lilla (4.a), Szabó Laura (4.b), Ari Zsófia, Varga
Tamás (4.c), Bodnár Fanni, Fazekas Fanni, Kopó Alexandra (5.b), Tóth Örs (6.b)
Különbusszal utazhattunk és egy szép, tartalmas napot tölthettünk el Budakalászon. A versenyzés
mellett, kézműves foglalkozáson vettek részt tanulóink, és megtekintettük a budakalászi sváb tájházat is.
Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy legnagyobb örömünkre iskolánk 3 tanulója, kiváló teljesítményének köszönhetően, bejutott az országos döntőbe, amely Budapesten kerül megrendezésre.
Az országos döntőbe jutott tanulóink:
Csányi Nikolett (2.d) – Felkészítője: Zehetmayer Adrienn
Kiss Liza (2.a) – Felkészítője: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Saska Lilla (4.a) – Felkészítője: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Szép előadásmódért Varga Tamás (4.c) különdíjban részesült, felkészítője: Feketéné Kovács Viktória.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez és sok sikert kívánunk az országos döntőbe továbbjutott tanulóknak!
MAGYARNÉ KÁRPÁTI ERZSÉBET NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
FOTÓ: CSÁNYI VONKOVÁ PETRA
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Osztályprogramként a legjobb választás volt!
Iskolánkból eddig három osztály (4.c, 5.a, 5.b ) tett látogatást a MINIVERSUM-ba és kért interaktív órát.
Nagyon tetszett a gyerekeknek!
Hogy miért is?
Utazás madártávlatból egy három dimenziós tankönyv fölött – ez is a MINIVERSUM! Hiszen hegyek
között, völgyek között zakatol a vonat… De elhalad végtelen mezők és megművelt tájak mentén is, megállás nélkül suhan a következő település megállójáig, legyen az járművektől nyüzsgő város vagy dolgos
emberek lakta falu, hogy aztán tovább meneteljen úti céljához az ember és természet alkotta sokféleségen át. Ez itt egy kicsit az egész világ – csak miniben.
A kisiskolások az iskolapadból kikerülve, tematikusan vezetett játék közben tanulhatnak a minket körülvevő világról. A minivilág madártávlata segíti az átláthatóságot, a könyvszagú tudnivaló életre kel, és
a kicsik a MINIVERSUM élményével a környezetükről való tudást is hazavihetik magukkal. Az Andrássy út
egyedülálló óriás terepasztalán bemutatják településtípusainkat, a domborzati viszonyokat, az országunkra jellemző növényzetet, a járműközlekedést vagy a nálunk fellelhető megújuló energiaforrásokat és
felhasználási lehetőségeket.
Településtípusok, településszerkezet – „Hol lakik a kimitcsinál?”című interaktív órán a gyerekek megismerkedhetnek a települések típusaival és azok szerkezetével, a rájuk jellemző létesítményekkel, építkezési szokásokkal és a házak elrendezési jellegzetességeivel. Interaktív játékos feladatokon keresztül felfedezzük együtt, hogy milyen természeti adottság alapján választották ki a történelem során a település
helyszínét, és ez hogyan határozta meg a település fejlődését. Együtt fedezik fel fővárosunkat, Budapestet,
és Magyarország megyeszerkezetét is.
HORVÁTH RITA (5.A OSZTÁLYFŐNÖKE)
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Egy élményekben gazdag tanulmányi kirándulás
A 3. b osztály 2016. május 25-én teljes létszámmal vett részt a Szentendrei Skanzen – Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba tett tanulmányi kiránduláson.
Reggeli után programunkat vonatozással indítottuk. Korhű öltözetben dolgozó masiniszta és kalauz
irányításával jártuk be a múzeumot a Skanzen Vonat a bejárati épülettől a Néprajzi Látványtárig és vissza.
A kb. 15 km/h sebességgel közlekedő motorkocsi fél óra alatt tette meg az utat a különböző tájegységek
között.
A Kisalföld tájegység utcájában kocsikat és szekereket láttunk.
Következő állomásunk a Hidas porta volt, ahol egy sváb család lakóházát néztük meg, életmódjukról
hallottunk előadást, majd a kitelepítésről tudhattunk meg hasznos információkat.
Eltöltöttünk egy kis időt a gyerekgazdaságban, ahol a mezőgazdasági munkákat a gyerekek maguk
is kipróbálhatták.
A Falusi iskola programja különleges élményt nyújtott a gyerekeknek. Megtudták, hogy milyen volt egy
iskola száz évvel ezelőtt, hogy fért el egy iskola egyetlen szobában, hogyan tanított a tanító, miket tanultak a gyerekek.
A réten tartottunk egy rövid ebédszünetet és már indultunk is a következő programra.
Mindennapi kenyerünk – kenyérsütés. Felelevenítettük a már megtanult ismereteinket a kenyérsütés
menetéről, majd a gyerekek maguk láttak hozzá a tészta begyúrásához, kis cipók készítéséhez. Amíg a cipók sültek, TOTÓ kitöltésével mélyíthették el tudásukat a gyerekek. Az elkészült finoman illatozó cipókat haza lehetett vinni. Utolsó állomásként a szatócsboltban vásárolhattak a gyerekek és a fagylaltozás sem maradhatott ki. Nagyon gyorsan, vidáman telt el a nap, sok-sok élménnyel, tudással gazdagodva tértünk haza.
HIRSCHNÉ FARAGÓ TÜNDE
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Iskolánk diákjai Szentendrén
Az előző tanév második félévében iskolánk néhány tanulójának lehetősége volt a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban egy múzeumpedagógiai foglalkozáson részt venni, melyen keresztül ilyen módon is
bepillantást nyerhettek a magyarországi németség életébe.
Újabb információkkal, élményekkel gazdagodhattak, ami örök emlék marad számukra. A skanzen területén négy állomást kereshettek fel tanulóink, ahol izgalmas feladatok vártak rájuk.
Egy lakóházba betekintve a használati tárgyak alapján megtanulták felismerni, hogy milyen módú,
vallású, korú emberek lakták a házat.
A skanzen kápolnájában kísérőnket hallgatva megtudtuk, hogy Jánossomorján építették a község németajkú lakosai az 1831-es kolerajárvány emlékére.
Megdöbbentő volt látni egy újabb helyszínen azt a vagont, amihez hasonlókon utaztak a kitelepítésre ítélt svábok, eközben hangfelvételek segítségével történeteket hallgatni a kitelepítés körülményeiről
olyan emberektől, akik ezt átélték.
Sétánkat tovább folytatva, a harmadik állomás előtt már messziről illatok szálltak felénk, figyelmeztetve minket a délidő közeledtére, az ebédfőzésre. Tanulóink lelkesen gyúrták a tésztát, aminek az
elkészítését gyorsan elsajátították, vágták a káposztát, hogy minél hamarabb asztalra kerülhessen a káposztás cvekedli.
Visszatérve a pajtához, ahonnan elindultak, és ahol az ebédelésre is sor került, még egy utolsó, játékos tennivalóval lehetett megküzdeni: gót betűk, fraktúra másolásával gyakorolhatták leírni neveiket.
Igazán szép munkák születtek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy egy újabb értékes kirándulást adhattunk iskolánk tanulóinak,
amellyel még közelebb hoztuk őket a magyarországi német nemzetiség mindennapjaihoz.
LAHOCSINSZKY NÓRA
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Nyári tábor – St. Martin am Tennengebirge
Június második felében 11 napot töltöttünk egy csodálatos környezetben, kispatakkal és hegyekkel körülvéve. Nagyon szép, tágas szálláshely fogadott minket, két teljes szintet vehettünk birtokba. A
Jugendhotel minden igénynek megfelelt. Volt röplabda pálya, focipálya, trambulin, pingpong terem és egy
nagy terem a tánchoz, illetve egyéb játékokhoz. A kézműves foglalkozásokhoz az ebédlőt használtuk. Az
ellátás bőséges és az íz világunknak megfelelő volt. A gyerekek bátran és szívesen használták német nyelvtudásukat, ha valami elfogyott az asztalról, ők kérték az utánpótlást. A tábor ideje alatt kihasználtuk a
természet és az időjárás által nyújtott lehetőségeket. Sokat kirándultunk és túráztunk, bejáruk Ausztria
legmagasabb, Európa leghosszabb vízesését, a világ legnagyobb jégbarlangját, az Alpok leghosszabb és
legmélyebb járható szurdokát. Kulturális programban is volt részünk, megnéztük a hellbrunni kastélyt,
a hohenwerfeni várat. Több helyen német nyelvű idegenvezetést kaptunk. Salzburgban várost néztünk,
hajókáztunk és Mozart szülőházába is betekintettünk. Természetesen a szórakozás sem maradhatott el,
ellátogattunk egy vidámparkba és minigolfoztunk. Amikor nem kirándultunk, akkor a táborban kézműves foglalkozáson ügyeskedtek a gyerekek, táncoltak, énekeltek,és sportversenyeken mérhették össze tudásukat. A tábort kvízjátékkal és tábortűzzel zártuk. A gyerekek kis csoportokban műsorral készültek,
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melyben egy táborban tanult dal kellett különböző stílusban előadniuk. A tábortűznél sütögettünk, énekeltünk, fociztunk. Nagyon jól éreztük magunkat. A tábor költségeihez az EMET és az iskola is hozzájárult. Köszönjük támogatásukat!
BÖGI ORSOLYA

Vidám Káposztafeszt
A Grassalkovich iskola tanulói idén is szép létszámmal vettek részt a Káposztafeszten. Iskolánk tanárai
már pénteken lelkesen díszítették a sátrunkat. A végeredmény csodálatos lett, ezt a zsűri is így látta, és
első helyezést értünk el „A legszebb sátor” címmel. A két nap alatt itt fújhattuk ki magunkat a fellépések, műsorok alatt. Lukács Balázsné, Gabi néni pedig finom falatokkal kényeztetett el bennünket.
Szombaton a 3. osztályos tanulók kápráztatták el műsorukkal a nézőket. Felkészítő tanáruk,
Zehetmayer Adrienn idén is szép koreográfiákat állított össze.
Vasárnap az alsós gyerekek szebbnél szebb jelmezben vettek részt a felvonuláson. A 2.b osztály fiúi
focistáknak öltöztek, míg a lányok egy díszített traktorról szurkoltak nekik. A 3.a és a 2.a osztály gyermekei tradicionális, nemzetiségi ruhában, míg a 3.c osztály tanulói szalmakalapban, madárijesztőként
kergették a madarakat. A kislányok dróttal font haja igazi „látványosság” volt. A 3.d és a 4.b osztály közösen díszített UlmerSchachtelen érkezett. Az UlmerSchachtel egy teherszállító hajó volt a XVIII. században. A Duna menti svábok ezeken a dereglyéken érkeztek Ulmból Magyarországra. A 4. c osztály nyuszikái sok káposztát és répát vittek magukkal a hosszú útra.
A jelmezes értékelésben ifjúsági kategóriában a 2.b osztály I. helyezést, a 3.d és 4.b osztály közös produkciója pedig II. helyezést ért el. A 2. a és 3. a osztály tanulói, együttműködve a Hagyományőrző Vecsési
Barátokkal, a felvonuláson felnőtt kategóriában II. helyezést értek el.
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Délután, a Dirndl-bemutatón is felsorakoztak gyermekeink, és III. helyezést értek el szép nemzetiségi ruháikkal.
Mindenki nagyon jól érezte magát, szerencsére az idő is kegyes volt hozzánk ezen a hétvégén.
Jövőre nehéz lesz ezt „überelni”, de mindent megteszünk érte!
SALLAY ANDREA
FOTÓK: KONCSIK SÁNDOR

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90-92
Az iskola alapítványa:
Diák Mentor Alapítvány
Iskolánk dolgozói:
Igazgató: Gyurákiné Sárdi Krisztina
Igazgató helyettes: Hochdorfer István, Massza Magdolna
Pedagógusok: Bödör Lajos, Bögi Orsolya, Csekőné Vizkelety Anikó, Dávid Eszter Nóra,
Dömötörné Futó Molnár Mónika, dr. Majorné Kaszper Katalin, Drahos Dániel, Duka-Fecske Csilla,
Erdélyiné Cs. Németh Orsolya, Fazekasné Gombár Mónika, Fehér Györgyné, Feketéné Kovács Viktória,
Gáborné Bárány Ágnes, Gajdoss Andrásné, Gáspárné Hatvani Gabriella, Gombos Csaba,
Gombosné Simon Amanda, Hirschné Faragó Tünde, Horváth Rita, Hudoba-Stiller Nikolett,
Koncsik Sándor, Konda Orsolya, Lahocsinszky Nóra, Lángné Szél Judit, Lukács Balázsné,
Maár-Bárány Anikó Anna, Madár Emőke, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Mák Klára,
Matzné Antal Magdolna, Molnár Melinda, Mongerné Zsolnai Zsuzsanna, Novákné Hanti Mirtill Adrienn,
Pintér Csilla, Polovics Éva, Pozsár László, Rátóczi Csilla, Sallay Andrea, Takácsné Regőczy Krisztina,
Takáts Beáta, Tóth Viktória, Ulviczki Éva Kata, Vakter Laura, Virrasztó Gyöngyike,
Viziné Lévai Judit, Zehetmayer Adrienn
Gyógypedagógus: Török Szilvia
Pedagógiai asszisztens: Zehetmayer Józsefné
Gazdasági igazgató: Sárosiné Sinai Julianna
Gazdasági igazgatóhelyettes: Bársony Edit
Gazdasági irodai munkatárs: Técsiné Farkas Melinda
Iskolatitkár: Filipszki Ágnes
Technikai munkatársak: Bartáné Kozma Katalin, Gebri Györgyné, Hartmann Ferencné, Horváth Éva,
Hrutka Erika, Kovácsné Makács Erzsébet, Láber Edit, Liebe Mátyásné, Stiller Nándorné, Szabó János,
Szabó Jánosné, Szécsi György

Ökumenikus író – olvasó találkozó
Győrfi Károly: KERESZTÉNYÜLDÖZÉS A XXI. SZÁZAD ELEJÉN című könyve kapcsán író-olvasó
találkozóra került sor november 25-én a vecsési református gyülekezet gyülekezeti házban.
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Bálint Ágnes Kulturális
Központ
A Bálint Ágnes Kulturális Központ 2016-ban több száz kulturális- és közösségi eseménynek adott otthont. Bérletes
színházi előadásaink mellett idén a Cseh Tamás Program és
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával klubkoncerteket is
szerveztünk, neves előadók részvételével.
Programkínálatunk része a már szintén hagyományosnak mondható Dumaszínházi esték is, melyek nagy népszerűségnek örvendenek a vecsési közönség körében.
Természetesen az idei évben is megrendezésre kerültek a már hagyományos saját szervezésű ingyenes
programjaink: a Mesefesztivál és a nyári Kultursokk események.
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Tavasszal a Bálint Ágnes Kulturális Központban rendeztük meg a Magyar Népművelők Egyesülete XXXIII. Vándorgyűlését.
A több mint kétszáz közművelődési szakember részvételével zajló háromnapos programsorozat keretein belül nagy hangsúlyt fektettünk az aktuális szakmai kérdések megvitatására, melyben az üzleti világból érkező menedzserek is segítségünkre voltak. Természetesen ezen felül rengeteg hasznos és érdekes
kulturális élménnyel is készültünk, melyeken keresztül vendégeink megismerhették városunkat, intézményünket és kulturális értékeinket.
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Művészeti csoportjaink, a Concerto Harmonia Énekkar, a Balla Péter Népdalkör, a Kisspista Színház
magas színvonalon, több szakmai elismerést magukénak tudva működnek már évek óta. Sok-sok fellépés,
előadás áll már mögöttük, és nemcsak Vecsésen, de az országban, sőt a határokon túl is ismerik őket.
FOTÓ: CONCERTO HARMONIA ÉNEKKAR

Honnan indultunk, hova jutunk: idén marketing- és piackutatást végeztünk a szervezet szolgáltatásainak felmérése céljából. Ezt követően a kapott eredmények felhasználásával középtávú marketingstratégiát, valamint egyéves akciótervet készítettünk, melynek célja a látogatók számának növelése, valamint
a szolgáltatások értékesítésének maximalizálása, a kulturális intézmény imázsának felépítésével.
Kérdőíves kutatásokat végeztünk, a BÁKK programjai kapcsán jelenlegi közönségének körében, valamint a frekventált városrészeken, összesen 509 fő megkérdezésével. A kérdőívek segítségével betekintést
nyertünk Vecsés és a környező települések lakóinak, valamint a Központ látogatóinak kulturális fogyasztási szokásaiba. Az elvégzett kutatások eredménye alapján célunk, hogy egy 21. századi, fiatalos és lendületes kulturális központot építsünk, amely a modern és interaktív programok mellett a hagyományos
kulturális értékeket is változatlanul képviseli. Az új irány reményeink szerint populáris, népszerű programokat ötvöz a magas művészettel és közművelődéssel, valamint otthont ad továbbra is a helyi művészeti
csoportjainknak.
Várjuk kedves nézőinket, látogatóinkat, partnereinket 2017-ben is közösségi és kulturális programjainkra!
Az alapítvány adatai: Vecsés Közművelődéséért Alapítvány 2220 Vecsés, Telepi út 43.
KIS TÓTH JÁNOS IGAZGATÓ FOTÓK: BÁKK
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Petőfi Sándor
Római Katolikus Német
Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium
Egyházmegyei Szavalóverseny
Az idén első alkalommal rendeztek egyházmegyei szavalóversenyt a váci egyházmegyében. A helyszín a
nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola volt. A résztvevők számos településről érkeztek: DabasSáriról, Tiszajenőről, Szolnokról, Gödöllőről… és nem utolsó sorban a mi iskolánkból. A rendezők
(Nagykáta) rendkívül gördülékeny szervezésének köszönhetően a koradélután kezdődő verseny 17 órakor
közös imával és hálaadással ért véget.
Iskolánkból 14 tanuló indult a csaknem 90 fős mezőnyben, mindannyian lelkesen, felkészülten és igen
színvonalasan szerepeltek. Büszkeségünkre és nagy örömünkre szolgált két tanulónk kimagasló teljesítménye: az alsósok közül Végh Júlia Natália 3. o. tanuló első díjat nyert, a felsős korosztályból pedig
Sztyehlik Anna 8. o. tanuló második helyezést ért el. Nekik és felkészítőiknek szeretettel gratulálunk!
DÓCZYNÉ TOPÁL DALIDA TANÁR

Farsang a Petőfiben
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Végre eljött ez a nap is… Egy fergeteges farsangi mulatsággal elzavartuk a telet! 2016. február 5-én vidám bálozóktól zengett iskolánk tornaterme.
A nyitóműsorban először az alsós énekkarosok alapozták meg a hangulatot, majd a 3. b osztály verssel, a
2. b osztály pedig egy gyönyörű tánccal lepett meg minket. A felsős énekkar Kresznerits Ádám tanár úr vezetésével bemutatta, hogy néhány egyszerű akkordból milyen csodálatos zenei virágok nyílhatnak ki egy zongora
és tiszta gyermekhangok segítségével. A bevezető rész zárásaként mazsorett bemutatót láthattunk.
A jelmezes felvonulást szokás szerint a pici elsősök kezdték. Kéz a kézben, kicsit még megszeppenve
jöttek a királylányok, hercegnők, kalózok, boszorkák, méhecskék, bohócok és a Csillagok háborújából is
ellátogatott közénk jó néhány harcos. Piros hajával, mezítlábas talpacskáival még Pumukli is eljött hozzánk, mosolyt csalva sokunk arcára. A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról árulkodtak.
Igazán ötletes és változatos koreográfiákat láthattunk.
A 2. a osztály szurtos képű kéményseprői jól kiseperték a tél utolsó nyomait is a kéményeinkből. A 3.
a mignon csapata óriási bulit csapott, így meg is kapták jutalmukat, a sok finom banánt Gru-tól és kedvesétől. A 3. b egy igazi farsangi fergeteget varázsolt elénk. A Karib-tenger kalózai együtt ropták a táncot
az egzotikus lányokkal és a csillagok harcosaival. A 4.a osztály egy boldog napról (Oh, Happy Day!!!) énekelt. Az új „csajjal” (egyesek szerint Gabi nénivel) kiegészült kórust egy zord külsejű, de annál melegebb
szívű apáca (állítólag Noémi néni) vezényelte. A 4. b osztály igazi fináléval zárta a műsort, divatbemutatójukon megismerhettük a legújabb trendeket.
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A fantasztikus produkciók után következett a tánc, az igazi mulatság, ahol a gyerekek már tét nélkül,
boldogan és kipirult arccal mulathattak. Közben a büfében is elfogytak a szendvicsek, üdítők és sütik. A
délutánt tombolasorsolással zártuk. Reméljük, mindenkinek jutott kedvére a nyereményekből. Az idei fődíj egy szuper kosárlabda volt.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta rendezvényünket! Mindennek vége lesz egyszer, így ennek a
délutánnak is a végére értünk. Elbúcsúztunk a farsangi mulatságtól és a téltől.
DUDÁS NOÉMI TANÍTÓ

„Gedichtfestival” a Petőfi iskolában
Iskolánkban 2016. április 15-én rendeztünk második alkalommal német versmondó versenyt. Ezzel a rendezvénnyel az a célunk, hogy erősítsük kapcsolatunkat más katolikus iskolákkal, diákjaink a német nyelvet jobban megszeressék és alkalmuk legyen tudásuk összemérésére.
A verseny számunkra is hasznos, hiszen sokat tanulhatunk más iskoláktól, ötleteket és tapasztalatokat cserélhetünk. Reményeink szerint egyre több iskolát sikerül a jövőben megszólítanunk. Ebben az évben ketten jelentkeztek (a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és a Szent Lőrinc Katolikus
Iskola Budapestről).
A regisztrációt követően iskolánk igazgatónője, Sztyehlikné Hegyi Krisztina üdvözölte a résztvevőket,
majd elimádkoztuk németül a Miatyánkot, hogy ezzel is felkészüljünk lelkileg a megmérettetésre.
A verseny két külön teremben folyt, egyikben az 1-4. és a 7-8., a másikban az 5-6. osztályosok szerepeltek. A gyerekek a német előadás előtt magyarul is összefoglalták versüket, hogy a nézők jobban megérthessék, illetve élvezhessék. Idén is sok szép és jól előadott verset ismertünk meg, nem volt könnyű dolga a háromtagú zsűrinek. Mialatt ők megállapították a sorrendet, szendviccsel és ásványvízzel kínáltuk
meg vendégeinket és egy dalt tanítottunk nekik a kivetítőről: „Dankefürdiesen …”. Ezt azután a verseny
zárásaként együtt énekeltük el.
Végül minden résztvevő kis emléktárgyat kapott. Ezzel is hangsúlyozni akartuk, hogy valamennyien
gazdagabbá váltunk ezen a délutánon. A győztesek még egy szép németnyelvű könyvet is hazavihettek
ajándékba.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a 3. b. osztályos Kanyar Noémi szüleinek adományát, mellyel versenyünket támogatták, és minden kollégánknak a tanulók lelkiismeretes felkészítését.
MÁTYÁSSI KATALIN
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Am 15. April 2016 fand der deutsche Retitation wettbewerb das zweite Mal in unserer Schulestatt. Mit dieser Veranstaltung wollten wir ursprünglich eine Traditionschaffen um bei den Schülern die deutsche Sprache beliebter zumachen, ihnen zum Vergleichihres Könnens eine neue Möglichkeit zubieten und die
Beziehungen mit anderen katholischen Schulen zustärken. Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Wegs
in, unser Ziel zuerreichen.
Dieser Wettbewerb ist auch fü runsere Kollegen nützlich, da wir sehr viel von den Lehrern und Schülern
an derer Schulenlernen, Ideen und Kinder aus zwei Schulen (Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola aus
Cegléd und Szent Lőrinc Katolikus Iskola aus Budapest zum Wettbewerb gemeldet.
Nach der Registration hat unsere Schuldirektorin, Frau Krisztina Sztyehlik, die Teilnehmer begrüßt. Sie
hat ihre Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Dichtung gerichtet, damit sie ihren Vortrag genießen und
keine Angst vor der Jury haben. Dann haben wir das Vate runser gebetet um uns mit diesem Gebet auchseelisch zuvor bereiten.
Danach wurden die Teilnehme rin zwei Gruppen geteilt (die Schüler der 5-6. Klassen bzw. der 1-4. und 78.) und der Wettbewerb hat begonnen. Die Kinder sollten ihr Gedicht vor ihrem Vortragungarisch zusammen fassen, damit sie von den Zuschauern besser verstanden werden können. Wir haben eine Mengeschöne
Verse in aus gezeichnetem Vortrag gehört. Die beiden Jurys mit je 3 Mitgliedern haben sie bewertet, siehatten keine leichte Aufgabe.
In der Pause haben die Teilnehmer belegte Brötchen und Mineralwasser bekommen und die beiden
Jurys haben die Entscheidung getroffen. Danach hat ein jeder eine kleine Urkunde bzw. ein kleines Geschenk zum Andenken bekommen. Wir wollten betonen, das so eine Veranstaltung uns alle bereichert. Die
Gewinner des Wettbewerbs haben noch ein schönes deutschsprachiges Bücher halten. Sie sind die folgenden:
1-4. Klasse:
I. Platz: Palkovics Olivér (Vecsés)
II. Platz: Orlov Katinka (Cegléd)
III. Platz: Oláh Tamara (Vecsés), Szabó Péter (Vecsés)
Sonderpreis: Nyalka Laura (Vecsés)
5-6. Klasse:
I. Platz: Csicsó Dóra (Cegléd), Nádházi Alexandra (Cegléd)
II. Platz: Kiss Petra (Cegléd)
III. Platz: Lázár Lilla (Vecsés), Mihavetz Petra (Vecsés)
7-8. Klasse:
I. Platz: Fekete Kitti (Cegléd), Kókai Adél (Cegléd)
II. Platz: Kovács Réka (Cegléd), Rajta Borbála (Cegléd)
III. Platz: Nádházi Beatrix (Cegléd), Őszi Zalán (Vecsés)
Hier mit möchten wir uns bei den Eltern bedanken, die mit ihrer Spende das Gedichtfestival unter
stützthaben. Wir danken auch unseren Kollegen für die Vorbereitung der Schüler.
Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
FRAU KATALIN MÁTYÁSSI
ORGANISATORIN DES GEDICHTFESTIVALS
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Kitelepítési megemlékezés

204

Május 22-én iskolánk tanulói igényes műsorral vettek részt a vecsési német származású lakosságot érintő
70 évvel ezelőtti szomorú eseményről, az elűzetésről való megemlékezésen. A műsorra a 15 órakor kezdődő szentmise, a templom falán, valamint a vasútállomáson lévő emléktábláknál megtartott koszorúzást
követően a Grassalkovich iskola aulájában került sor.
Rövid történelmi gondolatok után német nyelvű versek, énekek, valamint visszaemlékezések magyar
és német nyelven tették meghitté a tragikus események visszaidézését. Közreműködtek iskolánk tanulói –
Bákor Dóra, Nagy Blanka, Nagy Melinda, Nagy Regina, Nagy Tamara, Palkovics Vivien, Szidor Levente és
Sztyehlik Anna –, valamint Frühwirth Péter.
A megemlékezés tiszteletbeli vendége volt a szentmisét celebráló freiburgi nyugalmazott érsek, Dr,
Robert Zollitsch. A kitelepítettek képviseletében Anton Wirth látogatott haza, aki egész életét a Vecsésen
élő németek családkutatásának, a Familienbuch összeállításának szentelte.
Néhány gondolat az 1946-os történelmi eseményről:
A magyarországi németek kitelepítése a 2. világháborút követően a kollektív felelősségre vonás alapján történt. Hazaárulással vádolták őket a nemzetiszocializmus kiszolgálásáért.
Sokszor pusztán identitásuk, anyanyelvük megvallása is bűnnek számított. Aki az 1941-es népszámláláskor német nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, annak a kitelepítési rendelet szerint
Németországba kellett áttelepülnie. A magyar kormány a potsdami egyezmény adta lehetőséggel élve minél
előbb túl akart lenni a kitelepítésen. A kollektív büntetés és a kitelepítés végrehajtásának módja elleni tiltakozásoknak nem lett eredménye, lehetett a tiltakozó személy akár politikus, író, művész vagy egyházfő.
Vecsésen a kitelepítés előkészületei 1946 januárjában kezdődtek. Január 16-án 2500 főben jelölték
meg a kitelepítendők számát. Május 14-21. között három szerelvény indult Vecsésről, a létszám bizonytalan: 1558, vagy 2045 fő lehetett a kitelepítettek száma.
„A kiutasítás állomásai a következők voltak: mindenkit, aki kiutasított volt, felvettek a községi tanácsnál kifüggesztett listára. Fejenként 80 kg-os csomagot vihettek magukkal. Mikor felszólították őket,
jelentkezniük kellett és megkapták vagonjuk számát. Ha az érintettnek nem volt fogata, akkor rendelkezésére bocsátottak egyet és több családot egy rendőr kíséretében a pályaudvarra vezettek, ahol 25-30 személyt a csomagjaikkal egy vagonba tereltek. Mi 1946. május 14-én délután kerültünk sorra. Körülbelül
600 személy lehetett 20-25 vagonban.” (Uzsoki / Uitz János visszaemlékezéséből)
„A bevagonírozásnál nem láttunk semmilyen listát. Ágyneműt, ruhákat, egy ládában zsírt, lisztet, pár
tányért – ilyesmit vihettünk magunkkal, de hogy hova megyünk, azt senki sem mondta meg.” (Wirth
Józsefné, Anderle Anna visszaemlékezéséből)
OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA IGAZGATÓHELYETTES

Nemzetiségi délután a Kulturális Központban
A 2015/16-os tanévben is színes, mindenkor nagy érdeklődésre számot tartó műsorral folytattuk Vecsés
város német nemzetiségi hagyományainak ápolását a Bálint Ágnes Művelődési Központban. Hosszú távú
célunk a város kulturális (ezen belül a nemzetiségi) életében való aktív részvétel.
Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd egy Máté evangéliumából vett
idézettel emelte ki az iskola hitvallását „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” Mt.
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25,40. Egész évben, az iskola minden megnyilvánulásában hangsúlyt kap ez a gondolat. Odafigyelés tanítványainkra, segíteni abban, hogy minél több sikerélményben legyen részük, kibontakoztatni tehetségüket. Megtalálni mindenkiben a jót, a szerethetőt.
Tánccsoportjaink bemutatták nemzetiségi és magyar táncaikat. Tanáraik vezetésével kitartással és
szorgalmas gyakorlással készültek a fellépésre, hogy örömet szerezzenek a Kedves Vendégeknek.
Kárpáti Szilvia tanárnő vezetésével a „Liebling” tánccsoport 2.b osztályos tanulói a „Hosenträger”
polkát adták elő. Juhász Jakab tanár úr 3.a osztályosai Dél-dunántúli ihletésű néptánccal készültek.
Békefiné Fenyvesi Gabriella tanárnő „Klatschmohn” tánccsoportja a 4.a tanulóival „Petschpolkát” adott
elő. Falvai Anett tanárnő „Napraforgó Gyermek- és Ifjúsági Táncegyesülete” már elballagott diákokból
áll, ők „Dunántúli Ugrós” és „Bodrogközi Csárdás” táncot mutattak be.
A műsor második részében következett:
Kállainé Szögi Klára „Gyöngyvirágok” tánccsoportja a 2.a-ból, az „Én kicsike vagyok……” című
magyar népdalt énekelve csárdást táncolt. Falvai Anett tanárnő „Schmetterlinge” tánccsoportja, 3.b osztályosok egy mazurkát mutattak be. Magos Tünde tanárnő és Dóróné Zemmel Katalin vezetésével a 4.bsek „Margareten” csoportja hagyományos vecsési táncot járt. Végezetül pedig Békefiné Fenyvesi Gabriella
„Bienchen” tánccsoportja 6.b osztályosok a „Halo, hali, halo” kezdetű dalra ropták.
A tánc és a zene a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik. A mozgás jótékony, felszabadító és önbecsülést növelő, kreativitást fejlesztő hatása közismert.
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc…..” (Kalidásza)
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat és természetesen a fellépő diákokat is e színvonalas műsorért és
felejthetetlen élményért.
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG

Nyelvgyakorlás Bajorországban
A Petőfi iskola „kiválasztott” diákjai egy felejthetetlen hetet töltöttek Németországban, hogy nyelvtudásukat bővíthessék és a mindennapokban alkalmazzák. A tanulmányútnak kettős volt a célja, a már említett nyelvgyakorlás és a német kultúra minél alaposabb megismerése, Bajorország nevezetességeinek megtekintése. Madarász Krisztina és Cserné Szabó Anita tanárnők gondosan előkészítették az utazást, felkészítették a diákokat a látványosságok befogadására, gyakorlati tanácsokkal látták el őket, hogy
zavartalanul élvezhessék az együtt töltött napokat és tájékoztatták a szülőket a programról.
A „BOCI TRAVEL” utazási iroda segítségével színes, változatos túravázlatot állítottak össze részletes
napirenddel, amit az időjárástól függően többé-kevésbé sikerült is megvalósítani.
Az első napon „mintegy utazás közben” Passau nevezetességeit kerestük fel. A VesteOberhaus mellől
megtekintettük a város csodálatos panorámáját, elkészítettük az első közös fotót és természetesen elzarándokoltunk – leróva kegyeletünket – Gizella királyné sírjához.
Rövid körsétát tettünk a három folyó találkozását körülvevő sétányon és már indultunk is tovább
München felé. Délután a fiúk nagy álma a BMW múzeum következett. A legelső modellektől a legújabb luxuskocsikig, versenyautók, motorok, hírességek részére készített egyedi gyártmányok, páratlan látnivalók
vártak rájuk. A diákok legnagyobb bánatára a Porsche kocsikat nem lehetett kipróbálni. (A többiekbe be
lehetett ülni és belülről megtekinteni.) Fáradtan, de már az első napi élményektől is izgatottan érkeztünk
a München belvárosában lévő Jugendherbergbe, szálláshelyünkre.
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A második napon a bajor főváros nevezetességei közül csemegéztünk: Deutsches Museum, Olimpiai
Park, Nymphenburgi kastély és a belváros következett. Naprakész és a tanulóknak a lehető legtöbbet nyújtani akaró idegenvezetőnk segítségével a múzeumban több száz német diákkal együtt egy fizika órán vettünk részt. A mesterségesen előállított villámlás és a villámhárítás fizikai jelenségének bemutatására került sor, rendkívül látványosan. Egyébként az egész múzeum egy kész csoda, a technika csodája. Az ember szinte egy hetet eltölthetne itt. A délutánt szabadfoglalkozás, az elmaradhatatlan ajándékvásárlás
zárta. A harmadik napon a gyönyörűségek csúcsa, az ember számára szinte elképzelhetetlen pompa és
szépség várt bennünket a „Neuschwanstein”-i várban és a „Lindenhof”-i kastélyban. Német nyelvű idegenvezetés, Richard Wagner csodálatos zenéje, és minden, amit a szem befogadni képes: meisseni porcelán, firenzei tükrök, carrarai márvány, velencei bútorok, freskók, elefántcsont- szobrok, a világ legdrágább és legcsodálatosabb kelméi II. Lajos páratlan ízlésvilágát tükrözi. A Lindenhofba vezető úton egyórás pihenőt tartottunk Oberammergauban, ebben a fantasztikus pici mesevárosban, amely egész évben
a karácsony hangulatát idézi. Hogy az ember által alkotott csodák mellett a természet csodáiról se feledkezzünk meg, hazafelé megálltunk Garmisch-Partenkirchenben, a nagy sísáncnál. Jó lesz majd télen a síugró versenyek közvetítését nézve visszaidézni túránk felejthetetlen perceit. Építészet és zenei ismereteink bővítése után történelemóra következett, de ez már a szombati napon. Ellátogattunk Berchtesgadenbe,
a hitleri „Sasfészekbe”. Idegenvezetőnk alapos felkészülésének köszönhetően a látogatást megelőzően egy
filmet néztünk a „Kehlsteinhaus” építéséről, a hegyre vezető út készítéséről, Hitler külföldi vendégeinek
a „Sasfészekben” történt fogadásáról, majd a II. világháború alatti környékbeli bombázásokról és a ház
megmaradt dokumentációs anyagáról. Nagy izgalom előzte meg a túrát, hiszen az időjárástól függött,
hogy megnyitják-e a hegyre vezető utat. (Előző nap még hóakadályok miatt zárva volt.) Az izgalomért
kárpótolt bennünket, hogy páratlan természeti jelenségekben volt részünk! Amikor elindultunk, szakadt
az eső, ezt követően havas eső, majd fenn a Kehlstein hegyen (1834 cm) hó esett. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a Sasfészek lenyűgöző panorámája nem nyílik meg előttünk. Tejfehér ködbe és felhőkbe
burkolózott a csúcs. Megnéztük az épületet, a kiállított dokumentumokat és kb. 1 óra múlva kisütött a
nap. Csillogott a hó és a ködnek nyoma veszett. A környező völgyek legapróbb házait is kristálytisztán láttuk, sőt a csúcsra vezető havas gyalogutat is megnyitották. Délután hajókáztunk a völgyben a „Königssee”
tavon. Németország legtisztább tava, vizét ivóvíznek minősítették, fokozottan védett, vízutánpótlását felszín alatti patakokból nyeri. Kikötöttünk a Hirschbau félszigeten és megtekintettük a St. Bartholomä templomot, ettünk a nagyon finom helyben fogott, füstölt és felszolgált pisztrángból.
Vasárnap elérkeztünk kirándulásunk utolsó napjához. Fájó szívvel vettünk búcsút Münchentől, a
Jugendherbergétől és földrajz szakos idegenvezetőnk jóvoltából túráztunk egyet „Almbachklamm”-ban
egy festői szépségű szurdokban. Utolsó állomásunk már Ausztriában Salzburg volt. Rövid sétát tettünk a
belvárosban, a Dómban ifjúsági találkozót szerveztek, a téren hatalmas sátrakban katolikus fiatalok tanácskoztak, előadást tartottak a hitélet aktuális kérdéseiről „Der Beginn des Lebens” címmel. Késő éjjel
fáradtan, de felejthetetlen élményekben gazdagon érkeztünk Vecsésre.
Köszönet illeti az iskola vezetését, mely anyagi támogatásával jelentősen hozzájárult a rendkívül gazdag program megvalósításához, Madarász Krisztina és Cserné Szabó Anita tanárnőket, akik előkészítették
és felügyelték az utazást, idegenvezetőnket, Nagy Gábort és a BOCI TRAVEL utazási irodát, mert a terveknek megfelelően és magas színvonalon megszervezte és lebonyolította túránkat.
CSÍK JÓZSEFNÉ
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Karácsonyi műsor a Jézus Szíve Templomban
Katolikus iskolánk hagyományos karácsonyi műsora 2015. december 18-án volt a két hatalmas karácsonyfával
feldíszített Felsőtelepi templomban, ami idén is zsúfolásig megtelt iskolánk tanulóival és hozzátartozóikkal. A
hagyományokhoz híven énekkarosaink és lelkes kollégáink előadásában felcsendülő karácsonyi énekekkel vártuk kedves vendégeinket. Sztyehlikné Hegyi Krisztina igazgatónő és Huszka Mihály atya köszöntője után először
a gimnazisták – Vass Zsanett, Váradi Dorina és Nagy Melinda – szavaltak magyarul és németül, majd a 8.b osztályos és gimnazista tanulókból álló német nemzetiségi kamarakórusunk adott elő két meghitt adventi éneket,
valamint Nagy Tamara előadásában Schubert Ave Maria-ja csendült fel.
Idén a harmadik osztályom volt a főszereplő. Az őszi szünet után kezdtük meg a felkészülést. Olyan
műsort állítottam össze, amelyben Szigetvári Imre atya, nagyra becsült, néhai plébánosunk pásztorjátékának a versei is szerepeltek, és amiben az osztály mind a 32 tanulója szerepet kapott.
Izaiás próféta jövendölésétől, Augustus császár rendeletéig, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatásáig minden megelevenedett az oltár előtt. A 3. a osztály tanulói végig nagyon lelkesen készültek, és
színvonalasan adták elő szebbnél szebb jelmezeikben a szerepeiket. A pásztorjátékhoz kapcsolódó dalokat az alsós énekkar énekelte Kállainé Szögi Klára irányításával.
Amíg a 3. b osztályból Végh Júlia Gryllus Vilmos Karácsonyi angyalok című dalát énekelte, majd 6 osztálytársa egy Gyökössy Endre imát mondott el, a 3. a osztályosok gyorsan átöltöztek, mert egy meglepetést készítettünk karácsonyi ajándékként. A próbák alatt a kiszűrődő hangokat hallva, gyakran találgatták gyerekek és kollégák, hogy vajon mit csinálunk az osztályteremben. Mivel tanítványaim tudtak titkot
tartani, a közönség csak a műsor végén látta és hallotta először a meglepetés műsorszámot. Az ünneplőben felvonuló gyerekek 32 csengettyűvel, Borcsikné Juhász Tímea vezetésével először a Csendes éj című
dalt játszották el. Utána Baranyi Zsófi 5. b osztályos diák mondott el egy szép karácsonyi verset, majd ismét a csengettyűk szólaltak meg. A JingleBells refrénjét angolul énekelve a gyerekekből sugárzott a jókedv. Szüleik nem győzték a szemükből törölgetni a könnycseppeket. A csengettyűzést vastapssal jutalmazta a közönség, amit megismételtünk.
A műsor végén az igazgatónő kívánt áldott karácsonyt a megjelenteknek.
KISSNÉ FODOR ANNAMÁRIA TANÍTÓ
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Nagyböjti lelki nap a pedagógusok részére
Nagyhét keddjén, március 22-én, Uzsayiné dr. Pécsi Rita pécsi neveléskutató volt tantestületünk vendége.
Mihály atya és az igazgatónő köszöntő szavai után nagyon érdekes és lebilincselő előadást hallhattunk a
gyerekek érzelmi intelligenciájáról. Rengeteg hasznos ismerettel gazdagodtunk, melyeket beépíthetünk a
mindennapi pedagógiai nevelő munkánkba.
Reméljük, hogy az előadónőt a jövőben újra üdvözölhetjük körünkben!
OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA IGAZGATÓHELYETTES

Nyílt nap és iskolakóstolgató a Petőfiben
Hagyományainkhoz híven idén is nyílt napot tartottunk az intézményünkben. Először Sztyehlikné Hegyi
Krisztina igazgatónő és Dr. Huszka Mihály atya beszélt az iskola szellemiségéről, oktató- nevelő munkájáról, majd a leendő elsős tanító nénik bemutatására került sor. A tájékoztatást kivetítőn megjelenő fényképek színesítették, amelyek segítségével a szülők szélesebb betekintést nyerhettek mindennapi életünkbe. Ezt követően az érdeklődők tanítási órákon vehettek részt. Magyar-, matematika-, angol-, német-,
környezet- és hittanórák közül választhattak. Ízelítőt kaptak hagyományőrző tevékenységeinkből is a
nemzetiségi táncbemutatókkal. Néhány nappal később a gyerekeket vártuk munkáltató foglalkozásainkra, ahol a húsvét jegyében énekeltünk, kézműveskedtünk, feladatlapokat oldottunk meg. Egy hét múlva a
tornaterem számtalan eszköze tárult a lurkók szeme elé. Az akadálypályán hatalmas lelkesedéssel, fáradhatatlan lendülettel rótták a legkisebbek is a köröket. A kis ovisok máris igazi iskolásként oldották
meg a különböző feladatokat a tornateremben és az iskolapadban is.
ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG

Olasz diákcsere
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A Petőfiben mindig is komoly hangsúlyt fektettünk a diákcserék szervezésére, hiszen ezek a programok
remek lehetőséget kínálnak a nyelvgyakorláson kívül arra is, hogy diákjaink bepillantást nyerhessenek egy
másik ország kultúrájába, az ottani családok életébe. Korábbi német és holland cserekapcsolataink után
most egy olasz partneriskolával kezdtünk el egy új programot. A Padova melletti kisvárosban, Abano
Termében található Leon Battista Alberti középiskolával tavaly vettük fel a kapcsolatot és alakítottunk ki
partnerséget, amelynek keretén belül idén került sor az első diákcserére. Iskolánk két tanára, Bekkerné
Fenyő Ágnes és Takács Anna már hónapok óta a programokat szervezte és mindent megtett, hogy azok
gördülékenyen menjenek és a diákok sok élménnyel gazdagodjanak.
Áprilisban egy hétre láttuk vendégül olasz partnereinket, jövőre pedig a mi diákjaink utaznak ki
Abanoba. Az egyhetes projekt nagyon jól sikerült, a változatos programok között mindenki talált kedvére valót és minden gyerek nagyon jól érezte magát. Minden olasz diák egy magyar partnerénél lakott, akivel már bő fél éve leveleztek, beszélgettek az internet segítségével. Így valamelyest már megismerték egymást, mégis mindenki izgatottan várta a személyes találkozást.
A hét programjai között szerepelt budapesti városnézés a Szent István Bazilika és a Mátyás templom
megtekintésével, kirándulás Szentendrére és Visegrádra, valamint a tahitótfalui Bodor Majorba, ahol lo-
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vaskocsizás, kalandpark és kézműveskedés várta a gyerekeket. Voltunk Vácon, ahol a püspökség vendégeiként megnézhettük a székesegyházat és a püspöki palotát. Felfedező sétát tettünk Vecsésen és természetesen az iskolában is eltöltöttünk két napot közös játékkal, egymás nyelvével való ismerkedéssel, valamint olasz partnereink beültek egy-egy tanórára is. Vasárnap este részt vettünk a szentmisén a Jézus Szíve
templomban, ahol egyik vendégünk olvasta fel olasz nyelven az egyik olvasmányt.
Az egy hét gyorsan elszállt. Mindenki alaposan elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva és az angoltudásában megerősödve vett búcsút partnerétől az iskola előtt. A kapcsolat a gyerekek között természetesen megmarad, több partner között olyan szoros barátság szövődött, hogy azt tervezik, nyáron családostul meglátogatják egymást.
A projekt megvalósulásához jelentős anyagi segítséget nyújtott az iskola, köszönjük szépen Sztyehlikné
Hegyi Krisztina igazgató asszonynak a támogatást. Köszönjük továbbá Frühwirth Misi bácsinak és Cuni
néninek, hogy rendelkezésünkre bocsátották a tájházat a búcsúest megrendezéséhez, Fekete-Part Gabriella
kolléganőnknek, hogy megtanította nekünk a csárdás alaplépéseit, Osikoviczné Csendesi Mária kolléganőnknek az ötleteket és a sok segítséget, és köszönetet mondunk az összes szülőnek, amiért áldozatkészen
és önzetlenül segítettek nekünk a programok megszervezésében, a búcsúesten tartott piknik megrendezésében és a vendégeink szállításában a repülőtér és az iskola között. Jövőre pedig vár ránk Olaszország!
SZÖVEG ÉS FOTÓK: BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES, SZERVEZŐ TANÁR

Katolikus Iskolák Szent Márton Zarándoklata
Szeptember 17-én került megrendezésre a Katolikus Iskolák Szent Márton Zarándoklata az immár negyedik alkalommal zajló KATTÁRS, vagyis a Katolikus Társadalmi Napok keretén belül. Az idei esemény kapcsolódott az irgalmasság szent évéhez és Jézust, mint a Katolikus Egyház szociális munkájának forrását
állította a középpontba. Még tovább erősítve az irgalmasság témáját a jubileumi Szent Márton év megünneplése is összefonódott a budapesti eseménnyel. Ezért a pannonhalmi bencés apátság főapátja, dr.
Várszegi Asztrik és szerzetesei is képviseltették magukat eme jeles eseményen, magukkal hozva Szent
Márton ereklyéjét.
Néhány lelkes, elsősorban gimnazista diák bevonásával vettünk részt ezen a szép, de sajnos esős eseményen. Meghallgathattuk Dejcsics Konrád bencés atya magával ragadó előadását Szent Mártonról, a vagány szentről, aki állandóan szembefordult kora állami és egyházi vezetőivel, és csak Jézust akarta követni. Látogatást tettünk a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban, ahol megcsodáltuk Szent Gellért,
Szent László és Szent Erzsébet ereklyéit, valamint egy üvegpadlón át a román kori altemplom feltárt maradványait.
Ezt követően a Szent István Bazilikához vettük az irányt. Itt először felmentünk a kupolába, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílt a városra, majd a Szent Jobb Kápolnában tiszteleghettünk nemcsak Szent István király, hanem Szent Márton ereklyéje előtt is.
A napot szentmisével zártuk.
BÁNLAKI TIBORNÉ ÉS OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA
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Sikerek a biatorbágyi Regionális
Német Nemzetiségi Énekversenyen
Az idei biatorbágyi német nemzetiségi énekversenyre mind az alsó és a felső tagozatról, mind a gimnáziumból lelkesen készültek diákjaink.
Két kvártett csoportot neveztünk a 3-4. korosztályból, kiknek fáradságos munkáját egy Gold ill. Silber elismeréssel jutalmazta a zsűri.
Az arany minősítést a 3. osztályos csapat – Juhász Vanda, Uri Anita, Végh Júlia Natália, Rátóczi Zalán
– érte el, az ezüsttel pedig a 4. osztályos énekeseinket jutalmazták – Juhász Adél, Gábos Csenge Bernadett,
Szieber Krisztina, Illés Máté. Tanulóink egy tavaszváró népdalt énekeltek kánonban (Nichtlangemehrist
Winter), majd szintén tavaszi témájú, kétszólamú énekkel (Alle Vögelsindschon da) mutatták be tudásukat. Magabiztosan és szépen énekeltek, így tudtak ilyen eredményt elérni egy színvonalas versenyen, ahol
zeneiskolások és ének tagozatosok között sikerült nyerniük.
Ifjúsági kamarakórusunk tehetséges énekeseivel kétszólamú egyházi ének kategóriában Mária-énekekkel neveztünk be a versenybe (Geleitedurch die Welle, Mutter Gottes – Maiandacht, Wennichein
Glöckleinwär’). Nagy örömünkre szolgált, hogy színvonalas tiszta éneklésüket a zsűri arany minősítéssel
értékelte.
Ezt követően kétszólamú nyelvjárásban előadott dalokkal léptek színpadra először nyolcadikos lányaink, majd gimnazistáink. Mindkét csoport gyönyörű tisztasággal adta elő programját, és szorgos munkájuk meghozta gyümölcsét: a zsűri egy arany- és egy ezüstminősítéssel jutalmazta produkcióinkat. A
nyolcadikos lányok a PlaueFeinster és a Wiamochasdenn die Bauersleut, a gimnazisták a Schau, schauwia es regnentuad és a Drom am Donauraum című sváb dalokat adták elő.
A 8. b osztályból Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Blanka és Palkovics Vivien, a gimnáziumból Nagy Melinda, Nagy
Regina, Nagy Tamara 9. b osztályos, valamint Petrok-Hanmer Csaba 11. osztályos diákok képviselték iskolánkat.
Nagyon büszkék vagyunk a gyönyörű eredményekre. Köszönet és elismerés mindnyájuknak!
A verseny végeztével hős énekeseinkkel elbuszoztunk törzshelyünkre, a biatorbágyi Nikoletta
Cukrászdába, ahol arany-ezüst torkú diákjaink fagyival ünnepelték egymást. Ezt a hagyománynak is nevezhető édesség-túrát a DÖK teljes támogatásával élvezhettük.
OSIKOVICZNÉ CSENDESI MÁRIA ÉS VIGH ANDREA FELKÉSZÍTŐ TANÁROK

Gondolatok egy bemutatóórához
Mikor eredményes, jó egy tanóra? Gyakran tesszük fel a kérdést. A szakirodalom több tényezőt is felsorol
az eredményes tanítási óra jellemzőjeként. Prorokné Jankovics Anita februári bemutatóórája szép példa
az eredményes tanórára.
Elsőként a tanóra logikus felépítését kell kiemelni. A kolléganő nagyon jól összehangolta az óra céljait, tartalmát és a módszereket. A tanórán minden adott volt a tanár-diák közötti eredményes együttműködéshez. A tágas, projektorral felszerelt tanterem alkalmas helyszínt biztosított a munkához. Az óra első pillanatától érezhető volt a jó kapcsolat, a bizalmi légkör a pedagógus és tanítványai között. Az alkalmazott, változatos feladatok, módszerek, munkaformák, eszközök mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy
a tanulók becsületesen végigdolgozták a 45 percet. Ennek a koncentrált munkának köszönhető, hogy a
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tanárnő irányításával, segítségével gyakorolni tudtak olyan témákat (utazás, étkezés), nyelvtani ismereteket (múlt idő), melyeket a tanulók német nyelvterületen jól tudnak majd alkalmazni.
Külön kiemelést érdemel a csoportban végzett munka. A tanárnő rendkívül alapos előkészületét (saját készítésű, nagyon igényes kivitelű szemléltető eszközök) követően a tanulók egymást segítve készítették el a témához kapcsolódó plakátokat. Volt olyan diák, aki a lassabban haladó másik csoportnak is segítséget nyújtott. Biztos vagyok benne, hogy ilyen alapos előkészítést követően jól sikerült a diákok prezentációja is, melyre a következő németórán került sor.
NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA
MESTERPEDAGÓGUS, NÉMET NEMZETISÉGI SZAKTANÁCSADÓ

Témanap: A Föld napja – április 22.
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Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel a
szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény fontos változásokat hozott: szigorúbb törvények születtek a levegő és a víz védelmében, és több millió ember tért át az ökológiailag érzékenyebb életvitelre. A Föld napja 1990 óta világmozgalommá vált. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? – ez a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. És évről évre egyre többen érzik úgy, hogy legalább
megpróbálják, legalább a Föld napján tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, falu és pataktakarítást szerveznek, vagy éppen csatlakoznak egy környezetvédő szervezethez.
E nap alkalmából iskolánk természettudományos munkaközössége rendhagyó napot szervezett a felső tagozatosoknak. Reggel átsétáltunk a felsősökkel a Bálint Ágnes Kulturális Központba, ahol a színházteremben meghallgattuk Bicskei Alexandra rendőr őrmestert, iskolánk rendőrét. Sokan találkozhattak
már vele, mivel a szeptemberi autómentes napon már beszélt nekünk a biztonságos kerékpározás szabályairól. Ez alkalommal internet veszélyeire hívta fel a figyelmet előadásával és egy film segítségével.
Második programként Annie Leonard filmje, a Tárgyaink története következett, amely a fogyasztói társadalom csapdáiról szólt. Egy kis tízórai szünet után közös énekléssel folytattuk a programok sorát. Bakó
Krisztina: a Föld dala című szerzeményét Kresznerits Ádám tanár úr segítségével tanultuk meg és énekeltük együtt. Körülbelül 200 gyerek és 10 tanár dalolta a színházteremben ezt a gyönyörű dalt. Ezután
Krojher Gabriellát köszönthettük, aki a Vecsésen néhány éve megalakult Hulladék Kommandó tevékenységét mutatta be. Képekkel, történetekkel fűszerezte előadását, melyben megismerhettük a lelkes önkéntesekből álló csapat munkáját. Majd óriási mozgolódás következett, ugyanis 3 csapatot kellett minden osztálynak alkotni. Az első, 5-fős csoport feladata egy figyelemfelkeltő plakát készítése volt a megadott témában. Ezeket ki is állítottuk a lépcsőfordulókban, az iskolában. A rettentő rövid idő ellenére nagyon
igényes munkák készültek. A második, szintén 5 fős csoport egy érdekes cikk segítségével töltött ki egy
feladatsort, melyet még a helyszínen értékeltek, és az eredményeket megosztották az osztályokkal. A harmadik csoport kapott egy környezetvédelmi problémát, melynek megoldási lehetőségeit kellett megpróbálni bemutatni egy kb. 5 perces színpadi feldolgozásban. Mindhárom csapatnak fél órája volt elkészülni, majd közösen megnéztük az osztályok által elkészített színpadi műveket.
Miközben visszasétáltunk az iskolába, több beszélgetés is az aznapi programokról folyt, a rendhagyó
napot élményekkel és tapasztalatokkal, új ismeretekkel gazdagabban zártuk.
KATULIN IZABELLA TANÁR
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Sztyehlikné Hegyi Krisztina
Telefon: 06-29 352-194
06-30 668-6981
Igazgatóhelyettesek:
Alsó: Gecserné Gonda Róza
Felső: Osikoviczné Csendesi Mária
Gimnázium: Sárosiné Polczer Margit, Szabó Éva
Gazdasági vezetők:
Pappné Kaltenecker Annamária 06-30 193-8321
Titkárság:
Telefon: 06-29 350-440
Bákorné Kiss Gabriella 06-30 668-6984
Czinege Anikó 06-30 668-6985
Hokné Kármán Szilvia 06-30 193-8320
Alapítvány:
Stúdium Alapítvány
Adószám: 18685633-1-13
Számlaszám: 65100091-10101243
2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
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Tantestületünk a 2016/2017-es tanévben:
Artztné Csatári Marianna, Bánlaki Tiborné, Békefiné Fenyvesi Gabriella, Bekkerné Fenyő Ágnes,
Bendiákné Szabó Tünde, Bihalné Mező Melitta, Bolvári Ilona, Czékus Jób Géza, Cserné Szabó Anita,
Daxné Bőszin Magdolna, Dóczyné Topál Dalida, Dudás Noémi, Falvai Anett, Fekete-Part Gabriella,
Gecserné Gonda Róza, Grudl-Turi Gábor, Gyuricskó András, Hegyesi Krisztina, Horváthné Bálint Éva,
Juhász Jakab András, Juhász Mónika, Kabucz Tünde, Kállainé Szögi Klára, Kaposi Gábor,
Kardosné Tar Ildikó, Kárpáti Szilvia, Katulin Izabella, Kissné Fodor Annamária, Kocsis Nóra, Krupa
Sándor, Madarász Krisztina, Magos Béláné, Márton Annamária, Mátyássi Ferencné Csekő Katalin,
Nagy Klaudia, Nagy László, Nagyné Farkas Judit, Osikoviczné Csendesi Mária, Pályi Tünde, Papp Antal,
Papp Éva, Pécsi Marcell, Pleskovics Sándorné, Prorokné Jankovics Anita, Sárosiné Polczer Margit,
Szabó Éva, Szél Sándorné, Szitó Zsolt Vince, Szlahó Csaba, Sztyehlikné Hegyi Krisztina, Szűcs Ildikó,
Takács Anna, Tilinger Éva, Vadainé Hübel Éva, Vigh Andrea, Zsobrák Róbert.
Óraadó/fejlesztőpedagógus:
Kérészné Perényi Krisztina
Hitoktatók:
Bíró Anikó, Denke Katalin, Dömötör Norbert, Galambos-Béres Imola Anikó, Heinemann Ildikó,
Kaposvári Eszter, Mikusné Vörösváczki Anikó, Nógrádiné Kovács Alexandra, Peresáné Kállay Georgina,
Tamási Zsanett, Vrankó Gézáné.
Rendszergazda:
Nagy Miklós
Gondnokok:
Molnár Katalin, Komódi János
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Technikai dolgozók:
Alattyányi Lajos, Bajnokné Eizen Hajnalka, Fekete György, Kirchner Diána, Komódi János,
Molnár Katalin, Ogrin Józsefné, Orbánné Jania Tímea, Povázson Krisztina, Szabóné Sárosdi Ildikó,
Tóth Lászlóné, Turián Zsuzsanna, Varbai Istvánné.
KATONA PATRIK FOTÓJA. ALBÁNIAI KARSZTVIPERA (VIPERA URSINII MACROPS)
A FOTÓ AZ ALBÁNIAI „ALB.BIO.BLITZ 2016” TERMÉSZETFOTÓ PÁLYÁZAT NYERTESE
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Bölcsődei Élet
Bölcsődénk 1952-ben nyitotta meg kapuját, Semmelweis Ignác néven. A régi bölcsőde helyén 2012. 10. 28án az új intézmény hivatalos átadása megtörtént. Az intézmény 2013. 01. 07-től kapta meg a
Kormányhivataltól a működési engedélyét.
Az új épület 1 év alatt elkészült és így az év első napján már meg is nyitotta kapuját a gyermekek és
szüleik előtt. Pályázatnak köszönhetően a gyermeklétszám 30 férőhelyről 68-ra emelkedett. Az intézmény
5 csoportszobával rendelkezik, saját főzőkonyhával, mosókonyhával, és a dolgozók számára öltöző-, illetve pihenőhelyiséggel.

Bölcsődénk a következő szolgáltatásokat nyújtja:

• biztosítja a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését
• esetlegesen tanácsadókhoz küldi a nehéz helyzetben lévő családokat

jól összeállított napirenddel elősegíti az elmélyült aktív játéktevékenységet

• a mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosít
• segíti a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását

(sok mondóka, vers, mese, körjátékok, beszélgetések pl: időjárásról, ünnepekről, otthoni
tevékenységekről, stb.)
• segítséget nyújtott a helyes szokások, szabályok elsajátításában, az önállósodási folyamatok „
én tudat” kialakulásában
• a bölcsőde étrendje az egészséges fejlődést szolgálja
• orvosi felügyelet biztosít
• bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette az elmúlt évben is a mindennapi találkozásnál
a gyermekről való tájékozódást, így alakulhatott ki partneri kapcsolat szülő-gondozónő között,
mely őszinte bizalomra épült
• lehetőséget adott a gyermekek bölcsődei életének megismerésére
• megkönnyítette, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen
A kisgyermekgondozó-nevelők folyamatosan járnak képzésekre, tanfolyamokra, hogy szakmai tudásukat fejlesszék, frissítsék.
Az intézményünk saját konyhával rendelkezik, így továbbra is mi gondoskodunk a gyermekek megfelelő minőségű és mennyiségű étkezéséről.
A szülők nagy előszeretettel látogatják az intézményt, a kóstolgató napok sokat segítenek a
beszoktatás megkezdése előtt.
A beszoktatás szülővel történik, lassan fokozatosan a gyermekek igényeinek megfelelően.
Az elmúlt években rendszeresen voltak közös ünnepeink melyeken a szülők örömmel vettek részt: karácsony, anyák napja, óvodába menő gyermekek búcsúztatása.
Zártkörű ünnepeink: húsvét, gyermeknap, Mikulás.

A tárgyi feltételek, játékok vásárlásához, házi ünnepélyeinkhez-rendezvényeinkhez
anyagi segítség nyújt az alapítvány.

215

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

„Pihe-Puha” Bölcső a Vecsési Gyermekeknek Alapítvány
Számlaszám: 65100091-11224505
Az alapítványunk tőkéje szépen gyarapszik a szülők, az SZJA 1%-a, valamint az esetenkénti
támogatásoknak köszönhetően.
Intézményvezető: Nagy Eszter
Vezető helyettes: Schäfferné Pálmai Anikó
Kisgyermekgondozó – Nevelő: Dobrovitz Melinda, Csizmadia Melinda, Gulyásné Sipos Ágnes, Horváth
Ágnes, Varga Brigitta, Szénásiné Landmann Krisztina, Kővári Emese,
Szilvási Gáborné, Mankovics-Halmó Krisztina, Orbán Zsuzsanna.
Élelmezésvezető: Fejjel Tímea
Élelmi anyagok beszerzését, könyvelést végzi: Tóthné Rézinger Marianna
Szakácsnőnk: Kállainé Nagy Ildikó
Konyhalányok: Bucskóné Völgyesi Katalin, Vass-Pál Katalin
A gondozónők munkáját segíti még 3 technikai dolgozó:
Sáfár Lászlóné /Katalin/,
Szakács Róza, Szunyi Zsuzsanna
Mosónő: Molnár Gézáné/Andrea/
Karbantartó: Borsy Imre Jenő
Címünk: 2220 Vecsés, Mária utca 1.
Telefon:06-29 350-139
Mobil:06-30 668-7025
E-mail címünk:vecsesboli@upcmail.hu
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Vecsési Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola
A 2016-os év – tanórán kívüli – zeneiskolai eseményei
Január:
• Félévi vizsgahangversenyek: Gincsai Beáta, Horváth Péter, Hegyiné Rozmán Angéla, Kákonyi
Borbála, Hara Lászlóné, Tegyei Zoltán és Hajdu Eszter.
19-én
• meghallgatást tartottunk a versenyre készülő- és a B-tagozatos növendékeinknek. Felkészítő
tanárok: Gincsai Beáta, Kapa Zsuzsanna és Horváth Péter.
• 23-án növendékeink színesítették az Esküvő Kiállítást a Grassalkovich iskolában.
Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta, Vígh Krisztina és Horváth Péter.
• 29-én került sor a következő meghallgatásra, ahol a következő heti versenyeken induló növendékeket látták el tanácsokkal. Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta, Kapa Zsuzsanna és Horváth Péter.
• 29-én este a zeneiskola tanárai és növendékei felléptek a gimnázium szalagavató ünnepségén.
A szereplő tanárok: Gincsai Beáta, Vígh Krisztina és Kerepesi László. A fellépő növendékek:
Nagy Tamara, Torma Viktória, Bálint Szilárd, Brünner Márton és Petrók-Hanmer Miklós Csaba.
Február:
• 1-jén Ceglédre utazott két zongorista növendékünk, tanáraikkal együtt. A XIV. Országos
Zongoraverseny területi válogatóján Lábos Dóra és Hegedűs Ágoston is NÍVÓDÍJAT kapott.
Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta és Kapa Zsuzsanna.
• 5-7-éig tartott a XIII. Országos Klarinétverseny, ahol Csányi Barbara érdemelte ki az I.
korcsoport I. helyezését illetve ő kapta a verseny különdíját: egy nagyszerű klarinétot.
(ld. 54. oldal) Felkészítő tanár: Horváth Péter. Zongorán kísért: Gincsai Beáta.
7-én
• ismét játszott fúvószenekarunk a Rétesevésen. Vezényelt: Szabó Imre.
• 17-én került sor a tanév II. Pillangó koncertjére. Olyan sok jelentkező volt a hangversenyre,
hogy a műsor egy részét át kellett tenni egy másik időpontra. Felkészítő tanárok: és Vígh Krisztina.
• 22-én újra meghallgattuk a versenyre készülő-, illetve a B tagozatos növendékeket.
Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta, Kapa Zsuzsanna, Majsai Julianna és Szeitzné Tóth Erzsébet.
• 25-én Nagy Blanka felvételi vizsgát tett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola magánének
tanszakára. Felkészítő tanár: Majsai Julianna. Zongorán közreműködött: Kapa Zsuzsanna.
• 27-ére furulya kurzust szerveztünk. Paragi Jenő tartotta, aki elismert szaktekintély az országban.
• 27-én Gombára utaztak zongoristáink, ahol „aranyeső zúdult rájuk”: Hegedűs Ágoston ARANY
oklevelet kapott (tanára: Kapa Zsuzsanna), Lábos Dóra és Jánosa Noémi szintén ARANY oklevéllel,
Vetró Bbernadett pedig EZÜST minősítéssel gyarapodott (tanáruk: Gincsai Beáta), Pólus Lili is ARANY
oklevelet érdemelt (tanára: Szeitzné Tóth Erzsébet).
Március:
• 1-jén tartottuk III. Pillangó koncertünket a JAM Házban. Felkészítő tanárok: Kákonyi Borbála,
Hegyiné Rozmán Angéla, Kapa Zsuzsanna, Láng Zsolt, Hajdu Eszter, Hegedüs Petra, Horváth Péter,
Rainer-Micsinyei László, Vígh Krisztina, Majsai Julianna és Szeitzné Tóth Erzsébet.
Csembalón játszott: Tegyei Zoltán.
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• 7-én Hegedüs Petra tanárnő újabb tanszaki koncertet tartott.
• 11-13-a között Szabadkán, a Femus 2016 nemzetközi zenei verseny mini korcsoportjának első

helyezettje: Csányi Barbara lett. (ld. 54. oldal) Felkészítő tanár: Horváth Péter. Zongorán kísért:
Gincsai Beáta.

• 12-én ismét Gyálra utaztak növendékeink, ahol szép sikerrel szerepeltek a Zeneiskolák XII.
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Kamarazenei Találkozóján. Felkészítő tanárok: Kákonyi Borbála, Hegyiné Rozmán Angéla
és Szeitzné Tóth Erzsébet.
22-én
• újabb meghallgatás volt a JAM Házban, a B tagozatosok és a versenyre készülő gyerekek
munkáját elemezték a szaktanárok. Felkészítő tanárok: Gincsai Beáta, Horváth Péter,
Kapa Zsuzsanna, Vígh Krisztina.
Április:
• 4-én nagy izgalommal adtuk elő a zeneiskola második TIME’S UP című koncertjét.
• 9-10-én Kiskunfélegyházán szerepeltek növendékeink. Felkészítő tanárok: Kapa Zsuzsanna
és Majsai Julianna.
• IV. Pillangó koncertünkre 13-án került sor. Felkészítő tanárok: Hegedüs Petra, Horváth Péter,
Kapa Zsuzsanna, Kerepesi László, Majsai Julianna, Rainer-Micsinyei László, Simó Judit,
• 15-én Monoron a XIII. Budai Imre Kamarazenei Versenyen Pólus Lili újabb ARANY minősítést
kapott testvérével együtt.
• 15-16-án Egerbe utaztak lányaink az Eszterházy Kamaraéneklési Versenyre, ahol EZÜST
minősítést kapott Balázs Dorottya és Nagy Blanka Felkészítő tanár: Majsai Julianna,
zongorakísérő: Kapa Zsuzsanna.
• 15-17-re szervezték a XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazene Versenyt Székesfehérváron.
Színvonalasan szerepelt iskolánk triója. Felkészítő tanárok: Vígh Krisztina és Szeitzné Tóth Erzsébet.
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• Negyedik alkalommal rendeztük meg a rézfúvós mini-kupát április 18-án. Résztvevő iskolák:

Fóti Zenei AMI, Galambos J. AMI Soroksár, Harmónia Zenei AMI Üllő, Vermesy P. AMI Maglód,
Ránki Gy. AMI Ráckeve, Vecsési Zenei AMI.
• Április 20-án Üllőn, a területi népdalversenyen HARMADIK helyezést ért el Várszegi Viola
(tanára: Simó Judit) és Zsichla Dorka (tanára: Majsai Julianna).
• 22-én Szentendrén szépen szerepeltek fuvolistáink az I. Országos „Nyitni-kék” Fuvolaversenyen.
Felkészítő tanár: Vígh Krisztina, zongorán kísért: Gincsai Beáta.
• 30-án Budakalászon járt Ifjúsági Fúvószenekarunk. KIEMELT ARANY minősítést kaptak a német
nemzetiségi fúvószenekari versenyen. Vezényelt: Szabó Imre.
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Május:
• A 7-éről 8-ára virradó éjjelt az operaházban töltötték énekeseink. Az Operák Éjszakáján
énekeltek, táncoltak, jelmezbe bújtak, díszletet festettek.
• Vizsga előtti tanszaki hangversenyt tartott: Binda Balázs, Láng Zsolt, Kapa Zsuzsanna
és Majsai Julianna.
Június:
• Vizsgák.
• A tanévzáró ünnepségen kiosztottuk a bizonyítványokat, a jutalom CD-ket és kottákat,
az okleveleket és az emléklapokat.
Szeptember:
• 1-jén iskolánkban is elkezdődött a tanév. A beiratkozást és az órabeosztást követően mind a négy
telephelyünkön megkezdődött az oktatás. A tanári karban és az iskola vezetésében is történtek
változások. Az intézményvezető-helyettesi feladatokat a továbbiakban Simó Judit látja el.
Papp Anikó tanárnő vette át Simó Judit szolfézs csoportjait a Halmi és az Andrássy iskolában.
A harmonika tanszakon egy év képzési távollét után ismét Keresztes Sándor Kristóf tanít.
A zongora tanszakon történt a legtöbb változás. Gincsai Beáta anyai örömök elé nézett.
Gincsai tanárnő növendékeit Hasulyó Beáta tanárnő vette át, aki már korábban is intézményünk
tanára volt. Hara Lászlóné és Zöld Katalin ettől a tanévtől más intézményben folytatják
a zongora-pedagógusi munkát. A gordonka tanszaktól Szeitzné Tóth Erzsébet tanárnő is elköszönt,
szeptembertől Tormáné Pollák Rita tanárnő tanítja növendékeinket.
Október:
• A Zene Világnapját október 3-án ünnepeltük a BÁKK-ban. Ünnepi köszöntőt mondott Szlahó Csaba
polgármester úr. A Hangverseny „Mozarttól az operettig” gondolat jegyében A Varázsfuvolából
szólaltatott meg részleteket, de hallhattuk Rossini: A Sevillai borbély című operájából Figaro
belépőjét, valamint Lehár: Cigányszerelem és Kálmán Imre: Csárdáskirálynő egy-egy részletét.
A zene komolyabb arcát is megmutatva Johann Joachim Quantz: c-moll Triószonátája,
Fryderyk Chopin: Asz-dúr keringője (Op.69.No.1.) és Astor Piazzolla Libertango című műve
szórakoztatta a nagyérdeműt. A koncert záró száma J. Strauss: Éljen a magyar, nagy tetszést
aratott. A hangverseny közreműködői: Binda Balázs, Hegedűs Petra, Kerepesi László,
Keresztes Sándor Kristóf, Majsai Julianna, Szélpál Szilveszter, Tegyei Zoltán, Vígh Krisztina,
valamint a zeneiskola barátaival kiegészült zenekar, vezényelt: Rainer-Micsinyei László és Szabó Imre.
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• A tanév első Pillangó koncertjére október 13-án került sor a JAM Házban. Fellépő növendékek:

Mama Korina –furulya, Juhász Áron –klarinét, Juhász Erik –furulya, Csányi Barbara- klarinét,
Csányi Nikolett –trombita, Fehér Lili –furulya, Juhász Adél –fuvola, Mayer Martin –szintetizátor.
Felkészítő tanárok: Hegedüs Petra, Binda Balázs, Horváth Péter, Kerepesi László, Vígh Krisztina.
Zongorán kísért: Hasulyó Beáta és Kapa Zsuzsanna.
• Iskolánk regisztrált tehetségpontként működik 2015 októbere óta. A tehetségfejlesztés jegyében
az iskola Alapítványával közös szervezésben pedagógusaink egy 3 napos továbbképzésen vettek
részt „Tehetségfejlesztés a nevelési-oktatási intézményekben – A tehetség felismerése,
fejlesztésének lehetőségei, módszerei” . A képzést a tehetségfejlesztés országosan elismert
szakértője dr. Dúró Zsuzsanna kutatótanár tartotta.
• A digitális zenei kultúra fejlesztése ma már elengedhetetlen feladat.
Ezért tanáraink Rainer-Micsinyei László segítségével a Sibelius 6.0 digitális kottaíró programmal
ismerkedtek. Ismereteinket novemberben Czentnár Dezső segítségével bővíthettük.
• Zeneiskolánk büszkesége és tehetsége Csányi Barbara október 30-án Olaszországban
megrendezett nemzetközi klarinétversenyen kategóriájában 5. helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Horváth Péter zongorán kísért: Hasulyó Beáta.
November:
• 11-én ismét felvonultak rézfúvósaink a Márton napon. Tanárok: Binda Balázs Zsolt, Láng Zsolt
és Rainer-Micsinyei László.
• 21-én elkezdődtek a félévi vizsgahangversenyek. Tanárok: Kapa Zsuzsanna, Tegyei Zoltán,
Kákonyi Borbála, Hasulyó Beáta, Majsai Julianna, Láng Zsolt
December:
• Félévi vizsgahangversenyek: Hegedüs Petra, Vígh Krisztina, Binda Balázs, Horváth Péter
növendékeinek.
• 2-án A B tagozatos növendékeink meghallgatása zajlott. Felkészítő tanárok: Hasulyó Beáta,
Horváth Péter, Kapa Zsuzsanna és Tormáné Pollák Rita.
Ugyanezen a napon iskolánk közreműködött a Petőfi iskola Szalagavató ünnepségén.
• 19-én A Karácsonyi Hangverseny keretében növendékeink és tanáraink búcsúztatták
a 2016-os évet. A koncerten egyben a Zeneiskola fennállásának 25. éves évfordulóját is ünnepeltük.
A Vecsési Zeneiskola dolgozói 2015/16-os tanévben:
Intézményvezető:
Rainer-Micsinyei László
Intézményvezető-helyettes:
Papp Anikó
Zenetanárok:
Binda Balázs Zsolt – tuba, tenorkürt, furulya; Gincsai Beáta – zongora; Hajdu Eszter – harmonika;
Hara Lászlóné – zongora; Hasulyó Beáta – zongora; Hegedüs Petra – klarinét, furulya;
Hegyiné Rozmán Angéla – hegedű; Horváth Péter – klarinét, szaxofon, furulya;
Kákonyi Borbála – hegedű; Kapa Zsuzsanna – zongora; Kerepesi László – zongora, szintetizátor;
Klézli Julianna – szolfézs; Láng Zsolt – trombita, furulya; Majsai Julianna Eszter – magánének;
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Papp Anikó – szolfézs; Rainer-Micsinyei László – harsona, trombita, furulya;
Simó Judit – szolfézs, zenetörténet; Szabó Imre – zenekar; Szeitzné Tóth Erzsébet – gordonka;
Tegyei Zoltán – zongora; Vígh Krisztina – fuvola, furulya; Zöld Katalin – zongora
Iskolai asszisztens:
Mauks Szilvia
Technikai munkatárs:
Hegedüs Béláné
Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Károly utca 1.
Telefon: 06-29 352-193
honlap: www.vecsesi-zeneiskola.hu
e-mail: info@vecsesi-zeneiskola.hu
facebook: https://www.facebook.com/vecsesizeneiskola
„Vecsési Zeneiskola a Kultúráért” Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
számlaszám: 65100091-10096527
adószám: 18669660-1-13
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PAPP ANIKÓ ÉS SIMÓ JUDITFOTÓK: ZENEISKOLA

Bálint Ágnes Óvoda
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A 2016-os év változásokat hozott óvodánk életébe. Az óvoda vezetője, Szabó Gyuláné, valamint két dajkánk: Vései Lászlóné és Németh Istvánné nyugdíjba vonultak és jól megérdemelt pihenésüket töltik. Új vezetőnk: Lakner Brigitta, aki korábban a vezetőhelyettesi pozíciót töltötte be testületünkben.
Óvodánkban kiemelt feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, az egészséges életvitel
igényeinek kialakítását. Ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítésére. Ezért nagy örömmel fogadtuk a
Budapest Honvéd Egyesület által szervezett Bozsik Programot, melybe intézményünk ettől az évtől bekapcsolódott. Ebben az óvónők által kiválasztott nagycsoportosaink vehetnek részt, akik játékos keretek
között, különböző mozgásos feladatokat végeznek. Ez egyben egy országosan meghirdetett tehetségkutató program is, a legtehetségesebb gyermekek évi 4 alkalommal összemérhetik ügyességüket más óvodák
gyermekeivel.
2016. szeptember 16-án, Sportágválasztó napot rendeztünk, mivel a szülők jelezték felénk, hogy nem
ismerik a lehetőségeket gyermekeik mozgásigényeinek kielégítésére. Ezen a napon, több szakosztály jeles
képviselői tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, és rövid bemutatót és tájékoztatót tartottak a szülők
részére. A gyermekek nagy kedvvel próbálgatták magukat a különböző sportágakban.(Gyermekjóga –Bede
Csilla, gyermek fitnesz – Lang Szilvi, művészi torna –Sipos Rita, Judo –- Juhász József, úszás –Varga
Zoltán, ritmikus gimnasztika – Zahradnik Gina, szivacskézilabda – Csenki Zsuzsa, Ninjutsu –Novák
Krisztián, Foci – Kiss György…) Nagy sikere volt a napnak, más intézményekből is jöttek érdeklődő gyermekek és szülők. Mivel nincs tornatermünk, - amíg az időjárás engedi- a mozgásos fejlesztést az udvaron
végezzük. A különböző udvari játékok jó mozgásfejlesztő eszközök is egyben. Nagy örömmel fogadtuk,

FOTÓK: BÁOVI
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hogy a játszótérről felszabadult játékeszközöket felújítva és biztonságossá téve, a mi óvodánk kapta meg.
Köszönet érte Vecsés Város Önkormányzatának és a kivitelezőnek.
Intézményünkben évek óta működik néptánc csoport Bogdán Judit vezetésével, mely a „Mazsola” nevet viseli. Középső csoporttól minden gyermek részt vehet a foglalkozásokon, akinek kedve van hozzá.
Nagy az érdeklődés, a gyerekek szeretik. A tehetséges gyerekekből összeállított csoport képviseli óvodánkat a különböző városi ünnepeken, rendezvényeken. Idén bennünket ért a megtiszteltetés, hogy a Trianoni
megemlékezésen részt vehettünk.
A minden évben megrendezésre kerülő Káposzta Fesztivál is kedvelt programjaink közé tartozik.
Nagyon jó hangulatú tervezgetés és készülődés után, ebben az évben két traktorral vonulhattunk. A nagyobbikat Mátyásné Gaál Beatrix biztosította számunkra, és a Vecsési Városgondnok Kft. tette biztonságossá, hogy a gyerekek utazhassanak rajta. Ez alkalommal is a 2. helyezést értük el. Köszönjük a Szülőknek
és mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak sikerünkhöz!
A testi fejlesztés mellett nagyon fontos a testi épség megóvása, a balesetmentes környezet. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeinket megóvjuk, de rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkezhet a baj. Ilyen az egyre gyakoribbá váló kutyatámadás. A gyerekek túláradó szeretettel fordulnak minden állat felé, mások pedig inkább félnek tőlük. Ezért, idén 4. alkalommal rendeztük meg kutyás bemutatónkat, melyet az Állatok Világnapjával kötöttünk össze. A Gödöllői Kutyasport Központ munkatársai
nagyszerű bemutatót tartottak arról, hogyan kell viselkedni az „ember barátjával” a kutyával.
Az egészséges életmód alakításához hozzátartozik a környezetünk védelme, ezért fokozott figyelmet
fordítunk a szelektív hulladék gyűjtésére, a komposztálónk használatára. Folyamatosan ápoljuk az óvoda
kertjének virágait és minden csoportnak saját bokra van az udvaron. A Kukori csoport gyermekei és nevelői fát ültettek a Kispatak-tanösvényen, melynek szervezői Várszegi Csaba és a Hulladékkommandó csapattagjai voltak.

Köszönjük mindazoknak, akik segítséget nyújtanak óvodánk fejlesztéséhez, támogatnak minket
ötleteikkel, hozzájárulnak intézményünk jó hírnevéhez! Köszönet a szülői közösségünknek!
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A NEVELŐTESTÜLET NEVÉBEN: FEHÉR IMRÉNÉ ÓVODAPEDAGÓGUS

Rövidesen indul az M4-es gyorsforgalmi út kivitelezése
A beruházás során az M4 gyorsforgalmi
út M0-Cegléd közötti szakaszán Albertirsáig (30 km) új nyomvonal épül, onnan Ceglédig a meglévő szakaszt (14,3
km) kétszer kétsávosra bővítik, és a régit felújítják. Ezzel egy időben elkezdődik a Cegléd – Szolnok közötti útszakasz
gyorsforgalmi úttá építése is. A képen a
tervezett útvonal látható.
KÉP ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF
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Ve c s é s i é l e t k é p e k
Nagyon sikeres év volt 2016
a WetschescherNachtigallen Kórusnak

Az idei év is számos fontos meghívást és versenyt tartogatott a számunkra. Januárban megtisztelő felkérést kaptunk: január 19-én a WetschescherNachtigallen Kórus énekelhetett a magyarországi németek kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából megrendezett állami megemlékezésen Budaörsön. Először a koszorúzáson énekeltünk az Ó-temetőben. Ezt követően a Nepomuki Szent János Templomban tartottak német nyelvű ünnepi szentmisét és megemlékezést, ahol kórusunk együtt énekelt a tököli, biatorbágyi és
budaörsi énekkarokkal. Külön öröm volt számomra, hogy én vezényelhettem ezt a csodás vegyeskart. A
megemlékezés fényét emelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, méltatva a magyarországi németek kulturális, tudományos és társadalmi-erkölcsi értékeit a mai Magyarországon, s egyben
elítélte az ellenük elkövetett bűncselekményeket: az elhurcolást és a kitelepítést is.
A tavasz a felkészülés időszaka volt, hisz idén, mint minden harmadik évben minősítő versenyre készültünk. A Magyarországi Német Ének- Zene és Tánckarok Országos Szövetsége (Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen) idén a kórusminősítő versenyt rendezte meg. Mi a budai
helyszínt választottuk, ezért május 21-én minősültünk a III. kerületi kulturális központban. Új harmonikás kísérőnk, Kreisz László itt debütált velünk először. A fellépésünk fantasztikusan sikerült, a zsűri csak
pozitívumokat fogalmazott meg rólunk, mind az előadásmód, mind a hangzás, intonáció és a dalválasztás terén is. Így sikerült idén ötödére is elhoznunk Vecsésre a legjobbaknak járó minősítést, az Arany
Rozmaring díjat. Ezzel meghívást kaptunk az októberi kórusfesztiválra, amelyet Vecsésen rendeztek meg
a legjobb 14 kórus részvételével. Június 14-én, Vecsés városi ünnepségén kórusunk már a minősítő verseny
dalcsokrát adta elő a vecsési lakosoknak, nagy sikerrel.
A nyár sem telt idén tétlenül. Kórusunk júniusban énekelt a Váci Egyházmegyei Találkozó ünnepi miséjén, az Epresben. A meleg ellenére is sokan részt vettek a találkozón, testvérvárosunkból Rheinstettenből
is érkeztek vendégek erre az alkalomra.
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A Landesrat idén július 30-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a
Veszprém Arénában egy megaprodukcióval készültek, ahol a magyarországi németek kulturális szervezetének történetét, felépítését, működését és céljait mutatták be a kedves közönségnek. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy engem kértek fel a gálaműsor forgatókönyvének megírására és az egész ünnepi
műsor rendezője is én lehettem. A Wetschescher Nachtigallen Kórus alkotta a több mint 400 fős jubileumi kórus fő vázát, minket hangosítottak ki külön mikrofonokkal és az éneklésünk az ünnepségről készült
cd- n is kiválóan hallható lesz. A gálaprogram újszerű és formabontó volt, mert nem műsorszámok egymásutánja következett, hanem egy nagy, egységes színpadi művet adtunk elő. Egy anya és a kislánya dialógusából derült ki, hogyan működik a Landesrat, milyen versenyeket, továbbképzéseket kínál az énekesek, táncosok és zenészek számára. Saska Lilla játszotta a kislányt, jómagam pedig az anya szerepét kaptam. A forgatókönyvem alapján kellett felkészülniük a részvevő csoportoknak, ki, mikor következik, melyik
végszó után jönnek a táncosok, a zenészek, a harmonikások vagy az énekesek. Nehéz feladat volt így, helyszíni rendezői instrukciók nélkül végig csinálni a két órás főpróbát is, hisz én a színpadon ültem szereplőként. A nagy koncentráció és a résztvevő csoportok fegyelmezett munkája meghozta a gyümölcsét: nagy
siker lett a gálaműsor, amelyen közel 1200 táncos, énekes és zenész szerepelt! Kórusunk a gálaprogram
utáni kulturális programban is nagy sikerrel szerepelt. Fáradtan, de élményekkel telve utaztunk vissza
Veszprémből Vecsésre. Az Unser Bildschirm című német nemzetiségi magazin többször is beszámolt erről
a programról a Duna Tv-n és a Duna World csatornáján is.
Szeptemberben a Káposztafeszten szerepeltünk, ahol szintén az új dalcsokor énekeivel ajándékoztuk
meg a hazai és vendég közönséget, Kreisz László újhangzású harmonikájával még teltebb lett a kórus hangzása is. Nagy izgalommal vártuk az októberi kórusfesztivált, amelynek idén a Bálint Ágnes Kulturális
Központ adott otthont. A legjobbak közt szerepelni mindig nagy öröm, mi a német népdalokat előadó kórusok kategóriájában indultunk, de voltak kiscsoportok, ill. német dalfeldolgozást éneklő vegyeskarok is.
A WetschescherNachtigallen Kórus kiváló hangzásáért és előadásmódjáért különdíjat nyert, amelyet Birinyi
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Józseftől, a KÓTA elnökétől vehettünk át. Jó érzés volt, hogy végre hazai közönség előtt énekelhettünk a
legnívósabb német kórusfesztiválon, jól esett mindenkinek a kedves taps, a bízató mosoly és a rengeteg
gratuláció, amelyet a műsor után kaptunk mind a vecsésiektől, mind pedig a fellépő kórusok tagjaitól,
karnagyaitól. Köszönet a Landesrat nevében a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola táncsoportjának és kórusának is, akik csodás programjukkal színesítették ezt a szép gálát.
A november szintén a felkészülés ideje, hisz ekkor már javában készülünk a karácsonyi koncertünkre, melynek most december 17-én a falusi Szent Kereszt templom ad otthon. Koncertünk este 19 órától
kezdődik. Ezzel a karácsonyi zenés ajándékkal szeretnénk megköszönni családunknak, barátainknak és
vecsési ismerőseinknek az a szeretetet és támogatást, amellyel a 2016-os évünket ilyen széppé varázsolták. Reméljük, hogy a 2017-es év is ilyen sok örömet és boldogságot tartogat a számunkra. Mindenkinek
áldott, békés karácsonyt és nagyon boldog újesztendőt kíván a Wetschescher Nachtigallen Kórus!
ÍRÁS ÉS FOTÓ: FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA KARVEZETŐ

„Az év német pedagógusa” díjban részesült
Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő
A Pest Megyei Német Önkormányzat által alapított
Katherina Kreisz – Preis-ban (Kreisz Katalin
Díjban) részesült Osikoviczné Csendesi Mária igazgatóhelyettes asszony a Petőfi iskolából. A díjat
szeptember 30-án adták át az ünnepélyes tanévnyitó keretében a budapesti Német Nemzetiségi
Gimnáziumban.
Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen szerzett történelem,
valamint német nyelv és irodalom szakon középiskolai tanári diplomát. Diplomamunkájában a vecsési sváb tájszólást dolgozta fel, ezáltal még közelebb kerülve ősei nyelvéhez és kultúrájához.
Kezdetben az 1. számú Általános Iskolában
(mai Grassalkovich Iskola) tanított német nyelvet,
majd 1994-től a Petőfi iskolába került. Jelenleg a
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium igazgatóhelyetteseként dolgozik.
Némettanárként a német nemzetiségi kultúrát
igyekszik képviselni és népszerűsíteni, emellett 20
éve az iskola német nemzetiségi kórusának vezetője is. Tanítványai már többször értek el ezüst és
arany minősítést az északi régió énekversenyein, valamint országos szinten is a Landesrat által szerve-
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zett ifjúsági kórusfesztiválokon. 2008-ban tanítványaival együtt meghívást kapott az Észak–magyarországi
Német Nemzetiségi Regionális Kulturális Gálán való fellépésre.
Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanítványai minél jobban megismerjék a magyarországi németség
kultúráját és történelmét. Diákjai rendszeresen szerepelnek a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett kitelepítési és hadifogoly megemlékezéseken. Német szavalóversenyeken is jó eredményeket érnek
el az általa felkészített diákok.
Aktív szervezője és közreműködője iskolája külföldi csereprogramjainak.
A Wetschescher Nachtigallen kórus tagjaként is tovább erősíti hagyományőrző tevékenységét.
Kántorként aktívan részt vesz a Szent Kereszt templom úgynevezett német miséin, ezzel is hozzájárulva, hogy a német egyházi énekek ne merüljenek feledésbe. Gratulálunk Osikoviczné Csendesi Máriának
a kitüntetéshez, és jó egészséget kívánunk további munkájához!
TÓFALVI MÓNIKA ELNÖK, NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FOTÓ: NNÖK

Hadifogolymise és találkozó 2016.
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2016. október 9-én volt 27. alkalommal hadifogolymise és találkozó. Már csak két egykori elhurcolt: Béki
Ferencné (Dein Róza), Boda Pálné (Bayer Katalin) és Fazekas József (aki Baskíriában született) emlékezett velünk a szomorú időkre. Még további 3 személyről tudunk, idős emberek, már a lakást sem tudják elhagyni.
Ahhoz képest, hogy 1945 januárjában közel 300 vecsési férfit és nőt hurcoltak el a bevonuló oroszok,
de sok katonának is hadifogság lett a sorsa, bizony, kevesen voltak az emlékezők. Mintha ezt az emlékezést is kikezdené az idő! Szomorú jelenség, ha egy közösség emlékezete csorbul, áldozatul esik a kényelemnek, a „színesebb” programoknak.
Ebben az esztendőben örömmel fogadtuk, hogy a Grassalkovich iskola tanulói, akik a műsort adták,
nem az iskolában vártak ránk, hanem részt vettek a délután 3-kor kezdődött szentmisén is. A misét követően az iskola színpadán Fazekasné Gombár Mónika rendezésében újszerű előadásban idézték fel az iskola tanulói a 71 évvel ezelőtt történteket. Helytörténeti óra keretében dolgozták fel Pável Rita elhurcolásról írott dolgozatát. Az elhangzott részleteket szép énekkel ötvözték. Mi, vecsésiek, a rákoskeresztúri
és ceglédberceli vendégeink nagy tapssal jutalmaztuk őket.
ÍRÁS ÉS FOTÓK: FRÜHWIRTH MIHÁLY – KULTURVEREIN
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Új tetőt kapott Vecsés legrégebbi épülete
Április végén megkezdődött a Fő út 49. szám alatt található önkormányzati épület tetőszerkezetének helyreállítása. A tető már rendkívül rossz állapotban volt, folyamatosan beázott, szétfagytak a cserepek.
A ház, mely eredetileg emeletes volt, több száz éves múltra tekint vissza, Vecsés legrégebbi épülete.
Czifra Csárda (Tauban Kobel) néven sokáig a postakocsi járatok pihenő, illetve fogat-cserélő helye volt.
Később az emeletet lebontották. A két háború között elegáns vendéglő működött itt, majd egyházi óvoda,
posta. Később 1962-ig szükségkápolna lett belőle, majd Gyógypedagógiai Iskola költözött termeibe. Jelenleg
egyesületeknek ad otthont (cserkészek, Kulturverein), és itt tartja üléseit a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. A német nyelvű könyvtár egy kisebb szobában talált otthonra. Itt próbál a német nyelvű egyházi kórus és a Wetschescher Nachtigallen. A német nemzetiségi gyermekek számára szervezett olvasóköröket is itt rendezik. Református istentiszteleteket tartanak az épületben.
A fotókon jól látható, milyen szép volt a ház hajdanán. Önkormányzatunk első lépésben a tetőszerkezetet javíttatta ki, de néhány éven belül szeretnénk ezt az épületet régi fényében helyreállítani!
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
FOTÓK: FEKETE JÓZSEF
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Kisspista Naptár 2016.
Vecsési Kultúra Hete
Január 19. A két Kiss Pista – kiállítás névadóink emlékére és tiszteletére (BÁKK)
Január 20. Szamba – filmvetítés és beszélgetés Koltai Róberttel a két Kiss Pistától ihletődött
filmjéről. (BÁKK)
Január 23. A Magyar Kultúra Napja
Futrinkától a Bakterházig –színházi előadás vecsésiektől, vecsésiekről, vecsésiekkel
vecsésieknek. (BÁKK)
Létrehozták: Bakó Gábor és tanítványai, Balla Péter Népdalkör, Fekete Györgyi, Fogarasi Katalin, Füleki
Violetta, Gallen Gábor, Horváthné Gyurcsán Erika, Hegyi Gábor (felvételről), Horváth (Gyurcsán)
Botond, Kék Maja, Kókai Hajni, Kókai István, Kortye Katalin, Kresznerits Ádám, Labdarózsa Népdalkör,
Lenkefi István, Lumpen-Klumpen Tánccsoport, Makula Zoltán, Meixner Veronika, Nagy-Papp Krisztina,
Nagy Richárd, Pataki Gréti, Pásztor Petra, Pintér Alexandra, Rosmarein Tánccsoport, Sallay Gyula,
Simor Ottó (felvételről), Szegner Ádám, Szersén Gyula, Varsa Márton, Varsa Mátyás, Vas-Zoltán Iván,
ifj.Vághy Péter, Vághy Péter, Vörös Kristóf.
Szerzők: Bálint Ágnes, Ferenczy Hanna, Gammel József, Rideg Sándor, Varsa Mátyás.
Képzőművészek: Gammel József, Goldmann György, Rézmán Gyula, Szabados Jenő.
Január 24. Futrinkától a Bakterházig (Bákk) (Lásd 31-32. oldal)
Március 11. Petőfi-est Varsa Mátyás előadói estje gimnazistáknak (Róder Imre Könyvtár)
Március 18. Petőfi-est (Róder Imre Könyvtár)
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Április 30. Weöres bábok - a „Negyedik Generáció” előadása a Weöres Sándor
Színjátszó Napokon (Inárcs)
Szereplők: Baukó Boján, Hadamcsik Emese, Hegedűs Ágoston, Horváth Botond, Kállai Tamara, Makula
Zoltán, Pásztor Petra, Varsa Márton, Varga Fanni.
A csoport ezüstminősítést szerzett. (Lásd 63-64. oldal)
Május 7. Petőfi-est – Földi Károly és barátai (BÁKK)
Május 28. Weöres Bábok – Maglódi Mesefalu
Május 29. Csiribiri (zenés állatmesék) - Bálint Ágnes Mesefesztivál
Szereplők: Lenkefi István, Meixner Veronika, Varsa Mátyás (Lásd 77. oldal – fotó)
Június 13. Weöres Bábok – Grassalkovich Iskola
Augusztus 26. Goldoni: A hazug (nyilvános főpróba - BÁKK)
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Augusztus 27. Goldoni: A hazug (bemutató előadás - BÁKK)
Létrehozták: Czellaó Ildikó, Fogarasi Katalin, Füleki Violetta, Gallen Gábor, Horváth Zoltán, Kresznerits
Ádám, Meixner Veronika, Nagy Gyula, Nagy Richárd, Pataki Gréti, Szegner Ádám, Varsa Mátyás, Varsa
Márton, Vas-Zoltán Iván, ifj. Vághy Péter, Vághy Péter, Vörös Kristóf. (Lásd 108.és 156. oldal)
Augusztus 28., szeptember 3., szeptember 4. November 13. Goldoni: A hazug (BÁKK)
Köszönet támogatóinknak: a FÖLDFÉM Kft-nek, az INNOSERV Kft-nek, a HALMI PATIKÁnak, HANGA
PATIKÁnak-, VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁnak és a VECSÉSI NÉZŐKNEK
VARSA MÁTYÁS FOTÓ: BÁKK
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A HAZUG

Gyarapodtunk-gazdagodtunk
Elkészült a Szép utca. Fotó: Fekete József
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Szlovákiában 2016. október 15-én egy párkányi meghívásnak tettünk eleget, a szivárvány kórus megalakulásának 20. évfordulóján tartott ünnepségén vettünk részt.
A párkányi újság többek között így írt az ünnepről:
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.“ Márai szavait megszívlelve a Csemadok
Párkányi Alapszervezetének Szivárvány kórusa 2016. október 15-én méltóképpen ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A bevezetőben Búcsi Teréz, az alapszervezet titkára Babits Mihály szavaival üdvözölte
az ünnepelteket, a vendégeket és a vendégkórusokat: „Minden embernek a lelkében dal van. És a saját lelkét hallja minden dalban. Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.“(…)
A következő vendégkórusok fogadták el a Szivárvány énekkar meghívását: a Labdarózsa Népdalkör
Vecsésről, a Katedra – a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola mellett működő női kamarakórus, az
Amicorum Vegyeskar Tesmagról és a Budapesti Belvárosi Vegyeskar. A vendégek közül elsőként a
„Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre szerepelt
Pavella Krisztina vezetésével. Legfőbb céljuknak tekintik népzenei kultúránk ápolását, megőrzését és a fiatalabb generációknak való továbbadását. Kodály Zoltánnal együtt vallják, hogy: „A tűznek nem szabad
kialudnia.”
Az ünnepi esten, a kórustalálkozón való részvétel számunkra nagy megtiszteltetés volt, és örömmel
tiszteltük meg felvidéki magyar testvéreinket fellépésünkkel. Nagyszerű, felemelő eseményen lehettünk
jelen, jó volt látni, hogy milyen széles skálán művelik szép magyar kulturánkat. A műsor után szívélyes
vendéglátásban, és vidám mulatságban volt részünk.
ORBÁN ÉVA
FOTÓ: BOÓCZ MÁRIA

Tervek, pályázatok, megvalósulások
Az önkormányzat Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. által 2016. évben megvalósított és
tervezett pályázatairól szeretnénk röviden beszámolni a kedves Olvasónak.
A 2016. év is bővelkedett pályázati lehetőségekben, illetve megvalósítandó pályázatokban. Már az év
elején elkezdtük a 2015-ben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt és
a Belügyminisztérium által támogatott újfelújítási pályázatunkat. A közel 560 méter hosszú Város utca
felújítását egy márciusban lezajlott, sikeres közbeszerzési eljárás után május hónapban kiviteleztük. A
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pályázatban elnyert támogatás összege 12,3 millió forint volt, ami a teljes beruházás közel 50%-a volt. A
felújítással a város egyik gyűjtőútja kapott új burkolatot (és új csapadékelvezető rendszert), mely a
Krakkót köti össze a 400 sz. főúttal. Az utca a helyi buszközlekedés által is érintett, így nemcsak a helyben lakó, gépjárművel közlekedők, hanem a helyi tömegközlekedést és a kerékpárt használók is nagy megelégedettséggel vették birtokba az új utat.
Míg a Város utca felújítása zajlott, a 2016. évi felhívásra ismét pályázatot adtunk be a Belügyminisztériumhoz a Zöldfa utca felújítására. A Zöldfa utca szintén nagy forgalmat bonyolít le, mert a Telepi
utat köti össze a Szép utcával és a Kertekaljai vasúti átkelővel. A pályázatunkat támogatásra alkalmasnak
ítélték. Így a megvalósítást 2017. tavaszára ütemezve, 15 millió forint támogatás mellett új, szegélyezett
burkolatot és felújított csapadékelvezető árokrendszert kaphat a Zöldfa utca.
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Több hónapos előkészítő munkát követően május hónapban pályázatot nyújtottunk be egy Damjanich
utcában felépítendő, új, 56 férőhelyes bölcsőde építésére, mely pályázat jelenleg még elbírálás alatt áll.
Június folyamán a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz pályáztunk a Tinódi utcában lévő Központi
Konyha felújítására. A pályázat 50%-os támogatási intenzitás mellett 20 millió forint támogatásban részesült. A konyha az 1970-es években épült, és a szükséges karbantartásokon és eszközbeszerzéseken túl
nem történt jelentősebb felújítása. Ez a pályázat lehetőséget biztosít a konyha nyílászáróinak cseréjére,
homlokzati hőszigetelésre, a légtechnikai rendszer, a villanyhálózat felújítására, valamint konyhatechnológiai eszközök beszerzésére. A konyhafelújítás kivitelezésére 2017 nyarán kerül sor, mikor a város oktatási intézményeiben nyári szünet lesz.
Június hónapban még egy nagy pályázat előkészítése zajlott. Az Andrássy iskola és a Polgármesteri
Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítésére adtunk be pályázatot. A pályázat jelenleg elbírálás alatt
van. De ha támogatásban részesítenek bennünket, akkor a két intézményben lehetőség nyílik a nyílászá-
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rók cseréjére, külső- és födém hőszigetelésre, a villamosenergia ellátás napelemekkel történő részleges kiváltására. A hivatalban jelenleg már a fűtési rendszer korszerűsítése zajlik.
Még 2015-ben pályáztunk a Magyar Labdarúgó Szövetséghez egy újabb műfüves futballpálya létesítésére. Az Epresben és a Petőfi iskola tornaudvarán létrehozott és nagy sikernek/széleskörű kihasználtságnak örvendő pályák mellett a pályázat lehetőséget adott, hogy a Lakótelepen is a lakosság rendelkezésére álljon egy újabb pálya. A pályázat nyert, de a több célú felhasználás érdekében nem műfüves, hanem
gumi burkolatú ún. rekortán pályát építettünk a pályázat összköltségének 70%-át biztosító, 29,2 millió
Ft támogatással.
Ez év tavaszától két, több évet átölelő nemzetközi pályázatban is részt vesz az önkormányzat, mint
projekt partner. Az egyik, bolognai vezető partner koordinálásával, az ún. „SULPiTER” pályázat, mely az
egyre növekvő és a városunkat is érintő teherfuvarozás újratervezésével kívánja a kibocsátott CO2 csökkenését elérni, a projekt megvalósítás során kidolgozandó javaslatokkal, és tervekkel a helyi és szakmai
döntéshozók bevonásával.
A másik pályázat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében valósul meg és a budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzését tűzte ki célul új munkaerő piaci szolgáltatások kialakításával Bp. XVIII. kerületében és Vecsésen.

Jövőbeni terveink:
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Az őszi időszakra is jutott a pályázatok előkészítéséből. Az önkormányzat a város lakosságának egészségi állapotának javítása, szinten tartása, illetve a helyi kisközösségi kapcsolatok erősítése érdekében a
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében 5 helyszínen tervez sportparkot kialakítani. Két helyszínen egy 200, illetve 400 méteres futókörrel is kiegészített, szabadtéri sporteszközökkel felszerelt sportparkot alakítanánk ki, amelyet a város apraja-nagyja, a lakosság, az iskolások is egyaránt
használhatnának.
A másik pályázat egy elektromos töltőállomás kialakítása lenne az Epresben, a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi Általános Iskolával szembeni parkolóban. A város vezetése számolva a közeljövőben
egyre inkább elterjedő elektromos autók igényeivel, lehetőséget kíván biztosítani a város és a városon áthaladó elektromos autók energiaszükségleteinek kielégítésére. Ez a két pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.
– VÁROSFEJLESZTŐK – FOTÓ: FEKETE JÓZSEF

Átalakulóban a hulladékgazdálkodás
A 2016-os év a hulladékgazdálkodás területén az egész ország számára a nagy központi átalakulás éve
volt. Ez az átalakulás nemcsak a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. működésében hozott jelentős változásokat, hanem a vecsési lakosság életében is. A folyamat elején még nem voltak tisztán láthatóak az
átalakulás részletei. Kollégáink leginkább az ügyfélszolgálaton érzékelték a vecsési lakosság fokozott igényét a tájékoztatásra, amelyet a Városgondnok az NHKV Zrt.-től kapott információk birtokában igyekezett szinte azonnal megtenni. Az év végére összegyűlt információk és tapasztalatok alapján elmondható,
hogy a Városgondnok a megváltozott hulladékgazdálkodási rendszerben is megállja a helyét. Sikerült a
változó jogszabályi környezethez megfelelően alkalmazkodnunk, a Városgondnok kifogástalan minősítés
mellett zavartalanul folytatja működését jövőre is.
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A lakosságot érintő legnagyobb változást a korábban működő díjbeszedési rendszer felszámolása jelentette: a számlázás teljes egészében átkerült az NHKV Zrt.-hez. A törvényi szabályozás értelmében 2016.
április 1. után már nincs módja a Városgondnoknak számlákat készíteni és kiküldeni, kizárólag az NHKV
Zrt. jogosult erre. Az NHKV Zrt. saját, közbeszerzési eljárás keretében a nyár folyamán beszerzett számlázó programjával állítja ki a számlákat a lakosság felé. Mivel a közbeszerzés több hónapot vett igénybe, a
számlák kiküldésének havi rendszerességében fennakadás történt. Az április 1. utáni számlázással kapcsolatos lakossági megkeresésekkel ügyfélszolgálatunk már nem járhatott el. A számlázással kapcsolatos
fennakadás tehát nem a Városgondnok munkájából adódott. Lehetőségük szerint kollégáink mindent megtettek ügyfélszolgálatunkon, hogy a fennakadások miatt kialakult feszült helyzeteket segítőkészen és türelemmel kezeljék.
Szerencsére a nehézségek közepette is adódtak örömteli események. Az idei lomtalanítás mindenképpen sikerélménynek számít, hiszen az előző évekhez képest erősen javuló irányt mutat. Öröm volt számunkra mindez azért is, mert a lomtalanítás gördülékenysége olyan együttműködésen alapult, amelyben
a Városgondnok mellett a Polgárőrség, a Rendőrség, a Közterület-felügyelet is kivette a részét. A vecsési
lakosságnak is külön köszönet jár a tájékoztatónkban szereplő lomtalanítási feltételek betartásáért.
Meglepő tendencia, hogy nagymértékben nőtt a lomtalanítás alatt begyűjtött hulladékok mennyisége.
2014-ben 150 tonna, 2015-ben 250 tonna, idén pedig 335 tonna hulladék került begyűjtésre.
A lomtalanítás mellett az iskolai papírgyűjtés is növekedést mutat. A Városgondnok annak ellenére fontosnak és hasznosnak tartja ezt a kezdeményezést, hogy országos szinten sok helyen abbamaradt az együttműködés az iskolák és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók között. Vecsésen más a helyzet. Az iskolák
többsége élen jár e környezettudatos hagyomány ápolásában. Az évi két alkalommal papírgyűjtést szervező iskolák és óvodák idén is jelentős mennyiségű papírt adtak le, amely újrahasznosításra került.
2016-ban a lakosság kérésére megszüntettük a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. Örömteli változást jelentett, hogy idén egyre több társasház szerezte be a kék és sárga kukákat, belépve a szelektíves
hulladékgyűjtés korszerű rendszerébe. Ez azért is fontos a Városgondnok számára, mert a szelektív hulladékgyűjtés országos szinten jelenleg kevésbé elterjedt módja a hulladékgyűjtésnek. Vidéken sajnos még
kevesen ismerik a kék és sárga kukák szerepét. Vecsés környezetbarát hulladékgazdálkodása azonban magasan kiemelkedik az országos átlagból. Pozitív tendencia, hogy a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés
mennyisége is folyamatos növekedést mutat. A vecsésiek körében folyamatosan növekvő igény van a környezettudatosságra, amire nemcsak a Városgondnok, de Vecsés lakossága is büszke lehet.
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Az, hogy környezetük megóvása kiemelkedő jelentőséggel bír Vecsésen, abból is érezhető, hogy idén
nem csupán a vecsési lakosok igényeltek az ingyenes komposztáló edényzetekből, hanem megjelentek a
közületek is (óvodák és iskolák), ahol a komposztálással környezettudatosan és gazdaságosan tudják
hasznosítani a zöldhulladékot. A már komposztálók körében felmerült az igény arra, hogy a korábban ingyenesen elérhető egyetlen komposztáló edényzet mellé lehessen plusz edényzetet kapni. Mivel a
Városgondnok számára fontos a környezetvédelem és azon belül a zöldhulladék hasznosítása, ezért lehetővé tettük a második komposztáló edényzet ingyenes beszerzését is. A nem komposztálók számára jó hír,
hogy a zöldhulladékokat a Városgondnok jóval gyakrabban gyűjti be, mint ahogyan azt az NHKV Zrt. országosan meghatározza. Ezzel a vállalással továbbra is szeretnénk a lakosság kedvében járni.
A jövőre vonatkozólag a Városgondnoknál szeretnénk továbbra is minőségi szolgáltatást nyújtani Vecsés
város lakosságának és közületeinek. Mindehhez elengedhetetlen a jó és hasznos együttműködés a lakossággal és Vecsés szervezeteivel egyaránt. Bízunk abban, hogy a megváltozott körülmények között is töretlen marad a bizalom és a támogatás a lakosság részéről.
A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. munkatársai nevében boldog békés karácsonyt, és sikerekben
gazdag új évet kívánunk minden vecsési polgárnak!
TUBA ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
FOTÓ: VÁROSGONDNOK

Gyászol Gyergyószárhegy és Erdély ferences gyülekezete
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Életének 96., áldozópapságának
73. évében a csíksomlyói kolostorban november 6-ára virradóra
elhunyt az erdélyi Szent Istvánról nevezett Ferences Rendtartomány legidősebb tagja, P. Ferencz
Béla Ervin OFM. Páter Ervin
1920. május 10-én született
Gyergyószárhegyen, 1938. október 6-án Medgyesen öltötte magára Szent Ferenc ruháját, s
1943. június 20-án, Gyulafehérváron szentelték pappá. Életét az
evangéliumért, az igazságért és a
magyarságért való kiállás jellemezte, amelyért – a kommunizmus ideje alatt – két alkalommal
börtönt is viselt. Örök nyugalomba 2016. november 9-én helyezték a gyergyószárhegyi ferences kolostor temetőjében.
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Ve c s é s i é l e t k é p e k
a h i t é le t t e r ü le t é n
Római Katolikus Egyház
Vecsés, Óvárosi Plébánia
Jézus Szíve Plébániatemplom
2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
Telefon: 0629 350 364, 0630 388 0456
Irodai szolgálat: Hétfő 15:00 – 16:30 és Péntek: 15:00 – 16:30
Szentmise:
Hétfő: 18:00 óra, Első Péntek: 18:00 óra
Vasárnap: páratlan hét 09:00 óra
Vasárnap: 18:00 óra
Szent Kereszt templom
2220 Vecsés, Jókai Mór utca 70.
Szentmise:
Kedd: 18:00 óra, Szombat: 18:00 óra
Vasárnap: páros hét 11:00 óra

Irgalmas Jézus Plébánia
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Templom
2220 Vecsés, Erzsébet tér 2.
Telefonszám: 0621 3110723
email-cím: vecses.irgalmas-jezus@vaciegyhazmegye.hu
Szentmise:
Péntek: 16:30 óra, Vasárnap: páros hét 09:00 óra
Szent Erzsébet Templom
2220 Vecsés, Halmi Telep
Szentmise:
Szerda: 18:00 óra, Vasárnap: páratlan hét 11:00 óra

Váci Egyházmegyei
Találkozó volt Vecsésen
A római katolikus egyház szempontjából a 2016. év legfontosabb egyházi rendezvénye a XII. Váci Egyházmegyei
Találkozó volt városunkban. Ez az egyházmegyében is kiemelkedő eseménynek számított, és sokak figyelmét felkeltette a sok és alapos munkával megszervezett és lebonyolított rendezvény. (lásd Kalendárium 88-89. oldal)
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Az ünnepséget június 25-ére az Epresben szervezték. A rendezett, tágas terület lehetőséget biztosított a kényelmes elhelyezéshez, a kulturált étkezéshez és a különböző programokon való részvételhez. Szükség is volt erre,
mert a környező települések több mint 80 egyházközségéből közel 2000 főt regisztráltak az önkéntes szervezők.
A rendezvény házigazdája Vecsés Város Önkormányzata és városunk két plébániája, az Óvárosi és az
Irgalmas Jézus plébánia volt. Anyagilag az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta, mivel lehetőséget adott, hogy pályázatot lehessen benyújtani a szervezési, lebonyolítási munkák támogatására.
(Majdnem fél millió Ft-ot nyertek így a szervezők.) Természetesen az Önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A két plébánia hívei pedig, elsősorban a nagyszámú önkéntes, áldozatos munkával tette lehetővé, hogy élményekben nagyon gazdag, eredményes és emlékezetes lehessen a találkozó.
A rendezvény mottója: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek!” (Mt. 5.7.)
Külön említést érdemel a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium vezetőségének, tanárainak és diákjainak részvétele, mert bőven kivették részüket a szervezésben, lebonyolításban és
a szereplésekben is. Mindenki tudta a vállalt feladatát, és szinte észrevétlenül megoldotta minden probléma, fennakadás nélkül.
A délelőtti előadások nagyon színvonalasak, tartalmasak voltak. Székely János püspök atya a
Szentírásból kiindulva beszélt Isten irgalmasságáról. Hartai Gábor szalézi szerzetes atya pedig elsősorban
a fiatalokat szólította meg, szintén az Isteni irgalmassággal kapcsolatban.
A finom, bőséges ebéd után az iskolai csoportok szerepeltek és szinte minden vecsési számára óriási
meglepetés volt az Irgalmas Jézus plébánia ima és közösségi csoportjainak bemutatkozása. Sokan nem is
gondoltuk, hogy mennyien imádkoznak városunkért, értünk…
A Családok Jézusban közösség, a Házas Hétvége lelkiségi mozgalom, a Mária Családjai, a Fokoláre mozgalom… és a Dúl Géza atya vezette Cigánypasztorációs közösség. Lelkiekben gazdag volt a délután 3
órakor kezdődött Irgalmasság imaóra is. A Szent Kereszt templomban pedig napközben a művészien elhelyezett hatalmas gyertyák között az Oltáriszentség volt kitéve állandó adorációra…
A vallási „élmény” csúcspontja pedig az egész napot bezáró szabadtéri szentmise volt - a fúvószenekar kíséretével – melyet Varga Lajos váci segédpüspök úr mutatott be, a szentbeszédet is ő mondta.
Köszönjük a szervezőknek, a támogatóknak, a résztvevőknek a felejthetetlen, gazdagító lelki élményeket...
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Elsőáldozás és bérmálás
Most fordult elő először, hogy a Vecsés-Óvárosi Plébánia és az Irgalmas Jézus Plébánia gyermekei együtt
járulhatnak először szentáldozáshoz. Összesen 40 gyermek készült az elsőáldozás nagy alkalmára. Előtte
szombaton végezték el a szentgyónásukat és Urunk mennybemenetelének ünnepén ünnepélyesen veszik
magukhoz az Úr Jézust a Szentostyában. (alsó fotón)
Csodálatos ünnep: 40 boldog gyermek, boldogok a gyermekek szülei, keresztszülei, rokonai és a hívek sokasága. Ünnepelhet egész Vecsés.
Április 17-én–- Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya a falusi Szent Kereszt templomban 19 fiatalnak és
6 felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Ez már azt jelenti, hogy hitükben nagykorúvá váltak.
Szintén hosszú időn át komolyan készültek arra, hogy tudatosan várják a Szentlélek hét ajándékát: a
Bölcsesség, az Értelem, a Tanács, az Erősség, a Tudomány, a Jámborság, az Istenfélelem Lelkét és ajándékait. A Püspök atyának minden bérmálkozóhoz volt pár személyes gondolata. Kedvesen beszélgetett el velük, figyelmeztetve őket a Bérmálás szentségével járó kegyelmekre. (felső képünk)
KÉPEK ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Imáinkkal támogatjuk
plébániánk új vezetőjét
Az Isteni Irgalmasság Évében sorra történnek azok az ünnepségek, események, melyek hangsúlyozottan
emelik ki Isten irgalmasságát irányunkban. Szerintem Isten irgalmasságát - hozzánk való szeretetteljes
közeledését - mutatja, hogy áprilisban Vácott négy diakónust szentelhetett pappá és három személyt pedig diakónussá Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya. Kevés egyházmegye „dicsekedhet” ennyi szentelendővel. Diakónus lett a vecsési Frits Zoltán, az Erzsébet téri templom hitoktatója is. Képünkön az avatási
szertartáson a püspök atyátol balra láthatjuk a szentmise magasztos pillanatában. (Fotó: Nagy István)
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2016. szeptember 1-jétől ismét önálló vezetője van az Irgalmas Jézus plébániai közösségünknek.
Megyéspüspök atyánk teljes nyugalommal tudta a mi diakónusunkra, Frics Zoltánra rábízni plébániánk
vezetését. Dr. Huszka Mihály atya továbbra is jön hozzánk a szentségeket kiszolgáltatni (amihez áldozópap kell: szentmise, szentgyónás), de nem, mint felelős és közösségünk ügyeiben döntést hozó vezető, hanem mint, felkért segítő. A püspök atya kérte fel őt általános segítőnek (moderátornak). Egyházi életünk
és struktúránk megköveteli, hogy minden közösséghez pap (moderátor) is eljusson legalább bizonyos időközönként, aki segíti a plébánia vezetőt.

Vecsési Református Egyházközség
Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Telefon: 06-29 350- 643
E-mail: vecsesi.ref@gmail.com
Honlap: www.vecsesireformatus.hu
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Lelkipásztor: Dömötör Norbert
Gondnok: Szabó Dénes
Alapítvány:
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Adóazonosító szám: 18689390-1-13
Alkalmaink, Istentiszteletek:
Vasárnaponként – 8:30-tól a Fő út 49. sz. alatt (hónap 2. és 4. vasárnapján) 10 órától a vecsési református templomban (Árpád u. 6.).
Gyermek-istentiszteletek: párhuzamosan a vasárnap 10 órás
istentisztelettel 2 csoportban (óvodások és iskolások)
Házi istentisztelet: Minden hónap első vasárnapján 16 órától
a Klapka u. 47/a szám alatt.
Egyéb hétközi alkalmak:
Imaóra: keddenként 18 órától a gyülekezeti házban (Árpád u. 9.)
Istentisztelet: szerdánként 10 órától a Gondozási Központban (Jókai u.)
Bibliaóra: szerdánként 18 órától a gyülekezeti házban (télen 17 órakor)
Ifjúsági Bibliaóra: szombatonként 17 órától a gyülekezeti házban
Fiatal Felnőtt Bibliaóra: vasárnaponként 17 órától a gyülekezeti házban
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek...” Mt 11,28.
Jézus hívását továbbadva, szeretettel várunk mindenkit vasárnapi istentiszteleteinkre és hétközi alkalmainkra gyülekezetünk közösségébe, ahol Vele, a királyok Királyával, és uraknak Urával, Jézus
Krisztussal találkozhatunk, aki megváltott minket, meggyógyítja életünket, helyreállítja kapcsolatainkat!

A 2016-os év eseményeiből:
Az elmúlt évben is sok alkalom és esemény színesítette gyülekezetünk életét. A teljesség igénye nélkül néhány:
Nagy öröm volt az év elején más felekezetű keresztény testvéreinkkel együtt lenni az Ökumenikus
Imahét keretében január 17-től 24-ig. Minden este egymás templomaiban együtt hallhattuk a Jézus
Krisztusról szóló evangéliumot, örömhírt, és imádkozhattunk Isten keresztény népének egységéért.
Különösen is kedvesek voltak számunkra a gyülekezetek énekkarjainak, dicsőítő csoportjainak, és ifjúságának a zenés szolgálatai, mellyel együtt emelhettük fel Isten nevét, és dicsőségét.
Május 29-én és október 2-án gyülekezetünk időseinek szervezhettünk szeretetvendégséget, ahol egyegy meghívott előadó tartalmas igehirdetését és előadását hallgathattuk meg, valamint fiataljaink szolgáltak még énekkel és bizonyságtétellel a jelenlévők felé. Többek között szó volt a szeretetről és annak
megéléséről Isten igéje szerint, illetve az őszi alkalmon a magányosságról, egyedüllétről, annak „ellenszeréről” tanulhattunk közösen. Még az egészséges táplálkozásról is hallhattunk egy előadást egy kedves
fiatalunk jóvoltából.
Július 1-től 3-ig első gyülekezeti családos hétvégénken vehettünk rész a Mátraházai Lelkészüdülőben.
Közel negyven fővel közösen élhettük meg az élő Jézus Krisztus munkálkodását bennünk és közöttünk.
Rendkívüli volt megélni, mennyire erősen jelen volt a Szentlélek Isten, és forrasztotta egybe a jelenlévők
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szívét-lelkét. Jó volt megtapasztalni, hogy az Úr ma is tud „falakat lebontani” személyek és generációk
között, és élő, feltétel nélküli szeretettel is meg tud ajándékozni minket.
Júliusban és augusztusban ifjúságunkkal és hittanos gyermekeinkkel voltunk együtt táborainkban
Nagykőrösön; és gyülekezeti házunk udvarán, helyi „mosoly” táborunkban. Hála legyen az Úrnak, az Ő
kegyelméből az egymással és a Vele való közösségben is gazdagodhattunk mindkét alkalommal. Csodálatos
volt látni hogyan munkálkodik Isten gyermekeink szívében és életében, főként igéje és jelenléte által.
Ifjúsági táborunkban a Jézus Krisztussal való életről elmélkedhettünk, hogyan is indul el ez az élet Vele,
és mit jelent Benne megerősödni. Ebben az évben azonban talán helyi táborunk jelentette a legnagyobb
kihívást számunkra. Először voltunk együtt reggel 8 órától délután 17 óráig. Egész héten Isten örömhírét
adtuk át a gyerekeknek Jézusról, és legnagyobb tettéről, melyet értünk vállalt. Nagy örömük volt a gyerekeknek a délutáni kurzusok (kézműves, tánc, zenekar, kórus, színdarab), melynek „eredményét” pénteken este adhatták át a szülőknek templomunkban egy bemutató alkalmon, ahol közösen számoltunk be
a hét történéseiről is. Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a hétért, legyen Övé a dicsőség érte.
Öröm volt október hónapban hitmélyítő hetünk, vasárnaptól szerdáig minden este egy református lelkipásztor testvérünk hozta közénk Isten üzenetét Illés prófétáról, az Ószövetség egyik legnagyobb alakjáról.
A 2016-os esztendő gyülekezetünkben az életünkkel való bizonyságtétel éve volt. „Krisztus jó illata
vagyunk Isten dicsőségére…” 2Kor 2,15. Azért imádkoztunk, és igyekeztünk tenni, hogy egyénenként, de
gyülekezetként is tudjuk Krisztus „jó illatát”, szeretetét árasztani a környezetünkben. Az Úré legyen a dicsőség, hogy ebből sok megvalósulhatott!
Összefoglalva tehát, idén is együtt kerestük és tapasztaltuk meg Istent alkalmainkon és közösségünkben a Jézussal való találkozásban. Mindezért Övé legyen a dicsőség, és Ő legyen gyülekezetünk, városunk őriző Pásztora következő esztendőben is!
DÖMÖTÖR NORBERT
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Czövek Olivér Református Óvoda
Óvodánk Vecsés szívében, a Vecsési Református Egyházközség fenntartásában immár tizennegyedik éve
működik. Intézményünk 80 gyermek befogadására, ellátására alkalmas.
Nevelési céljaink, elveink a hagyományos keresztyén értékekre épülnek. Hisszük, ezek nem avulnak el.
S, hogy mit is takar ez pontosan? Egyszerű dolgokat: egymás tiszteletére, szeretetére, empátiára nevelés,
a segítségnyújtás, a hétköznapi kisebb örömök közös megélését. Fontosnak tartjuk továbbá a gyermekek
felkészítését az iskolai életre. Pedagógusaink, dajkáink szakmailag jól felkészült, hivatásukat szeretettel
és odaadással gyakorló kollégák.
Óvodánkban továbbra is igénybe vehetőek különböző fakultatív programok, melyek a gyermekek sokoldalú fejlődésének elősegítését szolgálják. Fakultációink elsősorban a mozgásos, a zenei és kognitív fejlődést célozzák.
Gyülekezetünkkel közös ünnepi alkalmaink immár hagyományosan a következők: tanévnyitó, karácsonyi ünnep és húsvét ünnepe. Az alkalmakra a felnőttek és a gyerekek egyaránt szeretettel készülnek. A
gyülekezet és a szülők ilyenkor betekintést nyerhetnek az óvoda életébe.
Egyéb ünnepi alkalmaink: Mikulás várás, farsang, anyák napja, évzáró, ballagás. Óvodásaink nagy
megelégedésére a gyermeknapról is rendszeresen megemlékezünk különféle változatos programokkal.
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Csoportjaink
Szivárvány csoport:
Karasi Éva – óvodapedagógus, intézményvezető helyettes
Simon Istvánné – óvodapedagógus
Bulyáki Edit –- dajka
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Süni csoport:
Klyáp Barbara –- óvodapedagógus
Mátyás-Martinovics Szilvia – óvodapedagógus
Balogh Jánosné –- dajka
Glökner Tünde –- pedagógiai asszisztens
Napsugár csoport:
Póta Erzsébet –- óvodapedagógus
Endreffy Kornélia – óvodapedagógus
Pintérné Fejér Dóra –- dajka
Munkánkat nagyban segíti:
Bulyáki Erika – konyhás, dajka
Rus Adrián – karbantartó
Alapítványunk a Fénysugár Vecsés Alapítvány, melynek számlaszáma 11742283-20032609
Köszönjük korábbi és jövőbeli támogatóinknak nagylelkű felajánlásait.
Alapítványunk a tárgyi környezetünk bővítését, gondozását, modernizálását segíti. Idén az udvar
fejlesztése keretében új hintát telepítettünk, a gyerekek nagy örömére.
Óvodánk stabil működéséhez évente hozzájárul a vecsési önkormányzat is, melyet ezúton
is köszönünk.
Óvodánk mottója változatlanul a következő:
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
Példabeszédek könyve 22,6
A Czövek Olivér Református Óvoda munkatársai nevében Isten gazdag áldását kívánom minden
kedves olvasóra!
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A Vecsési Evangélikus
Gyülekezet híreiből
Elérhetőségeink:
Heinemann Ildikó lelkésznő
Email:ildiko.heinemann@lutheran.hu
Tel:06 20 7700 442
Lelkészi hivatal:
2220 Vecsés, Károly u.24.
Telefon/Fax: 06-29 350-371
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Remény-vasárnap Vecsésen
Nagy terveink vannak, nekünk, Vecsésieknek. Szeretnénk templomot, gyülekezeti, közösségi helyet bővíteni. Az álom 2010-ben kezdődött, amikor az első tervek elkészültek. Aztán sokat-sokat kellett aludnunk
rá, hogy az álmunkból valami megvalósuljon. 2015 elején egy EMMI által kiírt pályázat ébresztett újra
bennünket. Isten úgy látta jónak, hogy előbb a gyülekezet növekedjen lelkileg, közösségben, erősödjön
hitben, létszámban. Most úgy érezzük, valóban megértünk a feladathoz, ráadásul többször el sem férünk
már kis templomunkban. A megnyert pályázat adta a lehetőséget, hogy elkezdjünk tervezgetni, ugyanakkor még mindig nagyon kevés volt az anyagi forrásunk ahhoz, hogy biztosítva legyen a befejezés. Mi azt
terveztük, hogy idén április 3-án letesszük az alapkövet. Az egyeztetések elhúzódása miatt mégis elmaradt ez az esemény. Arra gondoltunk, ha már hónapok óta kijelöltük ezt a napot, mégse múljon el ünnep
nélkül a Húsvét utáni első vasárnap. Így neveztük el a napot Remény-vasárnapnak, és elhatároztuk, hogy
ezen a napon az istentisztelet keretében elültetünk egy REMÉNYFÁT, ami mellé elhelyezzük kavicsainkat,
kis köveinket. Az ötletet megvalósítottuk. Az istentiszteletet a templomban kezdtük. Az igehirdetés arról
szólt, hogy Jézusnak a zárt ajtók nem okoznak akadályt, ott ahol már csak a félelem, a bezárkózás, a reménytelenség marad, megjelenik Jézus és békességet hirdet az övéinek. A szószéki szolgálat után az énekkar vidám feltámadást, újrakezdést hirdető dalával kimentünk az udvarra, elültettük a fánkat, és köréje
helyeztük köveinket, amire ki-ki ráírta a saját nevét, ezzel is jelezve, hogy gyülekezetünk nem holt kövekből, hanem élő kövekből épül fel. Majd, ha elérkezik az alapkőletétel napja, akkor ezeket a kavicsokat
elhelyezzük az alapkőbe, hogy mindig emlékezzünk Péter apostol felhívására: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” . Az ünnepség után az udvaron egy kis szeretetvendégséget is tartottunk. Jó
volt együtt ünnepelni!
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Ráadásul Isten csodálatos hírrel ajándékozott meg bennünket ezen a vasárnapon.
A Húsvét utáni héten kaptuk a hírt, hogy megnyertük a második pályázatot is, így összesen 32 millió
forint áll rendelkezésünkre, hogy nekivágjunk az építkezésnek. Köszönjük neki, hogy imádságunkat meghallgatta, reménységünkben nem hagyott szégyenben minket. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy Isten
megáldott bennünket, és végre elkezdhettük a munkát. Jó, hogy van építési engedélyünk, hogy kaptunk
az EMMI által kiírt pályázat keretéből tavaly 9, 7 millió idén pedig 22,3 millió forintot. Mivel ez a pénz
nem elég az egész átalakításra, ezért 3 ütemben épül meg, szépül meg a templomunk. Az első ütemben az
új templomtér épül meg a karzattal és a szociális helyiségekkel. Ennek munkálatait láthatjuk most. Erre
van most anyagi fedezetünk. A második ütemben tervezzük a gyülekezeti terem és az iroda megépülését,
a harmadikban pedig a torony lesz magasabb.
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Az alapkő letétele…
A terv most megvalósulni látszik: a templom falai már állnak, és 2016. november 6-án – ünnepélyes keretek között – elhelyezték az időkapszulát az új épület alapkövében.
Az egyháztörténeti esemény leírását a 141–142. oldalon olvashatják.
Most felidézzük a záró áldás sorait, amely útravalóul szolgál a gyülekezet számára a templomépítés
előttük álló feladata felé: „Most hát boríts be minket Istenünk reményruhába, őrizz az úton, és taníts szeretetből szeretni. Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó
békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg
szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mondatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Ámen.”
ÍRÁS ÉS FOTÓ:KOCZOR KINGA
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Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet
Segítség Erdélyben és Kárpátalján
Idén nyáron is volt lehetősége a gyülekezeti férfiak egy csoportjának a határon túli magyar barátainkat, testvéreinket meglátogatni, és segítségükre lenni. Először az erdélyi Szék faluba látogattunk
el, hogy egy fiatal párnak javítsunk az életkörülményein. Személyes
eszköz és anyagi felajánlásoknak köszönhetően az aprócska házat
– amit birkatenyésztésből sikerült megvásárolniuk és mindössze két
szobából állt – tulajdonképpen a duplájára növeltük, így egy új
konyha és fürdőszoba került kialakításra. Mihály és Jetta mindketten nagyon nehéz családi és anyagi háttérből jönnek, ahol nem számíthatnak senki támogatására, de kemény munkával elindultak a
kitörés útján. Miután megismertük őket, úgy éreztük, hogy Krisztus szeretetét a bátorításon és igehirdetésen túl
a tetteinkkel is ki tudjuk feléjük fejezni. Így vittük ki a sok építőanyagot, szerelvényt, segélyt és toldottuk hozzá a kunyhójukhoz a két új helyiséget. Évekig kellett volna rengeteg lemondással spórolniuk, ha ezt önerőből
szerették volna megoldani. Felüdítő volt látni, mennyire meghatódnak, és mi is azt éreztük, hogy öröm és kegyelem, hogy mindezt megtehettük és így egy kisgyerekes család jövőjét mozdíthattuk elő.
Később a kárpátaljai Zápszonyba is ismét eljutottunk, ahol a baptista gyülekezet épületét segítettünk
építeni és vegyi árukból álló adományt kijuttatni. Jó volt látni, hogy hosszú évek munkája nyomán immár szinte teljesen készen van az Isten háza, ami a lelkészcsaládnak is otthont nyújt majd, ahol az elmúlt
hetekben született meg a harmadik gyermek. Ezen felül pedig a gyülekezet szociális és gyerekszolgálatai
révén munkát teremt majd több ott élő nőnek is, amire égető szükségük van. Hála legyen Istennek, hogy
miközben Krisztus szeretetét és megváltását hirdetjük mindenfelé, lehetőségünk van tettekben és anyagilag is kifejezni azt a kegyelmet, ami által mi is élhetünk!
FOTÓ ZÁPSZONYBÓL

Költözés és presbiteravatás
Az ősz folyamán gyülekezetünk elköltözött a Fő útról, és amíg nem találunk új helyet, addig a Bálint Ágnes Kulturális Központban tartjuk az istentiszteleti és klubalkalmainkat. Reméljük ez lehetőséget teremt
arra, hogy könnyebben megközelíthetőek legyünk mindazoknak számára, akiknek eddig nagyon távol vol-
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tunk a város szélén. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt bármely programunkra, amiknek
részletei a honlapunkon megtalálhatóak: www.vecsesi-barka.hu.
Itt került sor egy fontos eseményre az elmúlt hónapban, amikor gyülekezetünk Isten vezetését és kiválasztását felismerve és követve presbiterré avatta Gyügyei Tamást. A vezetőség négy főre bővülése megerősíti azt a szellemi hátteret és egységet, ami eddig is jellemezte gyülekezetünket.
TÉGLÁSI LAJOS

Hatvan év –kiállítás
a forradalom emlékeiből
A Bálint Ágnes Kulturális Központ aulájában kiállítás nyílt az 1956-os forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeiből. Hirdetmények, plakátok, újságok mellett akadt néhány történelmi relikvia is. Ilyen volt
egy bronzdarabka, ami máig egy akkor 15 éves kisfiú félve őrzött emléke. A fiú később Vecsés polgármestere lett, és úgy hívják: Bükk László, aki így emlékezik az eseményre:
„1956. október 30-án Újpestről biciklivel indultunk el azzal a szándékkal, hogy a ledöntött Sztálin
szoborból kivágjunk egy darabot emlékül a forradalmi hangulat örömére. Fémfűrészt is vittünk magunkkal. A helyszínen már többen voltak hasonló szándékkal és daraboltak a szoborból. Akkor már csak a csizma volt fenn a magasban. Létra is volt mellétámasztva, így sikeresen végrehajtható volt a szándékunk.
Magam mentem fel a létrán, és a csizma felső részéből ki tudtam vágni egy darabot.”
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A FOTÓ A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN KÉSZÜLT, JOBBSZÉLÉN LÁTHATÓ
BÜKK LÁSZLÓ FOTÓ: BALOGH BARBARA

Hazádnak rendületlenül
A magyar 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk.
Vecsés nagy szülöttére, a helyi színjátszás nagy egyéniségére és zseniális személyiségére emlékeztünk az
alábbi két írásban, melyek a VT-ben jelentek meg. Az írásokból más és más megközelítésben ismerhetjük
meg Kiss Istvánt.

Id. Kiss István színjátszó, rendező Vecsésen született 1922. december 23án, és itt is hunyt el 1999. június 25-én. A polgári foglalkozása mechanikai műszerész és technikus volt. A Szociáldemokrata Ifjú Munkások (SZIM)
szervezetének egyik helyi vezetője volt. A II. világháború után az Árpád u.
20. szám alatt rövid ideig működött a Saáry család magánóvodája. Abban
az időben egymás után alakultak az új idők „holnapra megforgatjuk az
egész világot” jelszót valló szervezetei. Az általa vezetett Szociáldemokrata
Ifjú Munkások (SZIM) szervezete, majd később a Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség (MADISZ) az óvoda épületét székházként és ifjúsági bálok megrendezéséhez igényelte. Belelátott a nagy politika olvasztókohóiba és tudta a kötelességét. Ifjú kora óta vonzódott a színjátszáshoz, a színpadhoz. Szinte mindegyik helyi
színjátszó csoportnak tagja volt. Számtalan szerepben mutatta meg drámai erejét és végtelen mókázó
kedvét. Ekkor szerezte meg óriási rutinját, amit később a Népművészeti Intézet színjátszó-rendező engedélyének elnyerésével tovább tökéletesített. 1954-ben megalakították a Jókai kultúrcsoportot. 1956 ok-

249

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

250

tóberében Vecsésre egy kis késéssel érkezett a forradalom szele. Pesten dolgozó vecsésiek hozták a híreket, hogy ledöntötték a Sztálin szobrot, és az üzemek bejáratáról leverték a vörös csillagokat. Miután 1956.
október 26-án megalakult Vecsésen a Nemzetőrség, ifj. Szarka Géza parancsnok utasítására a nemzetőrök
október 26-án este begyűjtötték a rendőrök, köztük a repülőtér mellett 1949-ben a diktatúra által felállított Steinmetz szobornál szolgáló Szalai Béla rendőr és üllői váltótársa szolgálati fegyvereit is, Kiss István
színjátszó csoportvezetővel egyeztetve a fiatalok új terveket szőttek. A tszcs-ben és az állami gazdaságban dolgozó fiatalok: a színjátszó Fodor Márton, és társai: Liebe János, Károly József és Roik Sándor traktoros fiúk elhatározták, hogy ledöntik a Steinmetz szobrot. A szolgálati fegyverek begyűjtése megkönnyítette a forradalmár fiatalok helyzetét, akik másnap, október 27-én a Kiss István színjátszó vezetésével
odaérkezett éneklő tömeg és a 4-es úton közlekedők szemeláttára, gépjármű segítségével ledöntötték a
szobrot. A szoborra Scheer László öccse, a 16 éves János mászott fel, és a nyakában ülve kötötte meg a kötelet, amivel lehúzták a szobrot a talapzatáról. Közben a jelenlevő sokaság a Kossuth nótákat, a Klapka
indulót énekelte és az ismert ’56-os jelszavakat kiabálta: Mars ki ruszki!, Aki magyar velünk tart! Ruszkik
haza! Később derült ki, hogy a 4-es főút és a vasút kereszteződésénél álló, az Indul a bakterház c. könyv
és film által elhíresült sorompókezelő őrház (bakterház) padlásáról valaki fényképet készített a jelenetről. Kiss István vezetésével a szobordöntő fiatalok még a szobor megvilágítására szolgáló reflektorokat is
lefeszítették és a Jókai Színpad tervezett megvilágításához a cserkészotthon padlásán rejtették el. A szobordöntés utáni napon Kiss István és kérésére több forradalmár fiatal visszatért a ledöntött szoborhoz, és
a szobor lábazatköveit – Kauremszky István kirendelt vecsési motoros nemzetőr felügyelete alatt - lebontották és gondosan számozva az árokba rakták. Egy ifjúsági szobor talapzatát tervezte Kiss István belőle. A forradalom azonban a szovjet túlerővel szemben elbukott. A vecsésiek hallhatták a Felsőpakonyból
Budapestet ágyúzó orosz lövegek hangját, majd november 4. után láthatták a Budapest körül kialakuló
szovjet tankgyűrű repülőtér melletti Hanek gyümölcsösben elhelyezett egységeit is. Tudták azt is, hogy az
oroszok a magyar rendőrséggel Budapestről és környékéről sok forradalmárt a Szovjetunióba deportáltak, akiket majd csak nemzetközi tiltakozásra engedtek haza. Terjedtek a hírek arról is, hogy a Budapesten
Nyugati pályaudvarnál elfogott civileket Vecsés-Kertekalján, a legelő mellett vagonírozták be, s gyűjtik az
adatokat a szobordöntő és csillagverő forradalmárokról, köztük a bakterházból készült fotó alapján a vecsésiekről is. Miután a forradalmi események helyi szervezésében játszott szerepe miatt id. Kiss István kemény büntetést kapott, a reflektorokat senki sem merte elővenni. Majd tíz évvel később kerültek elő a padlásról, de akkor már nem érdekelt senkit. A Jókai kultúrcsoport azonban id. Kiss István irányításával enélkül is sikeres volt és színpadi játékukkal az amatőrséget Vecsésen hivatásos szintre emelték. Számos
tehetséges fiatalt nevelt és adott a színjátszásnak, akikből sikeres, hivatásos színészek is lettek, egyebek
között a saját fia is. A Bartók Béla út 2. szám alatt gyakran találkoztak és adomáztak ifj. Kiss István, Koltai
Róbert és fiatal színész társai, akiket a házigazda mindig nagy szeretettel és vendéglátással fogadott, sőt
egy-egy színdarab előadásába is bekapcsolta őket. A vecsési színjátszó csoport id. Kiss István irányító munkája eredményeként minden lehető elismerést elnyert, háromszor volt Kiváló együttes. Bejárták az egész
országot. Id. Kiss István 1964-ben Szocialista Kultúráért, később Kiváló népművelő kitüntetést kapott,
1992-ben pedig a Róder Imre Alapítvány kuratóriuma Róder Imre díjban részesítette. Neve fogalom, alakja legendás maradt a színjátszás és az 1956-os forradalom helyi történetében. Nevét őrzi a 2013. május
24-én, Vecsésen megnyitott Bálint Ágnes Kulturális Központban a színházterem és a vecsési Kisspista
Színház elnevezése is.
OROSZ KÁROLY
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A Pista bácsi
Az utóbbi hónapokban több írást olvashattunk a Szabadtéri Színpad építéséről és a Jókai Kultúrcsoportról;
javarészt egykorú cikkek, dokumentumok alapján. Én most a csoport lelkéről, Kiss Pista bácsiról szeretnék szólni, ahogyan emlékszem rá.
A hatvanas évek eleje földindulásszerű változást hozott a kultúrában. Betört a televízió. Az embereket nem lehetett elrángatni a képernyő elől. A Szabadtéri Színpadot a korábbiakhoz hasonló, telt házas
előadásokkal már nem lehetett megtölteni. Pista bácsi ekkor jó érzékkel irányt váltott, a fiatalok, a fesztiválok és a szavalóversenyek felé fordult. Az első gyerekcsoport a „Pál utcai fiúk”-at adta elő a Művelődési
Házban, hatalmas sikerrel, majd a „Tom Sawyer közbelép” került színre. Amikor ez a generáció felserdült,
Pista bácsi újabb csoportot indított, én is ebben vettem részt. Vasárnap délutánonként találkoztunk, tréfás játékokat játszottunk és egy költészet napi szavalóversenyre készültünk, amelyen külön indultak a felnőttek és külön mi. Ez volt az első, általános iskolások közötti szavalóverseny Vecsésen (1964. április 12én, délután 1/2 3 órakor). Bennünket, gyerekeket a nagyok tanítottak, én például ifj. Balla Péterhez voltam beosztva (valahonnan tudta, mi a jó magyar hangsúly). Pista bácsi képben volt arról, hogy mi történik
a színjátszóvilágban; az eredményhirdetést követően egy négy tagú csoport lépett fel, soraiban a diák
Benedek Miklóssal, Valcz (Vallai) Péterrel és a majdani Dévényi Tibi bácsival. Némileg fájlaltam, hogy az
én korosztályom 1963 és 69 között nem játszott színdarabot. Pedig, ha visszagondolok, nagyon sok minden történt akkoriban. Emlékezetes volt Hubay: Megmérettél című darabja, amelynek főszerepeit (apát és
fiát) a két Hrachovina játszotta. 1967-ben vagy talán 68-ban bemutattuk az „Egy marék boldogság” című operettet a Művelődési Házban; és évről évre nagyszerűen szerepeltünk országos szavalóversenyeken,
főleg Hrachovina Lajos, Vajda Mária, Honti István, Molnár István és én. Az esti próbákra Pista bácsi általában késve érkezett. Megesett, hogy háromnegyed órán át vártuk dideregve az ajtó előtt. Elindult otthonról, útközben valaki miatt leszállt a bicikliről; rengeteg ismerőse volt. Hogy intézett velük valamit a
csoportnak, vagy csak szeretett beszélgetni, esetleg ez is, az is; már nem fog kiderülni.
A versmondásban eleinte minden hangot megszabott nekem, de tizenhat éves korom táján ráéreztem
valamire, attól kezdve már nem irányított. Nem érzett kényszert arra, hogy mindenbe beleszóljon.
Komoly kultúrdiplomáciai szerepet vitt. Nemrég tudtam meg, hogy látogatást tett az akkori gimnázium igazgatójánál; ennek köszönhetően nem vetődött föl soha, miért töltjük a Jókaiban az időnket, pedig a fél osztály oda járt rendszeresen. (A másik fele rendszertelenül).
Pista bácsi nem rendelkezett népművelői diplomával, mégis igazi népművelő volt (akkoriban tudniillik a népet még művelni akarták, nem csupán az anyagi javak fogyasztására serkenteni.) Megesett, hogy
egy álló napon át tartó szavalóversenyt rendezett, amelyen boldog-boldogtalant elindított, aki feltűnt a
Jókai klubjában (ilyen fiatalokból pedig bőségesen volt abban az időben). Pista bácsi arra gondolt, hogy,
akik egy ilyen műsorban részt vesznek, azok megismerik a többiek által mondott verseket is. Mennyi munkába kerülhetett, amíg ezt a töménytelen mennyiségű verset kiválogatta, és legépelve kézbe adta? Eszembe
sem jutott akkor.
Egy alkalommal költői estet rendezett Baranyi Ferenc verseiből. Baranyi szókimondó, fontos és ismert
költője volt annak a kornak. A költői délutánra a Művelődési Házban került sor. Már az is meglepő volt,
hogy Pista bácsi az addig csak zárva látott, utcára nyíló ajtót nyitotta ki. A teremben tarkaabrosszal terített asztalok álltak kellemes rendezetlenségben, mint valami vendéglőben vagy kávéházban, a sarokban
alacsony dobogó, zöld lepellel borítva, ezen hangzottak el a költemények. Jelen volt, az egyébként monori születésű költő is. Jól mentek a versek. A férfikora javában járó, hihetetlenül impulzív Baranyi Ferenc

251

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

láthatóan boldog és földobott volt, hamar eltűntek a határok a költő, az előadók és az olvasók között; azt
hiszem, a világ egyik legjobb író-olvasó találkozóját sikerült megtartani ott.
A Jókai eredetileg a helyi Földműves Szövetkezet, később az Üllő és Vidéke ÁFÉSZ csoportja volt, de Üllőn kívül több szervezethez is kötődött szövetkezeti vonalon. Így lehetett a Szövetkezetek Jókai
Kultúrcsoportja. Feltételezem, hogy ezt is Pista bácsi vívta ki. Hogy Vecsés mennyire támogatta őt az általam követett időszakban, nem tudom megmondani, de Pista bácsi megjegyzéseiből arra lehetett következtetni, hogy ezzel kapcsolatban vannak sérelmei. (Leszámítva azt a rövid időszakot, amikor Várszegi
György volt a tanácselnök és a Jókai teljes felújításra került.) Azt hiszem, hogy a szövetkezeti betagolódás, a községtől (és a pártbefolyástól) való távolság, nagyobb szabadságot és függetlenséget adott neki.
Kitűnő szónok volt, jelen voltam egyszer, amikor egy szövetkezeti rendezvényen beszélt. Azzal kezdte
- amin máig nevetek -, hogy van, akinek a hangja nemcsak betölti, hanem ki is üríti a termet. Kötetlenül,
érzelem gazdagon, szavaiba humort szőve beszélt. Hangvétele kirítt a sablonokban fogalmazó, merev beszédek közül. Szép és emberi volt a hangja.
Pista bácsinak volt egy másik, előadásaival legalább is egyenértékű alkotása... A bejárati ajtó mellett,
réztáblára vésve ez állt: Jókai Club. Nem azt mondtuk akkoriban, hogy a Jókaiba megyünk, hanem, hogy
„megyek a klubba”. Mi volt a klubban? A klub legfőképpen tele volt fiatalokkal... Volt magnó, majd televízió, később rex-asztal... Aztán, egyszer csak új bútorok kerültek valahonnan elő, játékok, a klubban már
akkor volt csocsó, mikor még nem is volt neve, úgy hívtuk, hogy tekerős foci. El lehetett lesni az idősebbek rock’n roll figuráit. A főiskolai klubban már csodájára jártak annak a csocsó tudománynak, amit a
clubban szedtem össze; a billentést Pitétől, a pörgetést Cérnától, a mandinert meg a Zsarnaiaktól. A színházi banketteken pedig előfordult, hogy a parkett ördögének tituláltak, pedig eredendően nem voltam
ügyes fiú. Mindezek elsőrendűen fontosak egy kamasz gyerek számára.
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És amíg a játékteremben zajongtak, mi rendületlenül próbáltunk, vagy mondtuk a verseket a próbateremben, időnként kirohanva és leordítva a játszókat, hogy már megint túl hangosak. Azután ott volt a
pince, amit kezük munkájával a felnőtt fiúk alakítottak ki. A falat Kucsay Jóska fenomenális kalóz karikatúrái borították, a terem közepén, az asztal fölött pedig egy hatalmas horgony függött. Ott mérte a lőrét Nyilas bácsi, a nyugdíjas plakátragasztó; olyan bornak nevezett italt, amit ma lehet, hogy nem tudnék
leereszteni a torkomon. Ültünk egy hajóládán a kavargó füstben, de együtt voltunk, és ettől jó volt.
Pista bácsi soha nem indult el úgy háromnapos fesztiválra, hogy a buszon üres helyek maradjanak.
Egyszer pozsonyi turnén is voltunk, egyszer pedig elvitt bennünket két hétre táborozni a Balaton mellé,
Kilián-telepre (ma: Balatonudvari-Fövenyes), voltunk legalább negyvenen. Időnként összehívott bennünket, hogy tegyük rendbe az udvart és a színpadot. Ő is ott volt. Ez mindig vasárnap délelőtt történt, a
hangszóróból áradt a zene, Shadows, később Beatles. Más zene volt, mint amit addig hallottam, de éreztem, hogy nekem való. Nyírtunk, gereblyéztünk a jó levegőn... Szépítettük az otthonunkat. Mert volt... És
bár senki sem mondta ki, mindenki tudta, hogy ez Pista bácsinak köszönhető, ezért imádták őt a kölykök; a kicsik és a nagyok.
VARSA MÁTYÁS

Negyedévszázados
a Vecsési Tájékoztató!
Az 1991-es év fontos, sorsfordítónak is mondható események sorát hozta helyben is, országosan is.
Májusban jelent meg a VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ első száma.
A képviselő-testület ülésein már az év első hónapjaiban megjelent az igény, hogy tevékenységéről, döntéseiről, határozatairól a lakosság értesülhessen és véleményt mondhasson. A felmerült elgondolások közül önkormányzati újság kiadása látszott célszerűnek. Ami kérdéses volt; hogy „közlöny” legyen, vagy olvasmányosabb, színesebb kiadvány felelne meg feladatának.
Ahogy azt kezdetektől tapasztaltam: a változások idején megjelennek személyek, akik a megoldást hozzák.
Felkeresett Demeter Zoltán, aki mutatott egy erdélyi újságot és javasolta egy hasonló kiadvány elindítását.
Feljegyzéseimben csak egy rövid utalást találtam: „1991. 04. 11. Csütörtök 8:00-9:00 Demeter
Zoltánnal megbeszéltük az önkormányzati tájékoztató kiadványt”.
A lap első, májusi száma szerény kiállítású, mindössze négy oldal terjedelmű. „Kopogtató” című bevezetőjében Demeter Zoltán megfogalmazta a kiadvány rendeltetését. Ekkor már több mint féléves működés után voltunk, időszerű volt hírt adni munkánkról, feladatainkról.
Az első júniusi szám fő témája: Vecsés első ünnepe. Szlahó József alpolgármester kezdeményezésére
június 14-ét, Vecsés újratelepítésének 205. évfordulóját a képviselő-testület helyi ünneppé nyilvánította.
Az idei 230. évforduló is immár negyedszázados ünnepünk lesz.
A július elejei szám fő témája a Magyar Szabadság Napja, 1991. június 30, a Szovjet Hadsereg
Magyarországról való kivonulásának ünnepe, annak egész napos programja.
Örömünkre és hasznunkra a Vecsési Tájékoztató létrehozása csupán kezdete volt Demeter Zoltán tevékenységének, amit a Vecsési Kalendárium és felsorolhatatlanul sok más kiadvány megjelenése követett.
Huszonöt év múltán köszönöm, köszönjük munkáját.
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A VT megszületéséről olvashattuk Molnár Imre akkori polgármester írását. Annyit lehet hozzátenni,
hogy az akkori testület Ügyrendi Bizottsága (előterjesztője e sorok írója volt) 1991-ben két alapítvány létrehozását indítványozta: a Vecsés Tájékoztatásáért és a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért
Alapítványt, amelyek azóta is jól teljesítik az alapításkor meghatározott feladatukat.
Az 1999-ig változó terjedelmet előbb 16 oldalra állandósítottuk, majd négy év múlva már 28 oldalon
jelentünk meg. A példányszámot is folyamatosan tudtuk emelni, de ezzel csak 2010 júliusától lehetünk
elégedettek. Az újság történetének jeles dátuma ez, amikor színes formátumban, 32 oldalon és a teljes lefedettséget jelentő, 7300 példányban került a Vecsési Tájékoztató a város polgárai elé.
SZALONTAI JÁNOS

Új útszakasz épült
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Mintegy 100 millió forintból
épített új utat a CPI Property
Group. A Lőrinci út folytatásaként, a több mint fél kilométeres hosszúságban kiépített szakasz, a Széchenyi utat és az
Airport City Logistic Parkot köti össze. A kétszer egy sávos teherforgalom számára is alkalmas közút, közvilágítással,
csapadékvíz-elvezetéssel került
kialakításra.
FOTÓ: ANIKÓ PHOTOGRAPHY
(WWW.ANIKOPHOTOGRAPHY.HU)
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Ve c s é s i é l e t k é p e k
100 éve kezdődött: Felsőtelep, az iskola
Javában tombolt az I. világháború, vagy ahogyan kezdetben nevezték, a „Nagy háború”, amikor itt
Vecsésen, a Felsőtelepen elkezdődött valami. Valami olyasmibe fogtak, ami ellent mondott a gyilkolásnak,
az erőszaknak. Nem az elmúlásra, hanem a jövőre, az életre gondoltak. Templomot és iskolát kezdtek építeni. Vecsés buzgó lelkipásztora, Fehér János fáradtságot nem ismerve hozzáfogott egyik vecsési álmának 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 valóra váltása. 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
ÉVKÖNYVE (1934-től 1939-ig, vagyis az iskola fennállásának 19. 20. 22. 23 éveiről). 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 című 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 Évkönyve. Ez tehát nem képezheti vita tárgyát. 1916 szeptemberében,
több mint száz tanulóval kezdetét vette az oktatás,
amely tart a mai napig, ugyanabban az épületszárnyA FELVÉTEL 1940-BEN KÉSZÜLT.
ban. Hála Istennek a külső homlokzat változatlan, de
belül sem történtek nagy átalakítások.
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
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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. 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, azaz 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. Pótolhatatlan veszteség érte Vecsést! A
Felsőtelepi templom és iskola azonban megmenekült, az akkori plébános, Verney Kornél és néhány hívének bátor helytállása következtében. Ez 1944 decemberében történt.
1945-ben, miután elvonult a front, megkezdődött a helyreállítás, az élet lassan visszatért, ha nem is
a normális kerékvágásba, a községbe. Nagy szerencsére az iskolák épületeiben nem esett nagyobb kár, bár
a legtöbb épületen voltak sérülések. Ha emlékezetem nem csal, márciusban már elkezdődött a tanítás,
azoknak persze, akik már itthon voltak. Vecsés két iskolájában, ahol apácák tanítottak, hamarabb elkezdődött a munka. A két iskola egy vezetés alá került. Erről tanúskodnak a még itt-ott fellelhető anyakönyvek. Elkezdődött tehát a munka, de az egyházak, szerzetesrendek egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Az ateista országvezetők mindent elkövettek annak érdekében, hogy lehetetlenné tegyék a munkát.
Aljas cselekedeteikre 1948-ban tették fel a koronát, amikor feloszlatták a szerzetesrendeket. Végrehajtották
az államosítást, elcsapták a rendi tanítókat, tanárokat, az iskolák épületei állami tulajdonba kerültek.
Előtérbe került az úgynevezett szocialista embertípus kinevelése.
Vecsésen a települést körzetekre osztották, s mivel a vasút déli oldalán csak az Andrássy-telepen volt
iskola, az is 4 tantermes, a Halmi-telepi gyerekek a Felsőtelepre, az Andrássy-telepiek a Falusi Központi
Általános Iskolába járhattak. Ez óriási terhet rótt az iskolákra. Nem volt ritka az 50 - 60 fős osztály. A
nehézségeket fokozta a TSZ-ek szervezése, a főváros munkaerő éhsége. A Felsőtelep iskolája - hasonlóan
a többihez - nehezen győzte a fokozott igénybevételt. A jelenlegi Petőfi szobor mellett állt egy hosszú, földszintes, valamint a jelenleg gimnáziumi oktatást szolgáló, a 100. évét ünneplő épület. Ezekben folyt az oktatás. Az iskola a jellegtelen 3. sz. Általános Iskola nevet kapta. Ezen szerepelt a rendszerváltásig. Az egyedüli iskola volt Vecsésen, amely tornateremmel rendelkezett. Az 1973-ban elkezdődött az OTP lakótelep
építése. A gyermeklétszám rohamos növekedése következtében szükségessé vált új iskola építése. Az elhatározást tett követte, és 1983. szeptember 1-jén az új iskolaépületben elkezdődött a tanítás. Következett
a rendszerváltás. Az iskola igazgatója Csík Józsefné, 1991-ben kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
amelyben gimnáziumi oktatás bevezetésének engedélyezését kérte. A kérelemnek az önkormányzat helyt
adott, és 1991. szeptember elsejével megindult a gimnáziumi oktatás. Ennek 25 éve. Ebben az évben tehát lehet emlékezni az oktatás megindításának 100. és a középiskolai képzés 25. évfordulójára.
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Az iskola neve Petőfi Sándor Általános Iskola
Gimnázium és Szakközépiskolára változott.
Az iskola volt az első Vecsésen, amely bevezette a
német nemzetiségi nyelv oktatását. 2013-ban fenntartó-váltás zajlott le, s az iskola működtetését, felügyeletét a Római Katolikus Egyház vette át, vagyis
visszakerült eredeti tulajdonosához. Neve Petőfi
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. Csík Józsefné igazgató 30 évig vezette az iskolát, amely nagy változásokon esett át. Voltak viharosabb és csendesebb időszakok, de Ő jó kapitánynak és kormányosnak bizonyult, mert iskoláját
minden esetben megvédte, és csendes vizekre kormányozta. Tevékenységéről csak legfelsőbb fokban,
és köszönet hangján lehet beszélni
A FELVÉTEL EGY KORÁBBI MÁRCIUS 15-EI
AZ ISKOLA MAZSORETT
CSOPORTJA MELLETT JÓL LÁTHATÓ A TEMPLOM,
ÉS TŐLE BALRA A ZÁRDA, ÉS TŐLE JOBBRA
AZ ISKOLA EGY-EGY RÉSZLETE.
ÜNNEPSÉGEN KÉSZÜLT.

100 éve kezdődött:
Felsőtelep, a templom
A következőkben a másik épületről, a templomról, Isten
házáról ejtek néhány szót. „Vecsés Nagyközség buzgó
lelkipásztora, Fehér János, érd. esperes, plébános már
1910-ben foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a telepnek külön templomot, zárdaiskolát és lelkészséget
alapít. A szép terv megvalósításához megindította a
gyűjtést, amely nehezen ment, de pótolta a hiányzó
pénzt a sajátjából. Vecsési működésének 8. évében, 1916.
március 19-én, Szt. József pártfogásában bízva, megtette az első ásóvágást azon a helyen, ahol most a templom emelkedik, Jézus Szentséges Szívének szentelve azt.”
A Felsőtelepi templom és iskola együttesét
Petrovácz Gyula tervezte neoromán stílusban. Az oltár kialakításán több művész dolgozott, mint Branczeiz János, Massza Sándor, Ijjas Ince Béla, id. Máriahegyi János. A képeket, igaz kicsit később, Lelkes
András és Leszkovszky Antal festették. A szekko technikával készült képeket szemlélve nyugodtan kijelenthetjük: Az Árpád-házi szentek tárháza. A keresztút képeit Dubai (vagy Dulai) József készítette.
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1916 szeptemberére a két szárnyépület tető alá került, megkezdődött az oktatás. December 8-án, Mária
ünnepen volt az első szentmise az új épületben. A szentmisék osztályteremben voltak megtartva, mivel a
templom még tető, mennyezet és torony nélküli állapotban volt. Pénzhiány miatt az építkezés félben maradt, de a gyűjtés folytatódott, s 1918. május 19-én, pünkösd vasárnapjára ideiglenes oltárt állítottak fel
az épülőfélben lévő templom falai között. Június 13-án hazahozták a főoltár szobrát Budapestről, amely
id. Máriahegyi János alkotása.
Az átkos kommün letűnésével újból elkezdődött a gyűjtés a templomépítés folytatására. Házról-házra jártak a gyűjtők, de a pénz nem akart összegyűlni. Ekkor az alapító plébános egész évi kukoricatermését felajánlotta a templom javára, melynek eredménye, hogy 1920. október 17-én óriási tömeg jelenlétében Kriszt Sándor helybéli mester a torony tetejére felhelyezte a keresztet.
A belső munkák közepette, Fehér János plébános úr népgyűlést hívott össze, ahol elhatározták, hogy
Vecsés-telep önálló egyházközséggé alakul. Kijelölték a két egyházközség határát, és megválasztották az
egyháztanácsot. 1921. április 12-én megérkezik az új egyházközség első plébánosa Oltványi József személyében. Április 17-én megérkezik két új harang, melyet Fehér János esperes-plébános szentelt fel, s a mai
napig ott laknak a toronyban. Onnan hívják áhítatra a híveket, onnan kísérik végig életünket a megfogamzás pillanatától az utolsó útig. Schiller így írta: „Mert ő köszönti az öröm szép / Szózatával a gyermeket, / Legelső útján amidőn még / az álom karján szendereg” vagy esküvőre hívogat, majd a búcsú
hangján szól: „Szív-szakasztva / kong a dóm / gyászharangja / elhalón: / Búsan kísér tompa kondulása,
/ Egy vándort utolsó útjára.”
A hívek nagyon várták azt a napot, amelyért sokan, sokat és önzetlenül dolgoztak. A várva várt nap
1921. április 23. Ezen a napon szentelte fel a templomot Hananer István váci püspök sok egyházi méltóság, valamint Fehér János asszisztálásával, és még azon a napon kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.
Évek múltával sem felejtették el jótevőjüket a Vecsés-telepi hívek. 1923. december 16-án az egyháztanács oly módon vélte leróni háláját az alapító iránt, hogy ft. Fehér János urat az egyházközség örökös
díszelnökévé választotta, továbbá elhatározta, hogy nevét márványtábla örökíti meg a templom előcsar-
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nokában. Ez a tábla a mai napig látható a templomban. De látható egy másik tábla is, amelyet Verney
Kornél atyának állítottak a hívek. Annak az atyának, aki élete kockáztatásával akadályozta meg, hogy a
visszavonuló német csapatok a templomot felrobbantsák.
A léleknek és a szellemnek a háza a templom, és az iskola, és rajtunk, a tanítókon, tanárokon, szülőkön múlik, hogy otthonunkká is váljon!
ÍRÁS ÉS FOTÓ: GÁL ISTVÁN

Beruházások és befektetések – 2016.
A város életében több nagy jelentőségű beruházásáról beszélhetünk. Ezek egy részéről, mint
• az Épületenergetikai korszerűsítés az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal
épületén,
az
• Új bölcsőde építése, ami megvalósulhat a Városgondnok Kft. lehetséges kiköltöztetése után
a Halmi-telepen, a Damjanich utcában,
• a Központi Konyha korszerűsítése - részletesen olvashatnak a Kalendárium 232-234. oldalán.
A további beruházások, befektetések, és a város közterületein lévő egyéb fejlesztések
ismertetéséhez segítségül hívjuk Szlahó Csaba polgármestert, aki a Vecsési Tájékoztató júliusi
és szeptemberi számában számolt be ezekről részletesen az újság olvasóinak.
Ebből idézünk, zárójelben az azóta történt fejleményekről számolunk be.

Halmi Telepi Általános Iskola tanterembővítése
Ha az időrendiséget tekintem, akkor elsőként a Halmi Telepi Általános Iskola bővítéséről kell említést tennem. 2014. óta dolgozunk azon, hogy a kivitelezési munkák megkezdődhessenek. A Nemzeti
Sportközpontok (továbbiakban: NSK) munkatársai 2014-ben mérték fel először, hogy az ország melyik településén milyen iskolai fejlesztést szeretnének megvalósítani. 2015-re tisztáztuk, hogy tantermi bővítésre a Halmi Telepi Iskolában van szükség, és egyben reális lehetőség. A tervezési fázis után megkötöttük a
szerződéseket, a 100 millió forintos állami támogatás mellé 20 millió forint önrészt vállalt a városi önkormányzat. Ebből négy tanterem, kisebb foglalkoztató helyiségek és vizesblokkok épülnek majd. Jelen
pillanatban a komplett anyagot végső jóváhagyásra továbbították a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkárához.
(Az NSK által bonyolított kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban van, döntés nem született.)

Halmi iskola udvarán kézilabda munkacsarnok építése
Ha már gondolatban a Halmy téren járunk, akkor itt kell megemlítenem a legújabb fejlesztési lehetőségünket, az úgynevezett kézilabda munkacsarnok megépítésének tervét. Az NSK fent említett felmérésénél
már jeleztük, hogy a mindennapos testnevelés és a színvonalas vecsési sportélet miatt nagy szükségünk
lenne tornaterem építésére is. Erre az igényünkre a Kormány és a Kézilabda Szövetség tavalyi megegyezése nyitott lehetőséget. 2016 tavaszán a Kézilabda Szövetség hivatalos levélben is tájékoztatott bennünket,
hogy tekintettel a kézilabda szakosztály sikeres és aktív tevékenységére, az országban épülő 60 munkacsarnok egyikét Vecsésen kívánják megvalósítani. A lehetőségeink latolgatása után (intézmény mellett legyen, sokak számára elérhető helyen) a Képviselő-testület a Halmi Telepi Általános Iskola udvarát jelölte
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meg az építendő csarnok helyszínéül. Ugyan a beruházást központi forrásból finanszírozzák (a TAO pénzek Kézilabda Szövetségnél maradt részéből építik meg ezeket a munkacsarnokokat, innen az elnevezés is.
Ezekben NB.I.B szintig bajnoki mérkőzéseket lehet rendezni, kb. 400 fős közönség fér majd el benne. –
szerk. megj.), de a tervezésben és az előkészítő munkálatokban az Önkormányzat is komoly szerepet vállal. A várható költség 400 millió forint, bár a pontos számot a végleges tervek ismeretében tudjuk megmondani. (A tervek elkészültek, engedélyezése folyamatban van, végleges döntés még nem született.)

Ingatlan vásárlások
Azonban nem felejtettük el távlati céljainkat sem, legyen szó az alapellátási központ (Dózsa György úti rendelő és mentőállomás), vagy egy nagyobb sportkomplexum építését. Ehhez a témakörhöz tartozik a befektetés/beruházás olyan formája, amely nem annyira látványos, mint a felsoroltak, de a jövőnket, illetve a jövőbeni lehetőségeinket mégis alapvetően meghatározza. Ez pedig az ingatlanvásárlás, mely területen idén rendkívül nagy léptékben haladtunk előre. Úgy is fogalmazhatnék, hogy most ebből a szempontból szerencsés
„csillagállás” alakult ki, hiszen jó áron kínáltak számunkra ingatlanokat, és a tavalyi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően rendelkeztünk a megvásárláshoz szükséges fedezettel. Összességében eddig közel 400
millió forintot fordítottunk erre a célra. A gazdasági célú beruházások mellett többnyire olyan ingatlanokat
vásároltunk, amely egy meglévő intézményünk bővítését szolgálja majd, vagy az adott ingatlanon már rendelkeztünk tulajdonrésszel. A legnagyobb beruházás a Városgondnok Kft. számára történő telephelyvásárlás
(250 millió forint) volt, mely nemcsak a lakosság komfortérzetét növeli, hanem gazdasági szempontból is előnyös (Széchenyi úton, a volt Állami Gazdaság Lakatos üzeméről van szó –szerk. megj.).

Fejlesztések és felújítások
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Útépítés: Egy évtizeddel ezelőtt a belterületi úthálózat 60%-a, azaz 52 km-nyi út rendelkezett valamilyen szilárd burkolattal. 2016-ban ez az arány hajszálhíján 90% lett. Ezen időszak alatt a felújított és
az újonnan megépített úthálózat hossza nagyságrendileg 30 km.
Tavasszal elsőként a Csaba utca épült meg, ezután a Város utca felújítása következett (lásd 233. oldal), melyhez 12 millió forint minisztériumi támogatást is nyertünk. Innen vonultak át útépítőink az
Eötvös, majd a Sándor utcába. Az Eötvös utca kompEÖTVÖS UTCA
lex megújítása igazából a városközpont rehabilitáció
következő állomását jelenti. Az őszi útépítések az ütemezés szerint a Felsőhalom, a László, a György és a
Gyár utcákban kezdődtek el. Forgalomtechnikai
szempontból legnagyobb nehézséget az októberi útrekonstrukciók jelentették, hiszen a vízbekötések cseréje után újult meg a település egyik fő közlekedési
verőereként számon tartott Zrínyi utca (a sorompó és
a Toldy F. utca között), a Szép utca, és elkészült még
a Vaspálya utca is.
Mindenesetre a városi önkormányzat az előzőekben felsorolt utak építéséhez szükséges fedezetet (180
millió forintot) a költségvetésében biztosította. A
Zrínyi és a Szép utca helyreállítási költségeit (70 millió forint) várhatóan a DPMV Zrt. fedezi.
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ZRÍNYI UTCA

Az év végére majd 2 km-rel több korszerű úton közlekedhetünk, melynek bekerülési költsége nagyságrendileg 350 millió forint volt.
Az ütemtervet az időjárás és a vis maior események az év közben befolyásolták. Ilyen volt július végén a Lincoln úti aluljáró elöntése, melynek augusztusi javítási munkálatai 1 hónappal vetették vissza a
belterületi utak építésének lendületét, valamint 40 millió forintot emésztettek fel a tartalékainkból.
Örömteli, hogy a Zöldfa utca felújítására a Belügyminisztérium pályázatán 15 millió forintot nyert a
település. A beruházás becsült összköltsége bruttó 32.4 mFt. A testület korábban úgy döntött, hogy a pályázat 50 %-os önrészét (15 mFt-ot) és az azon felüli különbözet összegét (2.4 mFt-ot), azaz összesen
bruttó 17.4 mFt-ot a zárszámadási rendelet szabad pénzmaradványából biztosítja. A munka tavasszal kezdődik el, és a teljesen felújított Szép utcával és Zrínyi utcával együtt a terület közlekedése jelentősen javulni fog.

Járdaépítés
Néhány évvel ezelőtt kezdtük meg a legforgalmasabb közlekedési útjaink melletti gyalogjárdák felújítását, illetve megépítését. Ezt a koncepciót követve az idén a következő járdaszakaszok épültek meg:
• Károly utca páratlan oldali járdája, az Attila és az Álmos utca között,
• a Fő úton a Lakótelep buszmegállója és a gyalogátkelő közötti rövid szakasz,
• Kinizsi utca páratlan oldali járdája, a Dózsa Gy. utca és Erzsébet tér között,
• a Dózsa Gy. utca páratlan oldalán a Gammel és a Damjanich utca között,
• az Eötvös utca páros oldalán, a Piactér és Károly utca közötti szakasz,
• a Halmi utca páratlan oldali járdája, a Kikindai és a Dózsa Gy. utca között,
• Kertekalján a Bokor ÁBC előtti tér rekonstrukció.
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KÁROLY UTCA UTCA

Közparkok, játszóterek
Mindannyiunk komfortérzetét befolyásolja, hogy milyen állapotban találhatóak játszótereink és közparkjaink. A városüzemeltetés évről-évre csak a zöldterületek karbantartására majd 40 millió forintot
használ fel. Ehhez az összeghez az eseti nagyobb park- illetve játszótér fejújítások bekerülési költségét
még hozzá kell számítanunk.
Az őssel teljesen megújult az Erzsébet tér játszótere (12 millió) és a park fáit is alaposan meg kellett
fiatalítani, mert nagyon sok a kiszáradt, már-már veszélyes fa. Az intézményvezető asszony kérésére az
innen felszedett, még használható játékok átkerültek a Bálint Ágnes Óvoda udvarába.
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A Katica Lakópark játszótere is kisebb renováláson esik át, ennek befejezése a következő év tavaszára várható.
Elkezdődött a kis Epres sportpark bővítése. Első lépésként egy multifunkciós, gumírozott pályát készítettünk 14 millió forintos önkormányzati fedezetből. Ez idáig a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával két műfüves labdarúgópályát létesítettünk városunkban. Ebben az évben segítségükkel egy gumiborítású ún. rekortán focipályát (20x40) építettünk a lakótelepi játszótéren, melyet körbekerítünk és ellátjuk világítással is, ennek bekerülési költsége 33 millió forint, amiből 10 millió forint az önrész.

KIS EPRES

A kormány döntése alapján kültéri sportparkok építésére irányuló program indult. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan a szabadidejüket. A város polgárainak jogos igénye, hogy bővítsük a sportolási
lehetőségeket, így a NFM által kiírt sportpark pályázat keretén belül sportparkok megépítésére – a lakosságszámmal arányosan – augusztus közepéig nyújthattak be kérelmet a települési önkormányzatok. A Program keretében 40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amely
200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető. A futókörök építéséhez 50 %-os önerő szükséges (200 m= 4 445 000,- Ft és 400 m = 8 890 000,- Ft)
A lakosság arányában öt sportpark és két futókör volt pályáztatható városunk esetében.
Vecsés Város önkormányzata a július 26-ai testületi ülésen döntött a pályázaton való elindulásról. A képviselők döntése értelmében a Fő utcában, a Kis Epres területén egy 90 m2-es, 8 eszközös, 200m-es futókört, a
Lakótelepen egy 70 m2-es 7 eszközös, 400 m-es futókört pályázunk meg. További 3 helyszínen (Halmi tér,
Lakópark – Kiss Ernő utca és Lakópark – Schweidel József u.) egy-egy 70 m2-es 7 eszközös sportparkra nyújtunk be igényt. Az elbírálást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat
A fenti adatokból is jól látható, hogy egy ekkora településen mekkora ráfordítást igényel, hogy a beruházásoknak érzékelhető hatása legyen. 2016-ban a városi költségvetésben a különböző közterületi fejlesztésekre közel 300 millió forintot fordítottunk, míg külső forrásból nagyjából 150 millió forintot sikerült „behoznunk”. A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült, a nagyobb tételekre koncentrált, ezért
számos apróbb tételt nem is tartalmaz.

263

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

LAKÓTELEPI SPORTPÁLYA

Tisztában vagyunk útjaink állapotával és azzal is, hogy mindenki, aki még földutcán jár haza, jogosan várja az útépítők megjelenését. Számukra a legjobb hír, hogy az idén is sikerült előrehaladnunk, és
természetesen azon dolgozunk, hogy a munkagépek még ezen ciklus végéig mindenhova elérjenek. Addig
is az egész városvezetés nevében, kérem türelmüket!
SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER
FOTÓK: FEKETE JÓZSEF
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Polgármesteri Hivatal
Szervezeti felosztása és munkatársai
ADÓOSZTÁLY

Szilágyiné Bóta Judit osztályvezető
Bátori Pálné, Csanakiné Kiss Rozália, Scheer Klára, Budai Nándorné, Fogarasi Ildikó, Varasdi Anikó
ügyintézők, Soós Tünde, Dein Erzsébet ügykezelők
ÉPÍTÉSI OSZTÁLY

Rupp Zoltán osztályvezető
Kismihályné Juhász Eszter, Magyar Béla, Kovács Bernadett, Ligetfalvi Péter, Valkay Dóra ügyintézők
IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, igazgatási osztályvezető, minőségirányítási vezető
Lajos Istvánné anyakönyvvezető
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Börcsökné Füleki Lívia, Matasdiné Hudoba Márta, Csurgó Józsefné Gyarmati Ildikó, Puplicsné Illés
Erzsébet, Albert Ildikó, Pomázi Ferencné, Liptai Rita, Zemenné Leimeter Szilvia, Haraszti Mária
ügyintézők
VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (2220 Vecsés, Telepi út 58.)

Geiger Gizella osztályvezető
Ardai Péter, Janics Lászlóné, Tóth Zsuzsanna ügyintézők
PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Tóth Erika osztályvezető
Bencsik Lászlóné, Tóth Erika, Bende Péterné, Stiller Róza, Farkas Tímea, Hirsch Nikolett, Harsányiné
Kovács Viktória, Juhász Béla, Jónásné Lestyán Teréz, Peregi Henrietta ügyintézők
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

Orbánné Forgó Erika osztályvezető
Makádi Lászlóné, Dakó Józsefné, Orbán Éva, Nagyné Fazekas Anita ügyintézők
KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

Rózsa Balázs osztályvezető
Kovács Zoltánné ügyintéző, Sebestyén László, Molnár Péter (1.), Molnár Péter (2.), Palotai Lajos, Tardi
István, Véger László közterület felügyelők, Csaja Tibor, Szabó Dániel, Vághy György mezőőrök, Bökény
Gábor piacgondnok
TITKÁRSÁG

Kovács Ágnes titkárságvezető
Kun Csabáné ügyintéző, Vighné Bárány Tímea ügyintéző, Molnár Gábor gépkocsivezető
INFORMATIKA

Malek Zoltánné Rendszergazda
Sárosi Gábor Informatikus
ÜGYFÉLFOGADÁS

Pest Megyei Kormányhivatal – Vecsési Járási Hivatala
Vecsés Város Önkormányzata
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Telefon:06-29 352-000 (központi szám)
Fax: 06-29 352-009
E-mail:titkarsag@vecses.hu
POLGARMESTERI HIVATAL UGYFELFOGADAS

Hétfő 12.30 –16.00
Szerda 8.00 –-12.00, 12.30–-18.00
Csütörtök 8.00–-12.00
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VECSESI JARASI HIVATAL

2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Telefon: 06-28 555-271
E-mail:jarasihivatal@vecses.pmkh.gov.hu
VECSÉSI JÁRASI HIVATAL – HATÓSÁGI ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő 13.00–-6.00
Szerda 8.00 –12.00, 12.30–18.00
Csütörtök 8.00 –12.00
VECSÉSI JÁRASI HIVATAL – OKMÁNYIRODAI OSZTÁLYA

Hétfő 12.00 –16.00
Szerda 8.00 –12.00, 12.30 –18.00
Csütörtök 8.00 – 2.00
VECSÉSI JÁRÁSI HIVATAL – KORMÁNYABLAK OSZTÁLYA

2220 Vecsés, Fő út 246–248. (Market Central)
Hétfő 7.00 –17.00
Kedd 8.00 – 8.00
Szerda 8.00 –20.00
Csütörtök 8.00 –18.00
Péntek 8.00 –16.00
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Vecsési Sport – 2016.
Labdarúgás – Pest Megyei I. osztály
2016 tavaszán ez volt a bajnokság állása az őszi fordulók után:
1 Dabas-Gyón 15 12 3 0 40–12 9
2. Vecsés FC 15 12 2 1 43 – 8 38
Czibolya Zoltán elnök:–- Az a célunk, hogy a keret erősödjön, minőségi
legyen a 22 fős játékosállomány. Január 11-étől indult a felkészülés Vincze
Gábor irányításával. Nagyon jól kell megtervezni a munkát, mert már február 27-én kezdődik a szezon. A sorsolás nehéznek látszik, mert az élmezőnyhöz inkább megyünk, minthogy ők jönnének. A célunk pedig változatlan, minden erőnkkel azon leszünk, hogy megszerezzük a legfényesebb
érmet.
A bajnokság végeredménye
1. Dabas-Gyón 30 24 5 1 80 – 22 77
2. Vecsés FC 30 19 7 4 71 – 21 64
Tavasszal Dabas-Gyón (40-10, 38.p) szinte lekopírozta az őszt, és ezzel a
magas színvonalú teljesítménnyel tudta a bajnokságot ilyen fölényesen megnyerni. Ezzel szemben a mi
teljesítményünk messze elmaradt a várakozástól: 28-13 a gólkülönbség és 26 pontot szereztünk.
A góllövőlista:
20: Tárkányi Gergő, 8: Bukovec Jasmin, 7: Kollár Dániel, 6: Molnár István, 4: Novák Mátyás, Borsi
Márton, Molnár Dániel, 3: Zalaegerszegi Roland, Sós Márkó, Novák Alexisz, 2: Bruckner András, 1-1: Sándor
Norbert, Reidan Salem, Balázs Gergő, Vörös Dávid, Nahóczky Balázs, Kovács Béla
Pontvadászat 2016/17
Czibolya Zoltán elnök: – Sajnálatos, hogy most sem sikerült a feljutás, de az álmunk nem változott.
Az augusztus 13-án kezdődő bajnokságban nem lehet más a cél, mint az NB. III. Vincze Gábor változatlanul élvezi bizalmunkat, továbbra is ő irányítja a szakmai munkát. A keret július 11-én kezdte meg a felkészülést a remélhetően sikeres bajnoki évadra.
Az új játékosok névsora: Czimmermann Patrik, Csiszár Richárd Gyula, Dombai Dávid, Homonyik
Gabriel, Kiss Krisztián, Komora László, Ponczók Csaba, Radnai György, Sziklási Gergely, Tell Tamás, Segesdi
Attila, Molnár Zoltán, Piller József, Piros Gábor, Sándor Tamás
Vincze Gábor vezetőedző: Több új játékos érkezett a kerethez, akiknek lemaradása volt, azoknak pótolni kellett. Gyakorló mérkőzéseinket
pontosan ezért nagyon erős csapatok ellen kötöttük le, az eredmény másodlagos volt, a terhelést tekintettük fontosnak. Segítőmmel, Gendur
Lászlóval sokat dolgoztunk azon, hogy olyan játékosokat tudjunk igazolni, akiknek kötödésük van Vecséshez, mert ebben az osztályban a sikerhez ez fontos szempont. Dicséret illeti a fiúkat, hiszen végigcsináltak mindent, amit kértünk. A komolyabb sérülések elkerültek minket, csak a fáradtsággal kellett megküzdeniük. A csapat kész a bajnokságra.
A 9. forduló után lemondott Vincze Gábor vezetőedző. „Igazából a
csapat és a klub érdekében döntöttem így. Úgy éreztem az utóbbi idő-
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szakban, hogy akkor teszek jót a csapattal, hogyha azt a nyomást, amit a játékosokra helyezek, picit fellazítom, és átadom a helyem egy másik kollégának.”
Az edzői teendők ellátását Gendur László, az addigi másodedző vette át.
Őszi végeredmény:
1 Vecsés FC 15 12 2 1 33 – 9 38
2. Pilis (32), 3. Gödöllő (31) és 4. Taksony (29) ponttal.
A legjobb góllövők: 5: Csiszár, 4: Piros, 3-3: Kollár, Kiss, Reydan, Molnár.
Czibolya Zoltán elnök:–- Óvatos optimizmussal kezeljük a mostani helyzetet. Jelenleg csapatként működik a gárda, az egyéni teljesítmények kiválóan összegződnek, és ezt látjuk az együttes eredményességében. Ennek megfelelően az edzőkérdést is alaposan körbe akarjuk járni, mert a mutatott játék és az
eredmények nem indokolják a kapkodást. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy-két poszton erősíteni kell,
ha el akarjuk érni célunkat.
Gendúr László: Vincze Gábortól – aki egyben a barátom is –- egy nagyon jól felkészített csapatot vettem át, ami azt jelenti, hogy kiváló erőnléttel és remek taktikai felállással rendelkeztünk, amin én semmit sem
változtattam. A kialakult helyzet miatt egyedül a fejekben kellett rendet
teremteni. Egy hullámhosszra kerültünk a csapattal, azt hiszem, ennek is
köszönhető, hogy megnyertük a hátralévő hat mérkőzést. A folytatásról
azt tudom elmondani, hogy a város, a vezetőség és a csapat is nagyon szeretné, ha én folytatnám az elkezdett munkát. Ilyen invitálásra – ami nagyon ritka dolog, hogy mindenki egyet akar – nagy butaság lenne nemet
mondanom.”

Ökölvívás – 2016
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6 Magyar Bajnoki cím és TOP10-es ranglistahelyezés!
A 2015-ös országos ranglistán 83 klub lett rangsorolva. Hat alkalommal állhatott fel vecsési versenyző a dobogó legfelső fokára, amely 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 ott vagyunk az országos TOP10-ben!
Kétnaposra bővült – május 7–8. – az idei III. Varga Viktor Nemzetközi Emlékverseny, amit a 2013ban tragikus körülmények között elhunyt vezetőedzőnk emlékére rendeztünk. A hagyományoknak megfelelően a torna Viktor sírjának megkoszorúzásával kezdődött.
A program része volt az U21-es Magyar Bajnokság első fordulója is, így a mérkőzések nagy része a felnőtt
kategóriában zajlott. Az első napon 22, a második napon pedig 15 mérkőzést láthatott a közönség. Az emlékversenyen a szlovákiai Nyitráról és a romániai Nagyszalontáról érkeztek ökölvívók. Két nagyon szimpatikus csapatot ismerhettünk meg személyükben, így biztos, hogy fogunk még közös rendezvényen részt venni.
A vecsési csapatból 9 versenyző is ringbe lépett. Az albertirsai fiókcsapatunk 3 tagja is bemutatkozott.
Zágrábban került megrendezésre a Serdülő Ökölvívó Európa Bajnokság, ahol a magyar csapat tagjaként a vecsési Lőczi Roland is ringbe lépett. Az EB-n a román Alexandru Viorel Badea ellen lépett ringbe,
és csak szoros mérkőzésen maradt alul.
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A nagyszerű nevelőmunkát végző Halásztelki Boksz Klub vezetősége idén nyáron döntött úgy, hogy a
hatékonyabb menedzselés érdekében együttműködési megállapodást köt velünk, így a vecsési ökölvívó
szakosztály 7 értékes versenyzővel gyarapodott.
A temesvári Bánát Kupa (július 15-17.) volt az első verseny, ahol a 3 vecsési mellett a halásztelki tagozat 3 versenyzője is ringbe lépett. A három serdülő: Váry Tamás, Horváth Tamás, Balogh és a három junior: Pap András, Csikós Adrián, Gábrisch Krisztián alkotta a csapatot. Edzők: Kertész Henrik és Csipkés
Norbert voltak. Az első napon Váry Tamás, Horváth Tamás, a 2. napon Csikós Adrián, Pap András és
Gábrisch Krisztián nyert meccset.
A hölgyek számára került megrendezésre a Bihar Kupa Nagyszalontán (július 20-22.), a Básti Boksz
rendezésében. A versenyen 132 ökölvívó indult. Érkeztek versenyzők Németországból, Magyarországról,
Moldáviából és Romániából is. A vecsési csapat 6 versenyzővel vágott neki a viadalnak, de hivatalos mérkőzést csak 3 versenyzőnk tudott vívni.
Juniorban Uhrin Csenge (50 kg) és Kiss Bettina (54 kg) egyet nyert, egyet veszített, Tarnóczy Tamara
(52 kg) egy kolozsvári leányt győzött le magabiztosan. A felnőtt versenyzőinknek nem jutott hivatalos ellenfél, de jó edzőmérkőzésekre lehetőség nyílt.
Pozsonyban 2016. augusztus 26-27-én rendezték meg az I. Ruzinov
Kupát. A versenyen szlovák, cseh és szerb csapatok indultak. Magyarországot a Vecsés SE képviselte 4 fővel. Fazekas Orsolya első meccsén egy
szerb kislánnyal szemben a második menettől magára talált, és a végére
meg tudta fordítani az eredményt. A döntőben a szlovák lány nem állt ki,
így mérkőzés nélkül lett aranyérmes Orsi. Szűcs Szabina egy súlycsoporttal feljebb indult, de a szerb lány is csak 1 menetet bírt, a szünetben feladták a mérkőzést. Kiss Betti és Pap Zsófia jó küzdelemben maradtak alul.
Szeptembertől a napjainkig futószalagon szállítják a bajnoki címeket
a VSE Ökölvívó Szakosztályának kitűnőségei. Ha csak a legfényesebbeket
válogatjuk ki belőlük, akkor is vaskos lista kerekedik.
Szeptemberben a serdülő fiúk (a fotón) Magyar Bajnokságával kezdődött el a versenysorozat. Lőczi Roland és Horváth Tamás arany-, Balogh János ezüstérmet nyert.
A nők folytatták, mégpedig kontinens viadalon. A
törökországi Orduban találkoztak a legjobb ifjúsági és
junior korú leányöklözők. Az ifjúsági Juhász Adrienn remek versenyzéssel ezüstérmet szerzett, a junior Uhrin
Csenge 5. lett (afotón).
Október végén rendezték meg a fiú Junior Országos Bajnokságot. 70 kg-ban Gábrisch Krisztián
arany, Papp András bronzérmet szerzett.
November elején volt a fiú Ifjúsági Országos
Bajnokság, ahol Mátyás Krisztián bronzérmet nyert.
November elején Érden rendezték meg a XX. Női
Magyar Bajnokságot. 59 egyesület 163 versenyzője lépett ringbe. Vecsést 10 keményöklű hölgy képviselte,
és közülük 9 érmet is szerzett.
Aranyérmet nyert: Szűcs Szabina (Elit 54 kg.), Juhász Adrienn (ifjúsági 81+kg.) Tarnóczy Tamara
(junior 50 kg.), Kiss Bettina (junior 52 kg.) (Fotó a 270. oldalon)
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Ezüstérmet szerzett: Kőhalmi Dóra (Elit 69 kg.), Kiss Tünde (ifjúsági 69kg.), Leveleki Noémi (serdülő 66kg.)
Bronzérmes lett: Papp Zsófia (Elit 48kg.), Kiss Kira (serdülő 66kg.)
WT INFÓ FOTÓK: VECSESBOX.HU
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Kézilabda – NB.I.B. Nyugati csoport – Férfi
Helyzetkép a tavaszi szezon előtt…
A felnőtt tabellát az őszi szezon után Szentendre (Budakalász) vezette 24 ponttal Dabas és Csurgó U23
előtt, akiknek 19 pontja volt. Negyedik Veszprémi KSE (17), ötödik Tata (16) és
6. Vecsés SE Él-Team 13 7 2 4 332-323 16
A junior tabellát 20 ponttal, jobb gólkülönbséggel – a tavalyi bajnok – Pécs vezette a mi gárdánk
előtt. Szentendre 18 ponttal a harmadik.
Elkezdődött a tavaszi felkészülés
Antal Zoltán szakosztályvezető szerint Molnár József eddigi edzővel nem mindig volt felhőtlen a kapcsolat, ezért döntöttek az edzőváltás mellett. A helyére Nagy Károly EHF mesteredző érkezett, 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.
A junior együttes – Szilágyi Péter edző irányítása mellett – kiváló őszt tudhat a háta mögött, de a cél
a dobogó fényesebb érme.
A megyei csapat a korábbi évadhoz hasonlóan kiválóan kezdett. A cél továbbra is, hogy Pest megyei
bajnokság megnyerésével a férfi szakosztály indíthasson egy NB II-es csapatot.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2017

A bajnokság végeredménye
Bajnok Budakalász (Szentendre) együttese lett Dabas előtt. A további sorrend: Veszprém, Győr, Csurgó,
Balatonfüred és Százhalombatta.
8. Vecsés SE Él-Team 26 11 2 13 654-667 24
A legjobb gólszerzők:
102: Gálli Krisztián – ezzel a 230 mezőnyjátékos közül a 12. legeredményesebb játékos lett a vecsési
fiú. További sorrend: 93: Győrfi Zoltán (24.), 69: Uzonyi Bence, 66: Wieszt Zsolt, 63: Csontos Máté, 61:
Kiss István dr.
A junior együttes megszerezte a nagyon előkelő 3. helyezést. Bajnok ismét Pécs gárdája lett Győrt megelőzve.
3. Vecsés SE 24 16 2 6 778-713 34
A legjobb gólszerzők:
139: Gyuricska Martin – ő 3. lett a csoport gólszerző listáján! 123: Antal Levente (10.), 109: Farkas
Szilárd, 93: Nagy Tamás
A Pest megyei bajnokságot két csoportban játszották a csapatok, majd felső- és alsóházi rájátszással
dőltek el a helyezések. Vecsés SE második csapata bronzérmes lett.
Pontvadászat 2016/17
Antal Zoltán szakosztály vezető: Tovább erősödött a férfi NB. I/B-s csapat. Sikerült igazolnunk balkezes
jobbátlövőt! Sikerült továbbá két tehetséges játékost posztra igazolnunk. Ezzel egy évek óta tartó hiányt
pótoltunk be. Összességében 7 új játékost igazoltunk. A bajnokság szeptember 11-én indul. A férfi junior
csapatot szerettük volna elindítani felnőtt mezőnyben (NB.II.), de nem kapta meg a lehetőséget, így maradt a junior bajnokság és a Pest megyei bajnokságba való „besegítés”. A megyei bajnokságban is játszik
egy együttes, a juniorok néhány idősebb, sok csatát megért játékossal – Tóth Ervin, Czinege, Popovics –
küzdenek a feljutásért.
A csoport mezőnyében új csapatnak számít a kieső PLER Budapest, és a két feljutó, a Pénzügyőr és a
NEKA. Ez a rövidítés a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesét jelenti.
Vecsés SE ÉL-TEAM együttese a következő játékos kerettel vágott neki a bajnokságnak: Antal Levente,
Antal Máté, Auer Christopher Mihály, Fiar Dániel, Győrfi Zoltán, Gyuricska Martin, Hegedűs Zoltán, Horváth
Csaba, Kanizaj Nebojsa, Dr. Kiss István, Kökény Tibor, Munkácsi Máté, Nagy Dániel, Róth Ádám Gábor,
Simányi Péter, Tóth József, Varga Ádám, Varga János, Varga Zoltán, Wieszt Zsolt. Edző: Nagy Károly
A kalendárium zárása hamarabb van, mint az őszi szezon vége. 11 forduló után Dabas 21 ponttal vezeti a mezőnyt Győr (17) és PLER (16) előtt.
A VSE a 6. helyet foglalja el, és minden esélye megvan a helyezés megőrzésére, sőt akár előbbre is léphet.
Legjobb gólszerzők: 54: Simányi, 38-38: Kökény, Munkácsi, 30-30: Győrfi és Varga János
A juniorok utolsók 2 ponttal, legjobb gólszerzője Farkas Sándor 43 góllal.
A megyei csapat a csoportja középmezőnyében várja a tavaszi folytatást.
Antal Zoltán a kézilabda szakosztály elnöke:
– A felnőtt csapat és Nagy Károly mesteredző irányításával egyre biztatóbb játékot nyújt. Az utolsó
két vereségből sem szabad nagy következtetést levonni, mindkétszer erős bírói ellenszél volt. Ennek ellenére az első ötbe várom a gárdát. A junioroknál korosztályváltás volt, sőt egy korosztály ki is esett, így
most egy nagyon fiatal gárda dolgozik Szilágyi Péter keze alatt. Ez a csapat 3 évig is együtt játszhat, tehetségesesek, van idejük a jó eredmények eléréséhez.
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NAGY KÁROLY

SIMÁNYI PÉTER

ANTAL ZOLTÁN

Karate – 2016.
Vecsés fiatal karatésai 2015. december 12-én, Fridrich mester vezetésével az év utolsó nemzetközi versenyén mérettették meg magukat a szlovéniai Kuzmában. A Kovács–Sarkadi–Iván összetételű gárda a csapatversenyben 4. helyezést ért el, egyéniben Kovács bronz-, Sarkadi arany-, Iván ezüstérmet szerzett.
Április 16-án rendezte meg az UTE judo termében országos bajnokságát az S.K.I.H. Karate Szövetség.
A vecsési karatésok 8 fővel vettek részt a megmérettetésen. Az Iván – Sarkadi – Kovács gárda a csapatversenyben bronzérmet szerzett. Egyéniben Sarkadi István ezüst-, Kovács Dénes bronzérmet nyert. A Malya
Botond – Vetró Benedek – Gyenis Márton csapat bronzérmet, egyéniben Gyenis Márton bronzérmet szerzett. Mellettük Görgényi Balázs két aranyérmet, Görgényi Bence bronzérmet nyert.
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Április 22-25-én Portugáliában, Portoban rendezte meg az Európai Karate Szövetség a második nemzetközi edzőtáborát és versenyét. Az edzőtábor technikai részét a Japánból érkezett legfelsőbb vezetők irányították,
köztük soke Hirokazu Kanazawa 10 danos mester. A napi négy edzés után bírói képzés zárt egy napot. A rendezvényen 18 ország 300 karatékája vett részt. Április 24-én rendezte meg a Portugál Szövetség a versenyt, amelyen minden jelenlévő ország képviseltette magát. Fridrich György master kategóriában aranyérmet nyert.
KÖZÉPEN A SPORTÁG SZENTJE, TŐLE JOBBRA FRIDRICH GYÖRGY LÁTHATÓ

Május 13-án Vecsésre látogatott az S.K.I.F. elnöke, Kancho Nobuaki Kanazawa mester. A vecsési karatésok új edzőtermében (Fő út 112.) edzést tartott. Az ország több részéről érkeztek feketeöves karatésok.
A mester kétszer kétórás edzésén az új edzőterem jól vizsgázott. Kancho Kanazawa mester megelégedése
jeléül pár sorban méltatta az edzőterem (dozsó) jelentőségét és a karate tanítását.
Augusztus 26-a és 28-a között rendezték Indonézia fővárosában, Jakartában a 12. S.K.I.F. világbajnokságot. A sportág magyar versenyzői között két vecsési, Fridrich György és Gebri György is résztvevője
volt a vébének. Negyvenöt ország 600 karatékája mérte össze tudását egyéni- és csapatversenyekben. A
magyarok legjobb eredményét Fridrich György érte el, katában 4. és kumitében is 4. helyezett lett.
2016. november 12-én rendezte meg a Magyar Karate Szövetség a Shobu Ippon országos Bajnokságát
Pakson. A versenyen kb. 460 versenyző mérettette meg magát minden korosztályban. A vecsési karatésok
7 fővel vettek részt az eseményen. A 7 éves korcsoportban Görgényi Bence, a 10-11 éves korcsoportban
Malya Botond ért el harmadik helyezést.
KARATE SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGE

Kézilabda– NB. II. Déli csoport – nők
Helyzetkép a tavaszi szünet előtt…
A felnőttek mezőnyében Szigetszentmiklós állt az élen 15 ponttal. Őt három 14 pontos gárda követte:
Gárdony-Pázmánd, Fehérvár II., Cegléd sorrendben. 9. Vecsés Kombi Express 9 1 1 7 199-236 3
Tavasszal jobb a sorsolás, mert hat alkalommal leszünk pályaválasztók, ezért egy huszáros hajrával
még sok minden elképzelhető.
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A juniorok tabelláját Gárdony-Pázmánd vezeti százszázalékos mérleggel Gyömrő (16) előtt.
3. Vecsés Kombi Express 9 7 0 2 314-200 14
Tomori Győző edző: - Elkezdtük a felkészülést. Fizikálisan már nagyjából kezdünk rendben lenni, most
már csak a csapatrészeket kell még jobban összecsiszolni. Jelenleg 18 - 20 fővel dolgozom. Jött három –
szerintem – nagyon meghatározó játékos Inárcsról, NB1/B-ből. Jött egy kapus Pilisvörösvárról, ő is nagy
erősítés harmadik kapusként. A juniorok is látogatják az edzéseket, akik között van jó pár tehetség. Az
edzés látogatottsággal eddig nem volt probléma, 14 ember átlagosan mindig itt van. Ha így folytatjuk a munkát, akkor a nyáron már jól láthatjuk, hol vannak hiányosságok, hova kell erősíteni, s utána neki tudunk vágni az NB II-es csoport megnyerésének. De még kellenek új játékosok, és sok munka, sok edzés kell.
A bajnokság végeredménye
A bajnoki címet Gárdony-Pázmánd szerezte meg (29 ponttal) Fehérvár II. (28) és Szigetszentmiklós (27) előtt.
8. Vecsés-Jusec 18 4 2 12 423-462 10
A legjobb gólszerzők:
47: Czudor Alexandra, 43: Lovászi Réka, 33: Kökény Nóra
A juniorok versengésében a győztes Gyömrő lett 34, második Gárdony-Pázmánd 32 ponttal.
3. Vecsés-Jusec 18 15 0 3 597-382 30
A legjobb gólszerzők:
97: Tímár Flóra, 76: Vörös Andrea, 60: Czudor Alexandra
Antal Zoltán szakosztályvezető: A női felnőtt csapatnál még most is tart a csapat kialakítása, még az
út elején vagyunk, de biztatónak látom a helyzetet. A tavaszból már lehet építkezni
A felkészülés augusztus elsején kezdődik, de a játékosok kaptak nyári szabadidős programot is, hogy
szinten tartsák erőnlétüket. A junioroktól szép a bronzérem, bár az ezüst sem volt messze tőlük.
Pontvadászat 2016/17
Antal Zoltán szakosztály elnök: A keretbe sok új játékos érkezett, idő kell ahhoz, hogy összekovácsolódjanak. A vezetőedzői feladatokat Tomori Győző felesége, Kamper Olívia vette át. Természetesen mindent megbeszélnek, a szakmai kérdésekben is együtt döntenek, de a kispadra Olívia ül és ő meccsel. Ő még
játszhatna is, mert tavaly még az EHF Kupa győztes Dunaújvárosban játszott. Biztos vagyok abban, hogy
a lányok is egyre jobbak lesznek. Számukra az a cél, hogy összeálljon egy jövőbeni csapat magja a biztos
bennmaradás mellett. A junioroknál ugyanaz a helyzet, mint a fiúknál, itt is korosztályváltás volt, de ezzel együtt erős gárda maradt a következő szezonra. Pár év és a megszokott eredményeket fogják hozni,
azaz éremközelben lesznek Sirály Feri irányítása mellett.

SIRÁLY FERENC

KAMPER OLÍVIA

POMOZI NIKOLETT
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Játékoskeret: Bocskai Boglárka, Bán Fruzsina, Czudor Alexandra, Csépányi Ivett, Erdélyi Dorina, Fejér
Bettina, Forgács Szimonetta, Halász Henrietta, Haris Zsuzsa, Hartyáni Viktória, Hegedűs Hanna Sarolta,
Kékesi Éva, Kovács O. Zsófia, Ladics Enikő, Major Hanna, Németh Tímea, Pomozi Nikolett, Pusztay Szilvia,
Tímár Flóra, Tóth Enikő, Tóth Tímea, Tumpech Nikolett, Uray Borbála
A felnőttek egy fordulóval az őszi szezonzárása előtt 9 ponttal a 6. helyen tanyáznak. Legjobb gólszerző Pomozi 45, Hegedűs 36 és Forgács 28 góllal. A juniorok küzdenek a dobogós helyezését, zárás előtt
a 4. helyen állnak. A legjobb gólszerző a 63 gólos Tímár Flóra.
Antal Zoltán szakosztályelnök: Nagyon elégedett vagyok a hölgyek teljesítményével. Lényegében három hónapja dolgoznak együtt, és érezhetően egyre jobb a teljesítményük. A Tököl elleni mérkőzés kivétel, mert akkor szinte az egész gárda betlizett. Reméljük, hogy ez egy egyedi eset volt. Pomozit Vácról igazoltuk, máris nagy erőssége a gárdának. További javulást várok a lányoktól, aminek még jobb helyezés
lehet a következménye. A juniorok már most mutatják oroszlánkörmeiket, ők dobogóesélyesek.

Fogathajtás – elkezdődött a szezon
A négyesek vébére készülnek
Április 20-24. között a csehországi Kladruby-ban rendeztek nemzetközi fogathajtó versenyt, melyen a vecsési világbajnok Dobrovitz József is elindult a négyesek mezőnyében, aki mindhárom versenyszámot megnyerte, így magabiztosan lett a kategória összetett győztese. Május 5-8. között Fábiánsebestyén indult el
a hazai versenyek sora. A magyar élmezőnyön kívül svájci, osztrák és német hajtók is résztvevői voltak a
viadalnak. A két Dobrovitz, Lázár Zoltán és a svájci Ulrich Werner nagy csatát vívott. Végül Lázár –
Dobrovitz Jr. – Dobrovitz – Ulrich sorrend alakult ki az élen.
Június 2-5. között a szlovákiai Topolcsányban rendezett négyes fogat versenyt ifj. Dobrovitz József
nyerte megnyugtató előnnyel a magyar Moró Lajos előtt. A viadalom cseh, szlovák, osztrák, német és holland hajtók vettek részt.
APA ÉS FIA TAVALY AACHENBEN FOTÓ: MEDVEGY ERZSÉBET
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Július 12-17-e között rendezték meg a németországi Aachenben a „kisvilágbajnokságot”, ahogyan ezt
a négyes fogatosok nevezik. Kétségtelenül ennél az évente megrendezett versenynél csak a két évente megtartott világbajnokság jelent komolyabb viadalt.
Egyéniben az ausztrál Exell tarolt, mind a három hajtást megnyerte, így az összetettben is fölényesen
nyert Chardon (holland) és Chester (USA) előtt. A holland, a német és a belga hajtók követték a triumvirátust, amibe örömünkre Dobrovitz József és Lázár Zoltán is beletartozott. ifj. Dobrovitz József ezúttal kicsit elmaradt a várakozástól.
Összetettben Dobrovitz József a 8. helyen fejezte be a versenyt, ha csak egy verőhibája lett volna, már
övé a 6. helyezés. Nagyon szoros volt a mezőny. Lázár Zoltán a 9. és ifj. Dobrovitz József a 16. lett a végső elszámolásnál.
Csapatoknál holland-német párharc volt, ebben a sorrendben dőlt el a küzdelem összetettben is. Mieink
gyengébb hajtással lecsúsztak a dobogóról, a belgák megelőztek bennünket.
Július 28-31-e között a csehországi Nebanicében volt nemzetközi verseny. Rajtunk kívül német, svájci, holland, francia, osztrák és cseh hajtók álltak rajthoz. Egyéniben a németek világbajnoka Brauschle
nyert a francia Voutaz előtt. A bronzérmes Dobrovitz lett. A magyar Dobrovitz, Móró, Váczi összetételű csapat a 2. helyre szorult a német együttes mögött.
Augusztus 11-14-e között a németországi Lahdenben volt az utolsó vébé előtti nagyobb verseny. Itt a
teljes német élmezőny képviseltette magát, mellettük belga, svájci és svéd hajtók voltak jelen. A két
Dobrovitz ragyogóan szerepelt. Az apa a 2, a fia a 3. helyet szerezte meg.
Az augusztus végi bredai (Hollandia) vébé minden idők legerősebb versenye lesz! Ugyanis a rendező
nemzet 9, a többi nemzet 6 versenyzővel képviselheti magát a VB-n!
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Nagy magyar – és vecsési – siker a Vébén!
2016. szeptember 01-04. között a hollandiai Bredában rendezték meg a FEI Négyes-fogathajtó
Világbajnokságot, amelyre a házigazdák kilenc, a többi nemzet maximum 6 versenyzőt küldhetett. Rajtkor
14 nemzeti csapat 54 versenyzője indult el a királykategória legnagyobb versenyén. A 3 fős magyar csapat tagja Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József és Lázár Zoltán volt, de Móró Lajos és Váczi István is elindult minden idők legerősebb világbajnokságán.
Az esélylatolgatáshoz kevés jóstehetség kellett. Látszott, hogy az egyéni és a csapat aranyat már előre ki lehet adni, annyira egyértelmű az ausztrál Exell Boyd és a holland csapat fölénye. Ez be is igazolódott, mert az utolsó számnál, az akadályhajtásnál akár minden harmadik akadályt verhették is volna, akkor is övék az arany. A többi helyezésért ellenben hihetetlen éles küzdelem folyt. Két-három ponton akár
6-8 helyezés is múlott.
Díjhajtás
Itt már kezdett eldőlni a dolog. Exell, a mai király elegáns produkcióval verte a korábbi királyt, a holland
Chardont. Harmadik az USA nagyágyúja, Weber lett, őt még két holland követett. A magyar csapatban
Lázár Zoltán (7.), Dobrovitz József (9.) eredménye volt a jobb, és számított a csapateredménybe. Ifj.
Dobrovitz (27.) ebben a pontozásos menetben lemaradt, és csak a végén volt látható, hogy pár ponton
múlt egy még jobb helyezés. Csapatban a hollandok jelentős előnyre tettek szert. Őket az ausztrál és az
USA gárdája követett, de látható volt, hogy ők ki fognak esni a versenyből, mert nincs erős második hajtójuk. Mi a 4. helyen álltunk, és a legnagyobb riválissal, a németekkel szemben jelentős előnyt szereztünk.
Az arany már itt is eldőlni látszott a hollandok javára.
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Maratonhajtás
Az ausztrál ebben a lovat és hajtót próbára tevő menetben megint parádézott és nagy fölénnyel nyert.
Miután Chardon, de főként Weber többet hibázott, szinte kijelenthető volt, hogy Exell lesz az egyéni világbajnok, mert akadályban annyit hibázhat, amennyit tíz versenyen együttvéve szokott. A holland de
Ronde és a német Sandmann ért fel a hajtás dobogójára.
Két szám után Exell majd 20 pontos fórban volt de Ronde és Chardon előtt.
Ifj. Dobrovitz fantasztikusan ment, és az 5. helyéért járó pontszámmal jelentősen előbbre lépett. Lázár
is kitett magáért, és eredményével feljött az összetett 6. helyre. Sajnos, Dobrovitz hajszállal halványabb
volt, de a szoros mezőnyben már látszott, hogy mind a három magyar ott lehet az első tízben.
Csapatban ezt a számot a németek nyerték a hollandok és a magyarok előtt. Összetettben két szám
után a hollandok előnye még mindig tetemes maradt, de a németek két pontra megközelítettek bennünket az ezüstért vívott harcban.
Akadályhajtás
A változatosság kedvéért ezt a számot is Exell nyerte, így senkiben sem maradhatott kétely, hogy ez az
ausztrál fiú kimagaslóan a legjobb a királykategóriában. Övé volt az egyetlen hajtás, ami szintidőn belül
és hibátlan volt. A szoros mezőny miatt az élmezőny rizikósan hajtott, ami magával hozta a hibák lehetőségét. Nem véletlen, hogy két kevésbé ismert hajtó, a német Harm és a francia Martin lett a számban 2.
és 3. Viszonylag lassan, bőven a szintidőn túl, de verőhiba nélkül totyogtak végig a pályán. A nagy vágta
Chardon és Weber mellett ifj. Dobrovitznak is sikeres volt. Dobrovitz is jól hajtott, bár tud és ment már
ennél jobbat is, de hajtása arra elég volt, hogy az első tízben maradjon. Lázár azonban többet hibázott a
megengedettnél, így lényegében helyet cserélt ifjabb Dobrovitz Józseffel.
Egyéni végeredmény:
1. Exell (Ausztrália) 158,40
2. Chardon (Hollandia) 183,13
3. de Ronde (Hollandia) 185,25
6. ifj. Dobrovitz József (Magyarország) 200,58
8. Lázár Zoltán (Magyarország) 203,16
10. Dobrovitz József (Magyarország) 203,57
Csapatban a hollandok nyerték a hajtást, amivel még magabiztosabbá tették összetett aranyérmüket.
A nagy kérdés az volt, hogy mieink megőrzik-e előnyüket a németekkel szemben? Ez sikerült, bár az USA
akadályban bejött másodiknak, de mi, a sovány előnyünket megdupláztuk a németek előtt. További öszszetett sorrend: 4. Svájc (417,77), 5. Ausztrália (423,44), a 6. USA (435,38). Meglepetés Belgium gyengébb teljesítménye, és a 10. helyezése.
Csapat végeredmény:
1. Hollandia 365,09
2. Magyarország 390,22
3. Németország 394,79
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FOTÓ: HORVÁTH KRISZTINA/HOEFNET

Elmondható, hogy a magyar fogathajtók nagy sikert értek el. Egyéniben a hihetetlenül erős mezőny
első tíz helyezettje között három magyar – közöttük a két büszkeségünk, apa és fia, Dobrovitz József és
ifj. Dobrovitz József – neve szerepel. Ebben a pillanatban a hollandok verhetetlenek, tehát ez volt az elérhető maximum, és ez meglett! A csapatezüst óriási siker! Bravó fiúk, köszönjük!
Október elején, Izsákon rendezték meg az országos bajnokságot. Négyesek versenyében mindhárom
hajtást Dobrovitz József nyerte meg, így ő nyerte meg az Országos Bajnoki aranyat. Fia, ifj. Dobrovitz József
mindhárom számban második lett, így összetettben ő szerezte meg a bajnoki ezüstérmet.
KAL. ÖSSZEÁLLÍTÁS
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Újabb magas szintű elismerés
a vecsési polgárőröknek
A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület és a Pest Megyei Polgárőr Szövetség felterjesztése alapján Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter úr a bűnmegelőzés és veszélyelhárítás terén, valamint a polgárőrség célkitűzéseinek megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Suskovics Zoltán alelnököt belügyminiszteri dicséretben és jutalomban részesítette, mely a Sopronban tartott Országos Polgárőr Napon
került átadásra.
Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az „Év polgárőre” elismerésben részesítette Birta Norbert titkárt, továbbá a „Polgárőrség Sajtó Díja” elismerésben részesítette a vecsési Williams
Televíziót. Az elismeréseket a Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén kerültek átadásra.
VT. INFO
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G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Varjasi Béla

Évszakok szépsége
A lehullott havon tündöklő Nap
vakító sugarakat szikráz.
Tél havára jellemző fuvallat,
apró kupacokat formáz.
Valaki ünnepel, van , aki fázik.
Sok szegény éhez, más vacsorázik.
Aki szereti, az élvezi a telet,
más elviseli, mert semmit sem tehet.
Minden évszak szép a maga nemében.
Más és más áll közel az emberek szívében.
Oly csodás tavasszal, ha jő a kikelet.
Őszi tájnak, gyümölcsöknek csak örülni lehet.
Sütkérezhetünk nyáron a melegben.
Hála ébredhet fejekben, szívekben
a sok-sok csodáért, mit az Úrtól kapunk:
közvetítsük hát, mily hálásak vagyunk!

Kelemen Bata Mária

Amikor

Repülő zúg házak felett,
harsány hangja elől repeszt.
Egész lakás beleremeg,
megkoccan az ablaküveg.
Bárányfelhő összerezzen,
a kék égbolt majd szétreccsen.
Falevele zizeg, remeg,
gyökerénél a föld rezeg.
Szél táncol a propelleren,
fék jajdul föl a kereken.

Futópálya köve bölcsen
súlyát tűri rendületlen.
Tágas környék berezonál,
befogadja a terminál.
A gépmadár lassan megáll,
sok utasa vígan kiszáll.

Benke Mária

A hajléktalan
Alkonyodik, a buszra várok,
csendesen szemlélem a világot.
Elered az őszi eső, fázom,
összehúzom a kabátom.
Egy hajléktalan ácsorog, ázik,
szomorú, biztos nagyon fázik.
Én legalább a buszra várok,
céltudatosan hazatalálok…
Ő nincs, mire várjon, áll céltalan,
az eső veri, élete kilátástalan.
Egy kocsma gyér fénye a közelben
világít, - nincs ereje, hogy bemenjen?
Bent sok ázott ember, füst, ételszag,
de meleg van, nincs egyedül, hátha
enni kap…
A pulthoz oldalog szerényen,
a nincstelenség látszik szegényen…
Egy kapatos uraság megszólítja:
- Mi kéne, ha vóna? – tódítja.
- Egy kis kenyér és egy pofa sör,
az jól esne, ha meghív, köszönöm.
- Meghívlak én öcsém, de mért nem
dolgozol?
- Nincs munkám, se lakásom,
– nincs sehol.
Megsajnálja az idős uraság,
rendel neki pörköltet,s uborkát,
no, egy pofa sör ital is jár vele,
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a hajléktalannak a szeme könnyel lesz tele.
Az egykedvű arckifejezés mohó éhségre vált,
falni kezdi a pörköltet, s az uborkát.
Néha nagyot kortyol, „hörpöl”
nem gondol semmire, kipirul a sörtől.
Sok ilyen pillanat kéne’ – gondolja
nyeli az ételt, s a sört – de jó volna…
Megérkezik a buszom, hazamegyek,
finom meleg van, a hűtőt nézem, mit is egyek?
Elgondolkodom, s az Életem felértékelődik,
hálát érzek, jó, hogy velem valaki törődik…

Schubert Kat

Őszi vers

Lopakodva közeleg, még észrevétlen,
Ott vagyok az elmúlt órák hamis ígéretében,
Még ott vagyok, fogom és visszatartom.
Nem fogom fel, hogy elmúlt, valaminek vége,
Megváltozott minden, a hajnalok sötétek,
Nem látom helyem, s nem tudom, hol vagyok.
Lassan átkarol, és magához húz csendben,
Azt hiszem, hogy még rajtam múlhat a minden,
Kezemből csúszik,pedig szorosan tartom.
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Szénási Sándor István

Szerelmes álom
Zöld mezők ölén ringatják
kicsinyeiket a kukoricák,
hajnali ködök pólyázzák
őket, lágy szellővel takargatják.
Mosolyogva kel föl a Nap
végtelent ásító horizonton,
kacéran sóhajt az álmom
és elszökik tőlem, nem találom.
Fönn akadt angyali fátyla
a rád-gondolás sűrű ágain,
fülembe cseng kacagása
még, ahogy elnyeli fénylabirint.
Mosolya lelkemre égett,
a tájban mindenütt őt keresem,
dobogó kövek kísérnek
utamon, és újszülött szerelem.

Kétségek között

Vége van, a nincs, az új még születőben,
A senki földjén botorkálok vakon,de bőszen,
Semmi vagyok, koldus a markom - csak tartom.

Szeret, vagy nem szeret tépkedi az akáclevelet
kíváncsi kisgyerek,
és egy életen át
hullanak köré a levelek…

Egy ígéret megtalál, hogy jobb és szebb lehet,
Rám telepszik a gondolat s némán elhiszem,
Hinnem kell és bízni – magam az élet vagyok.

Általában

Mit nekem az ősz, köd és záporeső,
Égett avar nyomán, új föld, most születő,
Hagyom és engedem, már vissza nem tartom.
Mutassa meg magát, újat, valami szépet,
A novemberi ködbe vesző, madarat az égen,
Az árnyból születő: hatalmas Istenséget.

Sallay Gyula

Általában százévente egyszer, vagy kétszer
Trójai Faló áll éltünk közepében.
Tőled elvárják, higgy a mesének,
itt a Cassandrák a falnak beszélnek.
Don Quijote vagy a szélmalomharcban,
s nem tudod minek mész jobbra, vagy balra.
Adnak célt, kincstári álmot,
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utad a forgalommal gyakran szembe járod.
Itt a tudás és a jólét egyszerre késik,
amit nem tudsz, később elmesélik.
Gyakran fogy el ez meg az,
a munkánál van most panasz.
Jövedelmed baksissal mérik,
ám a nevét gyakran átcserélik.
Hitedbe is vertek nagy szöget,
nem mindenható szeretett Istened:
vagy csak éppen másfelé van dolga,
a végtelen időnek ezer év egy pontja.
Tehát küzdj: az életedért, a családért.
A feladat: bárhogy,de tovább élj!
Ősapád vemhes üszővel, feleséggel, gyerekkel
a karján
ideért e tájat hazájának vallván.
E hitet Te, gyermeked, és az unokád viszi tova,
akkor is, ha a vezetés mostoha.

G Ferenczy Hanna

Azt mondtad egyszer
…kellesz nekem
kínnak, keresztnek,
gyönyörnek is
meg gyötrelemnek,
égjek el érted,
mint eretnek csak szeress,
szeretlek!
Ez lett a vesztem,
s a te veszted,
voltam örömöd
és a kereszted,
élek magányban
kirekesztve holtomiglan
téged szeretve.
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GAMMEL JÓZSEF: VECSÉSI TANYA – AKVARELL (1955)
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Akikre büszkék vagyunk
A vecsési kétszeres IRONMAN
A vecsési Balázs Attila tavaly élte első versenyén Ironman lett. Mitől Vasember a Vasember? A feladat a következő: nyílt vízen 3,8 km úszás, terepen 180 km kerékpározás és 42 195 méter (teljes maraton) futás.
Attól Vasember, hogy ezt egy napon, egymásután kell végrehajtani, ami már az emberi teljesítőképesség
határát súrolja. Aki teljesíti arra méltán mondható, hogy Vasember.
Ismét július végén rendezték a legnagyobb magyar versenyt, a nagyatádi 27. eXtremeMan viadalt.
Attila ezúttal balszerencsés volt, bár jól kezdődött a verseny. Tavalyi időeredményénél (9 óra 47 perc 28
mp.) jobbat remélt, és úszásban a tavalyi eredményéhez képest több mint 3 perccel jobban is úszott.
Legkedvesebb és legerősebb száma, a kerékpár hagyta cserben ezen a napon. Előbb három defektje volt,
majd tetézve a gondokat: a bukósisak alatt megcsípte egy darázs, amiért menet közben a versenybíróságnál orvosi ellátást kellett kérni, és a sürgősségi mentő látta el. A történtek ellenére az itt elvesztett idő
egy részét a maratoni futásban mérsékelni tudta, és időeredménye 10 órán belül maradt. A közel 700 egyéni induló közül a 9:59:47-es időeredmény az abszolút versenylistán a 24. helyezést jelentette.
Korosztályában megismételte a tavalyi 4. helyezést. Csapatbajnokságban előrelépett, mert egyesülete, a
Megathlon SE a tavalyi 2. hely után most országos bajnok lett!
SZAJAN

FOTÓK: BALÁZS ANIKÓ
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A Vecsési Egészségügyi
Szolgálat– 2016-ban
A Szakorvosi Rendelőintézetet a Vecsési Nagyközségi Tanács alapította 1984-ben. Jelenleg a költségvetési
szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely
2010-től önálló költségvetési intézményként működik. A háziorvosi ügyelet, iskola-egészségügy, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakorvosi ellátás, a sportorvosi és foglalkozási-egészségügyi rendelés és egynapos sebészeti szakterületünk a jobb és biztonságosabb betegellátásra törekszik.
Megváltozott a laboratóriumunk kommunikációs rendszere. A háziorvosok az igényelt vizsgálatot interneten küldik a Telepi úti rendszerre. Laboratóriumunk egy mintavételi helyiség – itt vizsgálatokat nem
végzünk – a levett vér és egyéb minta anyagokat továbbszállítjuk a XVIII. kerületi Szakrendelő
Laboratóriumába, ahol nagyrészt a vizsgálatokat végzik, illetve a speciális laboratóriumba tovább szállítják azokat a levett mintákat, melyek vizsgálatát nem tudják elvégezni. Az elvégzendő vizsgálatok kérését számítógépre visszük és a XVIII. kerületi Szakrendelő Laboratóriumába továbbítjuk. Az elvégzett vizsgálatok eredményét internetes úton kapjuk meg.
Szeretnénk felhívni betegeink figyelmét arra, hogy a Szakrendelő szolgáltatásait CSAK a földszinti betegfogadó részlegén – betegirányító – történő bejelentkezés alapján vehetik igénybe. A szakrendeléseken
nem lehetséges TAJ kártya és személyi azonosító nélkül igénybe venni az ellátást. Felhívjuk a figyelmet,
hogy Kormányablaknál kérjenek megfelelő okmányt, ha valamilyen okból nincs igazolásuk. Ugyanez vonatkozik a lakcímkártya adataira, lakcímváltozás esetén is új igazolvány beszerzése szükséges.
Lehetővé vált a honlapunkon való előjegyzés.
Néhány szakrendelésünkön a meglévő gépek cseréjére volt szükség, új műszerek és gépek beszerzése
folyamatban van. A betegek közérzetét és kényelmét szolgálja: a Szakrendelő egész területén elérhető WiFi
szolgáltatás. A folyosókon fémszekrények vannak, melyek érme bedobásával működnek, kulcsra zárhatók
– kérjük felső ruházatukat és értékeiket itt helyezzék el.
A 2017-es évben tervezzük a betegvárókban lévő elavult székeinek cseréjét. Személyi változások is történtek, változások vannak a rendelési időkben is. Az új változások mind megtalálhatók a honlapunkon.(vecsesiszakrendelo.hu ) Az egynapos sebészeti részlegünkben a megnövekedett forgalmon kívül lényeges változás nem történt. A Szakrendelő munkatársai lakossági szűrésekre (magas-vérnyomás, koleszterin, cukorbetegség) várják a városi nagy rendezvényeken a lakosságot.
Az állami ünnepeken koszorúzáskor a Vecsési Egészségügyi Szolgálat is elhelyezi koszorúját.
A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi ellátásának javítása, ezért a közhasznú tevékenységet az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység területén fejti ki.2016-ban az Alapítvány a Háziorvosi ellátást
kiszolgáló szervereket informatikai eszközökkel, az iskola-egészségügyet egy vizsgálóággyal és a szűrővizsgálatokhoz használt mérlegekkel, az Egynapos Sebészeten az OEP által nem finanszírozott műtéteket
támogatta.
A Vecsési Egészségügyéért Közalapítvány továbbra is várja az alapítványi támogatásokat az alábbi
bankszámlaszámra: 65100091-11251585;
Illetve az Adó 1% felajánlásokat:
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – Adószám:18695553-1-13
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In memoriam – Elhunyt d’Elhougne László
Életének 73. évében 2016. október 18-án elhunyt d’Elhougne László.
Több megjelent könyvét Demeter Zoltán, a VT és a Vecsési Kalendárium korábbi szerkesztője rendezte kiadás alá. Írásai a vecsési
kiadványokban is megjelentek. Nehéz sorsa volt, de örökkévalóságra született, és azzá lett! Egy rövid idézet Zsuzsa leánya búcsúztató
beszédéből:
„Világnézete, gondolkodásmódja a Magyar Nemzetben, a CÉHben, a Belátható végtelen című antológiában, a Szó-kincs-ben megjelent írásain, az Alkalmi rokon, az Állatmesék felnőtteknek című könyvein keresztül hűen tükrözik szellemi gazdagságát, bölcsességét, fanyar humorát, bátorságát. Ez utóbbi könyve, Állatmesék felnőtteknek,
az irodalmi állattan, vagyis a literozoológia nagyszerű műfajával formát kínált számára ahhoz, hogy elmondja véleményét, tapasztalatait
azokról a magyarországi eseményekről, melyek 1989-1998 között a
híradásokban, televíziós közvetítésekben, újságcikkekben kínálták a
témát.”
A Vecsési Kalendárium 2017 évkönyvben is több helyütt olvashatnak tőle bölcs aforizmát, gondolatokat. Adjon a Jóisten örök nyugalmat számára!
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Elköszönés
Kedves Olvasó!
Megint eltelt egy év! És milyen gyorsan! Mennyi öröm és bánat, gond
és emelkedett pillanat!
A Vecsési Kalendárium hűséges olvasói nagyjából ismerik már a
szerkesztés főbb elveit. Mégis nem felesleges ezeket nevesíteni is. A
naptárnál lévő fotók mindegyike Vecsésen készült. Makacsul ragaszkodtam ahhoz, hogy „hazai” legyen. Voltak ellenérvek, hogy
más fotókkal, netes képekkel helyettesítjük. De, azoknak nincs vecsési lehelete…
A hónapok története szerintem a legfontosabb eleme a
Kalendáriumnak. Ugyanis, ha valaki – 5-10-20 év múlva – arra kíváncsi, hogy mi is történt a településén, akkor ebből tudja leginkább rekonstruálni az adott időszak helyzetét, az itt élők életét. Ehhez kapcsolódik a következő kérdés: mi kerüljön bele? Most az intézmények által szervezett igen gazdag, de sok
esetben az iskola falait nem átlépő rendezvényeket kihagytuk, és vártuk, hogy az intézményeink a saját
életüket bemutató részhez csatolják-e, illetve nézzük, hogy ők mit sorolnak a mindennapi működésük fősodrához. Ez a másik főrész, ahol az intézmények életén keresztül a kései utókor megtudhatja, miként éltek a Vecsésiek bölcsődés kortól szép korig. Ez már egy tisztességes könyv határa, és hol van a közigazgatás, a város fejlődésének, a sport, a civilvilág, a kultúra mindnyájunkat gazdagító eseményeinek sorolása? És hol vannak a versek, a festmények, s egy-egy színes publicisztika?
Bizony megállapítható, hogy amíg 20-25 évvel ezelőtt sokkal szegényebb méret is elegendőnek bizonyulhatott egy település élethelyzetének ábrázolásához, addig mostanra kinőttük a 288 oldalt, amelyben
közel 320 fotó hitelesíti a leírtak mondanivalóját.
De ez legyen legnagyobb gondunk! Mert ez bizonyítja, hogy egy lüktető, fejlődő városban élünk, egyre élhetőbb feltételek között.
Így legyen a továbbiakban is!
Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket, és, ami ebben a zavaros világban igen fontos, békés, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk Vecsés város polgárainak.
SZERETETTEL:
SZALONTAI JÁNOS, A KALENDÁRIUM SZERKESZTŐJE
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