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OKTÓBER 23.
A BÁKK színháztermében rendezték az 1956-os ünnepséget

8–9. old.

50 ÉVES
A HALMI ISKOLA
A fél évszázados évfordulót
október 27-én ünnepelték

10. old.

II. SZOMSZÉDOLÁS

Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

MINDENKI
KARÁCSONYA

Vecsés Város Önkormányzata
és a Bálint Ágnes Kulturális Központ
szeretettel meghívja önt és kedves családját

2017. december 17-én vasárnap
megrendezendő családi délutánjára.

13 órától Karácsonyi vásár
 Karácsonyi lakásdíszek, fajátékok, dísztárgyak, egyedi kézműves-,
bőrdíszműves és fazekasajándékok, mézeskalács, kürtöskalács,
házi rétes, fűszernövények, kisvonat a mindenki karácsonyfája
körül, betlehemi jászol, forralt bor, sütemény és sok minden más!
14.30-tól MINDENKI KARÁCSONYA ünnepi műsor

 Ünnepi megnyitó

A Folklór Fesztivált
és Kiállítást a Balla Péter
Népdalkör szervezte

 Zeneiskola megnyitója
 Református óvoda műsora
 Dr. Huszka Mihály plébános úr karácsonyi köszöntője

12. old.

15.30 A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekarának karácsonyi koncertje

NYOMDAGALÉRIA
NYÍLT VECSÉSEN
Ez a nyomdatörténeti kiállítás egyedülálló az országban

23. old.
13. old.

16.30 Desperado együttes koncertje
18.00 Grassalkovich iskola 4/d osztály betlehemi játéka
 Balla Péter Népdalkör karácsonyi dalai
 Rosmarein Tánccsoport tánca
 Nachtigallen Énekkar
Korcsolyapálya (2017. december–2018. február, 14   m x 24   m)
 Állatsimogató, kisvonat, betlehemi jászol,
forralt bor, tea, sütemény és még sok más.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMOK

JEGYZET

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a
vecsési gyermekes családokat
karácsonyi ünnepségünkre!

2017. december 16-án
szombaton 14 órakor

Karácsonyi
Koncert

2017. december 17-én 15:30-tól
a Bálint Ágnes Kulturális Központban

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Musikverein Wetschesch
Fúvószenekarának nevében szeretnénk megajándékozni önt
és családját karácsonyi hangversenyünkkel!
Bízunk abban, hogy jelenlétével megtiszteli koncertünket és örömmel
elfogadja a VHZ Fúvószenekarának karácsonyi ajándékát!

Áldott szeretetteljes karácsonyt kíván a VHZ csapata!

Bálint Ágnes

Művelődési Központba
(Telepi út. 43.)
Az ünnepi műsor és vendéglátás
után ingyenes tombolán a gyermekek
ajándékot nyerhetnek!
Várunk minden gyermeket
szüleikkel, hogy együtt örülhessünk
a Megváltónk születésének.

Vecsési Kereszténydemokraták

A Róder Imre Városi Könyvtár
decemberi programjai
Dec. 1. 18:00
Adventi Karácsonyi musor
G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör eloadásában

Dec. 5.

Vendég fellépo: Concerto Harmonia
Minden kedves olvasónkat meglepetéssel
várja a könyvtári Mikulás!

Illusztálta: Kaposi-Kovács Eniko

DEC. 15. 15:00-18:00
„Hangulatos karácsonyi délután”
kézmuves foglalkozás gyerekeknek
Részvétel: 200 Ft
2220 Vecsés, Telepi út 43.
Telefon: +36-29/354-391
www.vecsesikonyvtar.hu
facebook.com/roderimre

MEGHÍVÓ
Értesítjük Vecsés város lakosságát, hogy Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

2017. november 30-án 17 órától
a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében
(Vecsés, Szent István tér 1.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szlahó Csaba s.k., polgármester
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Évforduló,
forradalom
és gyásznap

1917. A Nagy Október Szocialista Forradalom. A NOSZF, amit lakosságcsere, újabb országcsonkítás,
november 7-én ünnepeltettek velünk. Ez már a skizofrénia kez- majd a Rákosi-féle rendszerváltás
dete. Volt-e egyáltalán? Nem volt, mert nem volt rá szükség! 1917 következett.
Államosítottak. Törvénybe iktatfebruárjában győzedelmeskedett a polgári forradalom, a cárt
száműzték és megalakult Kerenszkij polgári kormánya. Ezen ták, hogy az intézményi helyzetet
az október-novemberi napon egy bolsevik puccs volt, ami min- államosítással kell megoldani. A
denkit elpusztított a hatalom megszerzése útjából. Az végképp gyárostól a fűszeresig megtiltották
hazugság, hogy a cári államot döntötték meg, mert az már nem a tulajnak, hogy a sajátjába bemenjen, mert az már nem az
volt. Ettől még – bolsevik-jakobinus szokás, hogy szeretjük a övé. Nem az övé!
Közben a foglyok jöttek vissza a SZU-ból, a szovjet paradivérfürdőt – lemészárolták a cári családot, aztán a két kontinensnyi országot. Gondoljunk az ukrán genocídiumra, ahol 5-7 mil- csomból, de kussolniuk kellett, mert újabb megtorlás érhette
lió ember – gyerek, felnőtt, öreg – halt éhen vagy lőtték le, ha családjukat.
A kommunista rendszerváltásban nem volt emberség. Akit
szökni próbált az NKVD gyűrűjéből. Sztálin nem bízott senkiben, és azt is tudta, hogy nincs gazdaságosabb, mint az olcsó ellenségnek gondoltak, azt kiiktatták. „Te csak szám vagy!”
munkaerő. Sorra nyíltak a GULAG-táborok a megbízhatatla- – ordították a füledbe, miközben a vesédet verték. A megbízhanok millióiból. A háborúba katona is kellett. 1943-tól a rabok- tatlanokat internálták, vagyonukat elrabolták.
ból 971 ezer főt soroztak be a Vörös Hadseregbe.
Szolzsenyicin, aki végigharcolta a háborút Berlin elestéig, Nem tudom érzik-e, hogy miért történhetett meg október 23-a?
egy levélben leírja a barátjának, hogy mindenütt mást tapasz- Aki mindezt túlélte és megmaradhatott családi fészkében, annak
talt, mint amit a SZU-ban az emberek fejébe vernek. A levél ki- a TSZ rémével kellett szembenéznie. Gondoljanak bele: túléli a
tudódott, 11 év GULAG-rabság lett a jutalma. 1970-ben meg- háborút, fele családját kitelepítik vagy internálják egy táborba,
írta a GULAG-könyvét, amiért a szovjet hatalom kiutasította a és utána jön egy csőcselékfi és azt mondja, hogy amit eddig veSZU-ból. A könyvben leírja, hogy kb. 50 millió embert hurcol- rejtékedből és szorgalmadból összegyűjtöttél az holnaptól nem
tak a SZU négyezer (!) lágerébe, ahol közel a felük elpusztult a tied! Nincs föld, nincs állat, nincs traktor, lovaskocsi, semmi.
Nem én állítom, hanem Berecz János, a késő-Kádár-korszak
csak a háborút követő években. A háború után a megszállt területekről embermilliókat vittek a táborokba, ahol ugyanez volt ideológusa. Egy könyvében azt írja, szembeállítva és elhatárolaz arány. Mégis a legnagyobb létszám a táborokban az 1950- va magukat Rákosiéktól, hogy 1948–1953 között 1 millió 300
53-as években volt, amikor a más országbeli foglyok javát már ezer büntetőeljárás volt!
hazaengedték. Akkor kikkel teltek meg a táborok? A SZU népeivel és főként a háborút végigharcoló katonákkal, akikben Nem tudom érzik-e, hogy miért történhetett meg október 23-a?
Sztálin nem bízott, mert azok „látták a kapitalista valóságot” És eljutottunk napjaink másik, még mindig nem megfelelő
az elfoglalt területeken. Hivatalosan 1960-ban számolták fel a éthosszal átélt napjához, ami gyásznap a javából.
Gondoljanak bele, hogy mi lehetett volna ebből az országGULAG rendszerét, de a politikai foglyok „pszihuska” táborba (elmegyógyintézetbe) zárása megmaradt. Az utolsó tábort, ból, ha győz a forradalom?!
Igen, de ott van november 4-e a hazaárulás és a nemzetvesza Perm36 számút 1987-ben szüntették meg.
tés napja. Sokaknak, Kádár népének, a nemzetet elutasítóknak,
Napjaink ünnepe volt október 23.
ez ugyanúgy a megváltás napja, mint április 4-e.
Az ember sokszor belefárad az ünnepi beszédeket hallva, amely- De a tisztességes többségnek ez a nap a nemzet jö- „Gondoljanak bele,
vőjének megrablását jelenti. Magyar ember lelke
ben a lényeg elsikkadhat: mitől robbant ki?
hogy mi lehetett volna
Az okokat a magam részéről messzebb, de az előzőekhez belefájdul abba, hogy hová juthattunk volna…?
Helyette, ekkor kezdtünk el a szocialista tábor ebből az országból, ha
kapcsolódóan keresem. Nem akarok visszautalni az 1919-es
Tanácsköztársaság véres élményeire, amelyet az 1920-as tri- legvidámabb barakkja lenni, és azokat kellett a
győz a forradalom?!”
anoni trauma tetézett, de ezek mélyen beleivódtak a magyar legjobban üldözni, akiknek közük volt ’56-hoz. Minemzettudatba. A gondolatot inkább onnan indítanám, hogy csoda skizofrénia! Őket üldözzük: akasztás, börtön,
1920-tól a nemzet építkezésbe, önvédelembe kezd a keresztény- kirekesztés, mert rettegünk az ismétlődésétől, és ezért inkább
ség, az erkölcs és a nemzet szentháromsága mentén. Jön a há- eladósítjuk az országot és lehetővé tesszük, hogy az emberek
ború, előbb a német megszállás, majd az orosz megszállás. De iszonyú önkizsákmányolással, de többre juthassanak, mint a
azt minden ember látta és tudta, hogy amíg a szovjet ideért, ad- többi szocialista ország lakói. A legvidámabb barakk lettünk,
irigyelt az egész szoci tábor, és közben elsők lettünk alkoholizdig mindene megvolt.
musban, válásban, abortuszban és öngyilkosságban.
Nem tudom érzik-e, hogy miért történhetett meg október 23-a?
Ez is az örökség.
Csak ne azok adjanak tanácsot, akik mindezeknek szellemi
Amikor a szovjet ideért, minden elveszett! Rablás, pusztítás, nők
Szalontai János
tömeges megbecstelenítése, százezrek elhurcolása, kitelepítések, és erkölcsi örökösei!
2017. november 
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HÍREK

HÍREK

MOTOROS MIKULÁS

Vendég volt: Kovács Zoltán kormányszóvivő

Kis Tóth János és Tábori Ferenc
alpolgármester a megnyitón

13 óra 30 perc
Vecsés,
Halmy tér

Ritkaságszámba menő kiállítás nyílt

INDULÁS:
14 órakor

FIGYELEM!
Rendkívüli időjárás
esetén esőnap!
2017. december 10. vasárnap
CSIGAVEZÉR – 06-30/579-5478

Kovács Zoltán, Szlahó Csaba és dr. Szűcs Lajos
  A magyar kormány a demokrácia felfogásából adódóan már eddig
is sok kérdésben tartott nemzeti konzultációt. A napokban kézbesítik azt
a levelet, amely migrációval kapcsolatos kérdésekben vár választ a magyar lakosságtól. A kormány által
meghirdetett konzultációt lakossági fórumokon ismertetik a kormány
tisztségviselői.
Vecsésen november 7-én a Bálint
Ágnes Kulturális Központ színházter-

mébe várták az érdeklődőket. A vendégként Kovács Zoltán kormányszóvivő tartott előadást és válaszolt a feltett
kérdésekre. Házigazda dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Szlahó
Csaba, a város polgármestere volt. A
termet zsúfolásig megtöltötte a nemzet jövőjére érzékeny polgárok tömege, még a színpadra is székeket kellett rakni. A közel kétórás programot
a teljes egyetértés és a nemzetért való
aggódás gondolata jellemezte.VT info

„Jót tenni jó”
Hirdetés

Vecsés Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
Anyakönyvi Hivatala szeretettel meghívja azokat a házaspárokat, akik 2017-ben ünneplik a
25., az 50. és a 60. házassági évfordulójukat. A hagyományokhoz híven ebben az évben is közös ünnepséget szerveznek 2017.
december 2-án, szombaton 15
órától a Jézus Szíve Plébániatemplom.
Az ünnepség a templomban
kezdődik, majd a hozzátartozókkal együtt a Bálint Ágnes
Kulturális Központba hívják a
házaspárokat egy vacsorával
egybekötött estre.
Az ünneplő házaspárok az önkormányzat vendégei, a meghívott hozzátartozók részére pedig vacsorajegy vásárolható.
A rendezvényre 2017. november 15-éig lehetett jelentkezni.
Lajos Istvánné, anyakönyvvezető

  Örömmel közöljük, hogy idén ségcsomagokat készítünk helyi csais lesz tartósélelmiszer-gyűjtés a ládok részére.
TESCO-ban!
Már 6 éve, hogy karácsony előtt
November 24-én, péntek délután, nehéz helyzetben lévő vecsési csa25-én, szombaton és 26-án, vasár- ládoknak segítünk. Tavaly az így
nap egész nap a vecsési TESCO gyűjtött kb. 3,5 tonna élelmiszerből
szupermarketben a Magyar Élel- 300-nál is több családnak szereztünk
miszerbank Egyesület szervezésé- örömöt.
ben a helyi Római Katolikus EgyA csomagok szétosztását a helyi
ház KARITÁSZ önkéntesei és a óvodák, iskolák, családsegítő szolgáCIB Bank dolgozói élelmiszer-ado- lat ajánlásai és saját címlistánk alapmányokat gyűjtenek rászoruló csa- ján végezzük. Ám kérjük, ha valaki
ládok számára.
tud olyan családról, akiknek segítség
Kérjük, ezen a három napon vá- lenne egy csomag, de még nem találsárlásaiknál gondoljanak a szükséget tunk velük egymásra, jelezzék felénk.
szenvedő családokra és a nekik szánt
Köszönjük adományaikat, segítő
élelmiszert (liszt, cukor, rizs, tészta, támogatásukat!
olaj, szaloncukor, stb.) adják át önVecsés Andrássy-telepi Irgalmas Jézus
kénteseinknek! Adományaikból egyPlébánia karitászcsoportja
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  A Nyomdamúzeumok Egyesülete, a Bálint Ágnes Kulturális Központ és a Nyomdagaléria közös
szervezésében október 20-án a volt
kiállítóteremben megnyitották azt
az állandó kiállítást, ami az 1800-as
évektől kezdődően mutatja be a 20.
század nyomdászatával kapcsolatos
technológiákat, gépeket, berendezéseket és eszközöket. A kiállítást Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta
meg, aki elmondta, hogy elsősorban
fiatalokat várnak Vecsésre, de nemcsak a városból, hanem az egész országból, mert ilyen jellegű kiállítás

nincs máshol Magyarországon. A dés és nyomtatás fortélyait. A kiállíNyomdagalériát a Bálint Ágnes Kul- tást a Vértesi Nándor u. 9. szám alatt
turális Központ öt évre fogadta be, si- kéthetente szombaton 9 és 12 óra kökeres együttműködés esetén további zött a Gammel Kör (www.facebook.
évekre meghosszabbíthatják a bérleti com/search/top/?q=gammel%20kör)
szerződést. Ezt követően Kis Tóth Já- foglalkozási időpontjában lehet megnos a BÁKK igazgatója kiegészítés- tekinteni, de lehetséges telefonos
képpen még hozzátette, hogy a gyűj- vagy internetes egyeztetés után is
teményt már a Mesefesztivál idejére időpontot kérni.
összeállították és már akkor is fogadElérhetőségek:
ták az érdeklődőket, de hivatalosan (e-mail: nyomdagaleria@gmail.
csak most nyitották meg a kiállítást. A com; facebook: www.facebook.
megnyitón a megjelent vendégek egy com/nyomdagaleria;
interaktív bemutatón vehettek részt, telefon: 1/331-1107
megismerhették a régi ólombetűs sze- (Bővebb cikk a 23. oldalon olvasható.)

Kecskeméti Róbert
kitüntetést kapott

Mézeskalács-kiállítás
az Emlékházban

  Október 23-án, Nemzeti ünnepünk alkalmá  Bálint Ágnes születésének 95.
ból Kecskeméti Róbert,
évfordulója alkalmából mézeskaa MÁV Zrt. Budapeslács-kiállítás nyílt az Emlékházban,
ti Pályavasúti Területi
melyet egyénileg a nyitvatartási naIgazgatóságának műpokon lehet(ett) megtekinteni. Novködéstámogatási vezeember 5-ig már nagyon sokan látták.
tője Közlekedésért ÉrA kiállítás novemberben az idelátodemérem-kitüntetésben
gató csoportoknak tart nyitva. Végül
részesült. A kitünteidei utolsó, december 3-ai nyitva
tést dr. Seszták Miklós,
tartásunkkor ismét várjuk egyéni
a Nemzeti Fejlesztési
látogatóinkat! Ez lesz az utolsó leMinisztérium miniszhetőség, mert ezt követően a kiállítere adta át.
Kecskeméti Róbert Dr. Seszták Miklós
tás bezár, a résztvevők hazaviszik a
Az indoklásban el- minisztertől vette át a kitüntetést
mesterműveket, melyek majd a kahangzott, hogy a „MÁV-
rácsonyi asztalokat díszítik.
nál azok képesek magas szintű koor- nyait, ezért kiemelten értékes tagja
Érdemes eljönni, mert mind
dinációt megvalósítani, akik a vasút- a vállalatnak”.
gyermek-, mind felnőtt kategóriüzem működését annak teljes vertikuKecskeméti Róbert vecsési lakos. ában igen érdekes és szép művek
mában értik és átlátják a különböző 1990–1994. között az első önkor- születtek, bár azt sajnálom, hogy
szakmák és szervezeti egységek kap- mányzati testület tagjaként a Gaz- a gyerekek nem jelentkeztek több
csolatrendszerét. Kecskeméti Róbert dasági Bizottságot vezette. Jelentős alkotással. Nos, talán jövőre megközlekedésmérnök több mint 40 éves érdemeket szerzett a telefon- és ká- jön a kedvük – a felnőttrésztvevők
vasúti pályafutása során, a műszeré- beltévé-hálózat kiépítésében és más nagy része ugyanis olyan jól szóraszi munkakörből indulva folyamatos a várost gyarapító, annak fejlődését kozott a családban vagy munkahetanulással több vezetői pozícióban szolgáló fejlesztésben. Később és je- lyi (!) csoportokban végzett munka
komoly tapasztalatot szerzett mind lenleg is a polgármester gazdasági fő- közben, hogy azt ajánlják, csinálműszaki, mind gazdálkodási terüle- tanácsadója.
junk a dologból hagyományt, és
ten; megélte a technikai fejlődést és
Kitüntetéséhez szívből gratulá- jövőre is rendezzük meg. Rajtunk
sikerrel alkalmazta annak vívmá- lunk.
VT info biztosan nem múlik, örömmel vál2017. november 
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Fotó: Németh Ágnes

GYÜLEKEZŐ:

Katona Csaba felvételei

FELVONULÁS!
2017. december 3.

Idén is megrendezik a jubiláló
házaspárok
ünnepségét

Nemzeti konzultáció

laljuk. Reméljük, akkor majd önök
is részt vesznek egy-egy szép mesterművel! Addig is jöjjenek el de
cember 3-án 10 órától, hogy lássák,
hogy megy ez.
Németh Ágnes
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ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODÁINK ÉLETÉBŐL

Testületi ülésről jelentjük

Az október 26-án megtartott testületi ülésen a képviselők összesen 18 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között rendeletet alkottak arról, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
összesen hány választópolgárnak kell lennie, javaslatot tettek az önkormányzati óvodák és bölcsődék téli zárva tartásának idejéről. Elfogadták a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium, a Gazdasági Bizottság és a Vecsési Értéktár Bizottság beszámolóját.

Polgármesteri beszámoló

vett a Szárhegyi Káposztafesztiválon. Szlahó Csa- növelte. Ilyen volt például a Vecsési Városgondnok
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején ba beszámolójában kitért a fontosabb városi ünnep- Nonprofit Kft. részére 250 millió forintért megváa folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatta a ségekre is.
sárolt Széchenyi út mentén fekvő új telephely és a
képviselő-testületet. Elmondta, a polgármesteri
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kéthivatal épületenergetikai munkálatainál (Épületnyelvű Iskola bővítésére 55 millió forintért megRendeletet alkottak a helyi
energetikai korszerűsítés Vecsés intézményein a
vásárolt telek, ami az intézmény szomszédságában
KEHOP-5.2.9-06-2016-00011 számú pályázat) a népszavazás kezdeményezéséhez
található. Az ingatlanvagyon értéke 2016-ban összekülső homlokzat és a hozzá kapcsolódó munkála- szükséges választópolgárok számáról
sen 699 millió forinttal nőtt az előző évihez képest.
tok elkészültek. A konyha felújítása az épület külA képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.
ső részén végzett munkákkal (világítás és homlok- A rendelet felülvizsgálatát a népszavazási eljárászati hőszigetelés) befejeződött. A Petőfi téri iskola ról szóló 2013. évi törvény módosítása tette szükA Települési Értéktár Bizottság
tornaterménél a tető- és a homlokzati hőszigete- ségessé. Ennek értelmében a képviselő-testület
lést a vállalkozó elvégezte. A SULPíTER-projekt egy 2011-es rendeletet változtatott meg. A módo- 2016-ban tizenhét értéket regisztrált
kapcsán, Tábori Ferenc alpolgármester vezetésé- sítás szerint helyi népszavazást Vecsésen a válasz- A bizottság munkájában 3-an vesznek részt. Vadável egy küldöttség járt Triestben.
tópolgárok legalább 10 százaléka kezdeményezhet. szi Istvánné könyvtárvezető, Dóróné Zemmel KataJó ütemben haladnak a beruházásokkal. A Hallin és Gál István nyugdíjas pedagógus. A bizottság
mi iskola bővítésének építési munkáival novem2016-ban
17 helyi érték azonosításával kapcsolatos
Elfogadták a gazdasági bizottság
berben végeznek. Elkészült a Virág utca, Ádám
javaslatot fogadott el. Regisztrálták többek között
utca-Telepi út közötti szakasza. Végeztek az Arany 2016. évi beszámolóját
az Erkel Ferenc utcai fasort, az első világháborús
János utcában a járdaépítéssel az Erzsébet tér és Alattyáni István, a gazdasági bizottság elnöke be- emlékművet, a vecsési savanyú káposztát, a Vecséaz Aulich utca közötti szakaszon. Október 13-15. számolójában többek között leírta, hogy 2016-ban si Tájházat és a temető régi sírköveit. Vecsés város
között Gyergyószárhegyre ment egy küldöttség, is jelentős vagyongyarapodást értek el Vecsésen. A honlapján (www.vecses.hu) elkészült egy menüpont
ahol a testvértelepülési kapcsolat 20. évforduló- bizottság kiemelt jelentőséget tulajdonított minden VECSÉSI ÉRTÉKTÁR, ahová felkerültek az eddig
ja alkalmából megerősítették az együttműködési olyan döntés meghozatalának, amely a város bevétel- felvett települési értékek szöveges ismertetővel, fényszándékukat, valamint két csapattal Vecsés részt szerzésének és vagyongyarapításának a lehetőségét képpel illusztrálva.
P.Gy.

2017. 11. 20.
Vecsés Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a Polgármesteri Hivatal és az
Andrássy Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítése
A projekt a Széchenyi 2020-program keretében 2017 tavaszán kezdődött. A város 237,3
millió forint európai uniós támogatást nyert a
KEHOP-5.2.9-16 számú konstrukció keretében
a polgármesteri hivatal és a Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítésére. A fejlesztés az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.
A két intézmény kivitelezési munkálatait, sikeres
közbeszerzési eljárást követően két vállalkozás

nyerte el. Az általános iskola munkálatait a vecsé- rűsítés is,
si székhelyű Reogroup Kft. végezte. Először az is- mely kekola nyílászáróinak cseréje történt meg jó hőtar- retében a
tó képességű műanyag ablakokra, majd az épület régi gázegésze külső- és födémszigetelést kapott. Záró lé- fűtést, nagy
pésként szerelték fel és üzemelték be a napeleme- h a t á s f o k ú ,
ket, melyek megújuló energia hasznosításával lát- energiatakaréják el az intézményt villamosenergiával.
kos fűtő-hűtő, ún.
A polgármesteri hivatal kivitelezését a HC Építő VRV-rendszerre cseKft. végezte. A cég a Városközpont-pályázat kereté- rélték le.
ben megépült Bálint Ágnes Kulturális Központ záró
A pályázat lehetővé tetmunkáinál is szakszerű munkát végzett és most is te, hogy ezzel a két intézménnyel
sikeresen működött együtt vecsési alvállalkozókkal. immár a város szinte összes közintézménye megA hivatal – kezdő lépéseként – pályázaton kí- újuljon, és korszerű, energiatakarékos épületként
vüli forrásból új tetőszerkezetet kapott. Majd ezt működjön. Ezzel megfelelnek egyrészt az uniós
követően műanyag nyílászárókra cserélték a majd energiahatékonysági célkitűzéseknek, másrészt a
40 éves ablakokat, valamint a jó hatásfokú ener- város is új értékeket teremtett.
gia megtakarítás érdekében az épület födém- és
A projekt megvalósítási összköltsége bruttó
külső hőszigetelést kapott. Az utolsó lépésként itt 244,9 millió forint, amely összegből az önerő ös�is felkerültek a hivatal áramigényét jelentősen ki- szege 7 635 122 forint, az igényelt támogatás mérszolgáló napelemek.
téke 96%-os támogatási intenzitás mellett 237 316
A kivitelezést követően, az előírásoknak megfe- 579 forint.
lelően, mindkét épület energetikai tanúsítványt kaPályázati azonosító: KEHOP-5.2.9-16-2016-00011
pott, mely szerint az általános iskola CC besorolást
További információ kérhető:
ért el. A polgármesteri hivatal épülete még ennél
Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonis jobban teljesített, BB besorolást kapott. Ennek a profit Kft. (VVFT)
kiváló értéknek az eléréséhez persze hozzájárult a
Tel/fax: +36 29/357-645, e-mail: palyazat@
tavalyi évben, önerőből végrehajtott fűtéskorsze- vvft.hu, www.vecsesitajekoztato.hu
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Márton nap a Falusiban
Hagyományainkhoz híven a Márton nap
előtti héten minden csoport közösen elkészítette a szülőkkel együtt a lampionokat.
Nagyon jó hangulatúak ezek az esték, jó ráhangolódás volt idén is a rendezvényünkre.

I

dén szombatra esett Márton nap.
Előtte egész hét Márton jegyében
telt el. Libákat készítettek különféle technikával a csoportok, Márton
történetével ismerkedtek, tombolán
nyerhettek különböző libás tárgyakat,
lampionokat, libás mézeskalácsokat,
lúdlábtorta-szeleteket, libatortát, libacombokat, libamájpástétomokat vagy
akár egész libát. Pénteken élő liba
várta a gyermekeinket az udvaron.
Óvodánk idén 18. alkalommal
rendezte meg, hagyománnyá vált
Márton-napi lampionos körmenetét. 2017. november 11-én, szombaton fél ötkor indultunk a Szent Ke-

Lovas vezette a felvonulókat
a Szent Kereszt templomig

inek és dolgozóinak, a volt óvodásainknak és szüleiknek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvodásainknak és
szüleiknek, továbbá mindenkinek,
akik velünk voltak ezen a napon és
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket.
Dr. Huszka Mihály atyának is köreszt Templomba. Az idén is igazi szönjük a szép szavakat, melyeket a
lovas katona kísérte a menetet. Régi gyermekekhez intézett.
óvodásunknak, Frühwirth Ádám- Köszönjük:
nak köszönjük, hogy elvállalta Szent
– a Vecsési Zenei Alapfokú MűMárton szerepét és kísérte a lován a vészeti Iskola tanárainak és növendémenetet a templomba, ahol az óvo- keinek, hogy zenével kísértek minket:
dánk Maci csoportjába járó gyerme- Balla Tibor, Boldizsár Zsolt, Csányi
kek német nyelven adták elő Szent Barbara, Leéb Zsombor és Szabadi
Márton történetét. A Napocska, a Laura.
Maci, a Pillangó és a Katica cso– a rendőrségnek és a polgárőrport hittanos gyermekei énekükkel ségnek, hogy biztosították az átketették színesebbé a műsort.
lést a Fő úton és az apukáknak, hogy
Köszönjük Vecsés város megjelent megkönnyítették a gyermekek bejuvezetőinek az összes képviselőnek, a tását a templomba;
Német Nemzetiségi Önkormányzat
– Koncsikné Szilvay Panni nénitagjainak, a társintézmények vezető- nek, hogy gyermekeinknek a dalokat

Pereckóstolás

Katona Csaba felvételei

NÉPSZAVAZÁST a választópolgárok legalább
10 százaléka kezdeményezhet

Vecsési Óvodapedagógusok
III. Szakmai Konferenciája
„A játék a kutatás legjobb módja.” (Albert
Einstein) Ezzel a gondolattal kezdtünk hozzá
a Vecsési Óvodapedagógusok III. Szakmai
Konferenciájának megszervezéséhez.

A

2011-es évtől folyamatosan
zajlik a szerkezetátalakítás
a köznevelés területén. A
mai helyzet szerint még inkább elengedhetetlenné vált, az óvodáskorú
gyermekek alapvető tevékenységének, a JÁTÉKNAK és a játék óvodai életben betöltött szerepének kihangsúlyozása.
2017 tavaszán nevelőtestületünkkel volt szerencsénk Dr. Pálfy Sándor
főiskolai tanár (Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar) – a játékkonfliktusokról, a
játék fontosságáról szóló – előadása2017. november 
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it meghallgatnunk. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy szeretnénk, ha az előadás mondanivalója
minél szélesebb spektrumban eljutna az óvodapedagógusokhoz, az óvodában dolgozó kolléganőkhöz és az
érdeklődő szülőkhöz.
A városban tevékenykedő óvodavezető kolléganőkkel és az oktatási
bizottsággal egyeztetve; megtapasztalva nyitottságukat, támogatásukat,
óvodánkkal nekifogtunk a szervezésnek.
A szakmai napot 2017. szeptember 18-án tartottuk a Bálint Ágnes

Kulturális Központban. „Napindító programként” az előadóinkkal, a
vecsési és a vendég óvodavezetőkkel
meglátogattuk a Bálint Ágnes Emlékházat.
A programra ezúttal olyan vendégeket is invitáltunk, akikkel rendszeresen tartjuk a szakmai kapcsolatot,
így Budapestről, Dunaharasztiból,
Gyálról, Lakitelekről, Pilisről, Szigethalomról, Szigetszentmártonból,
Taksonyból, Tápiószeléről, Tiszaugról, Törökbálintról és Újhartyánból
is érkeztek kollégák.
A délelőtti program szakmai tartalmú volt, míg a délutáni előadásra
a szülőket és a nagyszülőket is meghívtuk, mert úgy gondoltuk, a téma
őket is érinti.
Szép számmal voltunk jelen, ahol
a szakmai diskurzus mellett sor került a kollégákkal, szülőkkel való

A Maci csoport óvodásai
német nyelven adták elő
Szent Márton történetét
megtanította és együtt énekelt velük
a templomban;
– a Tradicipó Kft.-nek, a finom
pereceket és a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak,a támogatását;
– az Vecsési Borbarátok Egyesület tagjainak, hogy a borukat felajánlották a forralt borunkhoz és újborral kínálták a megjelent 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;
– a Szülői Munkaközösség tagjainak és az őket segítő szülőknek,
akik a lampionokat osztogatták, a
teát a forralt bort megfőzték és a perecekkel együtt kínálták;
– a szervezők és a többi segítők
munkájáért.
Köszönet illet mindenkit, aki közreműködött abban, hogy ismét szép
legyen ez a számunkra kedves hagyományőrző esemény.
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
– Dorfkindergarten Wetschesch
Német Nemzetiségi Szakmai
Munkaközössége
találkozásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére is. Felejthetetlen napot
töltöttünk együtt. Köszönet városunk vezetésének, a Bálint Ágnes
Kulturális Központnak, hogy segítő kezet nyújtottak a szakmai nap
létrejöttéhez! Továbbá köszönet a
MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadónak a szakmai és
lelki támogatásért és a Bálint Ágnes Emlékháznak a szíves vendéglátásért!
Szeretném minden elismerésemet
kifejezni a Vecsési Mosolyország
Óvoda lelkes nevelői és szülői közösségének a nívós kivitelezésért és
a további inspirációért.
A szakmai napot követő pozitív
visszajelzések alapján megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk,
ha az óvodapedagógusok szakmai
konferenciája hagyománnyá válna,
hiszen tapasztalható, hogy óvodáinkban szakmailag átgondolt, országosan is elismert tevékenység
zajlik.
Kovácsné d’Elhougne Ilona, óvodavezető,
köznevelési szakértő, Vecsési
Mosolyország Óvoda – Kindergarten
Kinderlachen in Wetschesch
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Október 23.

„És felborították a hegyet,
és megfordították a történelmet”

Az esős, zord idő annyiban változtatta meg az előzetes elképzelést, hogy
nem a Szent István téren, hanem a Bálint Ágnes Kulturális Központ szín
háztermében rendezte meg az önkormányzat az 1956-os ünnepséget.

Az ünnepi műsorban Sasvári Sándor szerepelt

Az ünnepi szónok
Veszprémi Klára volt

Koszorúzás az 56-os emlékműnél

A kép előterében dr. Szűcs Lajos és Szlahó Csaba

A bevezető gondolatokat
dr. Szűcs Lajos mondta el

A

VHZ Fúvószenekar kíséretében a Himnusz eléneklésével kezdődött a megemlékezés. Falvai Anett köszöntötte a
vendégeket, majd Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő bevezető gondolataiban ismertetett egy válaszlevelet, amelyet 1956. november 22-én
írt Nagy Imrének Kádár és a román
pártvezér, Dej a jugoszláv nagykövetségről. A két diktátor arra kér-

A himnuszt a VHZ kíséretében énekelték el

te Nagy Imrét, hogy vonja ki ma„A szabadság nem egyszerűen
gát a politikából, vallja be tévedését a zsarnokság vagy az elnyomás
és töltsön el pár hónapot Romániá- hiánya. Nem is felszabadítás arra,
ban. A válasz lényege abban sűrít- hogy azt csináljunk, amit akarunk.
hető össze, hogy „saját akaratomból A szabadságnak megvan a maga
saját lábamon nem hagyom el az or- belső logikája, amely megkülönszágot”. Nagy Imre ismerte régi elv- bözteti és megnemesíti: a szabadtársait, de sorsát nem úszhatta meg. ság az igazsághoz van rendelve, és
Busszal együtt elrabolták őt és kí- abban teljesedik ki, hogy az emséretét, és majd másfél évet a ro- ber keresi az igazságot és benne
mán Snagovban töltött házi őrizet- él abban.”
ben, ahonnan a tárgyalására hozták
Tisztelt hölgyeim és uraim, tiszhaza. A többit már tudjuk…
telt ünneplő közönség!
Ünnepi beszédet Veszprémi Klára,
61 esztendővel ezelőtti eseményt
a Vecsési Andrássy Gyula Általános idézünk ma fel. Ez a 61 év az embeIskola igazgatója mondott, melyet tel- riség történelmének idejéhez képest
jes terjedelmében ismertetünk:
épp csak egy pillanat.
Gál István átadta
Szarka Géza katonai rehabilitálását
igazoló dokumentumokat a polgármesternek

A forradalom 13 napja – az 1956.
október 23-ai tüntetések kezdetétől a szovjet csapatok Forgószél
nevű hadműveletéig – csak egy
villanás a magyar történelem 1117
éves időszakában. Ugyanakkor nekünk, magyaroknak mégsem lehet
mindez egy gyorsan feledhető történelmi pillanat, hiszen a forradalom és szabadságharc megingatta
a megingathatatlannak hitt szovjet
felépítményt.
Bebizonyosodott, hogy a népek önrendelkezése, a demokrácia a szovjet típusú kommunista diktatúrában
nem válhat valóra. A magyar nép
forradalma miatt Szovjetunió elveszítette esélyét egyrészt a világ proletárjainak egyesítésére, másrészt a
közép- és kelet-európai szocialista
országok megtartására is.
Így ez a 13 nap történelmet befolyásoló forradalom volt.
Október 23-a nekem is történelem. A történetével azonban csak a
felsőoktatásban találkoztam először.
Most már jómagam is tanítom ezt az
időszakot.
Az 1956. október 23-ai eseményeket megelőzte, hogy Szegeden
megalakult egy ifjúsági szervezet,
a MEFESZ, illetve 16 pontos köve-
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dalommá. Nagy Imre miniszterelnök,
a hősi halottak és a névtelen áldozatok emlékhelye található az Újköztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellájában. Mindhárom 2012-ben
lett nemzeti emlékhely a kulturális
örökség védelméről szóló törvény
módosítása nyomán.
Az 56-os események vérbefojtása
után kezdődött meg a forradalom és
szabadságharc emlékének kiirtására indított hadjárat. Éppen ezért kötelességünk beszélni az ellenállásról,
a bátorságról, a kitartásról, az önfeláldozásról, a szabadságba vetett hitről a tanítási órákon ugyanúgy, mint
a megemlékezéseken, hiszen itt nem
voltak altábornagyok, itt nem volt
stratégia és taktika, itt csak halálba
menő tizennégy-húszéves 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 győztesen
Az Ipartestület falán lévő emléktáblát Szűcs Lajos országgyűlési képélve maradtak. Élve maradtak elsőviselő, Szlahó Csaba polgármester és Tábori Ferenc alpolgármester
sorban azok, akiknek a testük meghalt,
koszorúzta meg
mert örökké élnek az örökkévalóban
és a nemzet szívében, és élve maradtelést állítottak össze a budapesti ciára, a magyar szimbólumok hasz- nak a többiek, akik talán csak most
műegyetemisták.
nálatára vonatkoztak. Ez a fiatalok eszmélnek ájult boldogságban a kiA legfontosabb pontjai a szovjetek- által kezdeményezett tüntetés vált tárult messzeség, a testi és lelki szatől való függetlenségre, a demokrá- halálos áldozatokat követelő forra- badság, a végtelenség szemléletében.
2017. november 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
A beszédet követően Sasvári Sándor színművész adott műsort, az elmúlt évtizedek sikeres rockmusicaljeiből. A slágerek óriási sikert arattak.
Gál István, a város díszpolgára
emelkedett szólásra, és elmondta,
hogy évtizedek levelezése vált valóra a napokban. Ismeretes, hogy dr.
Szarka Géza volt 1956-ban a Vecsési
Nemzetőrség parancsnoka. Személyének és a többi nemzetőrnek köszönhető, hogy Vecsésen semmi atrocitás
nem történt. Az új hatalom azonban
megfosztotta rangjától, megbélyegzett ember lett és nélkülözések után
az Andrássy iskolában kapott énektanári állást. Innen ment nyugdíjba
1985-ben bekövetkezett haláláig. Gál
István kérelmeivel folyamatosan ostromolta a Honvédelmi Minisztériumot katonai rehabilitálása végett. Ez
most járt eredménnyel, és a Honvédelmi Miniszter törölte rendfokozati
megfosztását, azt visszaadta és honvédelmi állományba visszahelyezte.
A dokumentumot – családi örökös
híján – Szlahó Csaba polgármester
vette át. A polgármester úr rövid beszédében kiemelte az emlékezés és a
hősöknek kijáró tisztelet fontosságát.
Rendhagyó módon a Szózat dallamai után került sor a koszorúzásra és a mécsesek elhelyezésére a téren lévő ’56-os emlékműnél. A régi
ipartestület épületében volt 1956-ban
a Nemzetőrség parancsnoksága. Az
Emléktáblát Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Tábori Ferenc alpolgármester koszorúzta meg. szalontai
Fotó: Katona Csaba és Polgár Gyula
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Az ünnepségre meghívták
az iskola nyugdíjasait is

Az idei év elején tanéveken átívelő programsorozat, megemlékezés
és projektmunka vette kezdetét iskolánkban. A 2017-es év sokat
jelent számunkra. Egy hosszú út fontos állomását, az időfolyam
áttekintését és kísérletet a megállítására, hacsak pillanatokra is.

A kép közepén Szlahó Csaba és Danguly Ervin Szárhegy polgármestere

Halmi iskola felvételei

A tanév során fogalmazódott meg a pedagógu- Szlahó Csaba polgármester meleg szívvel
sokban és tanulókban egyaránt, hogy az iskola je- emlékezett meg édesapjáról, az intézmény
lenéről is készüljön minél több fénykép az utókor egykori tanáráról
számára. A jelent dokumentálták az önkéntes fotóriporterek, a mindennapok ellesett pillanatai, az iskolánk első igazgatója, Nagy Istvánné megalaiskolai rendezvények és versenyek képei mosolyt pozták az iskola szellemiségét, követendő példát
csaltak mindenki arcára, és a régi képekhez ha- mutatva nekünk, az őket követő pedagógus gesonlatosan mindnyájan egy szép örökség részei- nerációknak. Legfontosabb örökségük: értéket,
vé váltunk, dokumentum lett a valóságból, meg- szeretetet adni és kapni.
állítottuk az időfolyamot egy pillanatra.
Igazgatóasszony megemlékezett kollégáinkról,
Közeledett az iskolai ünnepség, meghívók ké- akik már nem lehetnek közöttünk.
szültek, és a régi iskolák hangulatát idéző dekoVirágcsokrok átadására került sor, hogy ily móHorváthné Nedreu Klára igazgatónő
ráció is a helyére került.
don fejezzük ki köszönetünket elődeinknek, akik
szeletelte fel a jubileumi tortát
Az egész éves készülődés – feladatokban és lé- meghatározó szerepet vállaltak iskolánk alapjalekben – kapott koronát az őszi szünetet megelő- inak lerakásában: Dallos Kornélnénak; Veress
jelenlegi Halmi iskola 1967-es megalapí- ző utolsó napon. Elkészült iskolánk aulájában a Árpádnénak; Szlahóné Szilágyi Margitnak; Csátása óta 50 év telt el, félévszázadnyi tör- kiállítás. Családfakutatás eredményeképpen ön- nyi Jánosnénak; Kőmíves Istvánnénak; Németh
ténelmet ünneplünk. Egy iskola élete sok álló tablón tekinthettük meg a Halmy család tör- Józsefnénak.
mindent magába foglal. Nem csupán egy épületről, ténetét a XVIII. századtól napjainkig, valamint
Többen felszólaltak, az előadás személyes emegy folyton megújuló és terjeszkedő építményről régi fényképeket az iskola életéből, osztályairól lékeiket elevenítette fel, megható gondolatokat ébvagy egy intézményről van szó, hanem rengeteg és pedagógusairól, az osztálytablókat, a rajzver- resztett, melyeket megosztottak velünk. Szlahó
emberi sorsról, életutakról, pedagógusok és ta- seny alkotásait és az ökoprojektek gyűjteményét. Csaba polgármester úr meleg szívvel emlékezett
nítványok szellemi munkájáról.
Vendégeink között köszönthettük dr. Hrutkáné intézményünkben tanító édesapjáról, az iskola
Az is fontos eredmény, ha egy iskola fennma- Molnár Mónikát, a Monori Tankerületi Központ családias, megtartó, gondoskodó közegéről.
rad ennyi időn keresztül. Ezen felül azonban is- vezetőjét; Szlahó Csaba polgármester urat; TáboAz ebédlőben az elmaradhatatlan születésnapi
kolánk támogató közössége egyre növekszik, és ri Ferenc alpolgármester urat; dr. Lugosi Mária torta felvágásának ünnepélyes pillanata követkeállandó megújulásra képes, nem csak a külcsín, képviselő asszonyt, az oktatási bizottság elnökét. zett. A pohárköszöntő és az első koccintások után
a belbecs tekintetében is.
A Vecsési Zeneiskola növendékei színvonalas beszélgető körök alakultak, ahol pedagógusok és
Az év első részében a gyerekek rajzpályázaton koncerttel nyitották meg a rendezvényt.
diákok ülték körbe a retro hangulatú ünnepi terívettek részt, melynek témái a következők voltak:
Iskolamúzeumunk is megelevenedett a sok kí- téket, szóba került a jelen, múlt és jövő egyaránt.
Iskolám és Iskolám 20 év múlva. Gyönyörű, szí- váncsi szemtől, tárgyai szereplőivé váltak a színÉrdemes volt végigsétálni a folyosókon, az aulánes, fantáziadús művek készültek. A sokszínű al- darabnak is, sőt főszereplő lett, egy interaktív tár- ban, betérni az iskolamúzeumba. A falakon, a pakotások mutatják a gyerekek kötődését, az isko- latvezetés keretében, az iskolaszínpadon.
ravánokon kiállított fényképek között mindenki tala életükben betöltött központi szerepét és a jövő
A diákok hetek óta próbálták már a műsort lált számára érdekes pillanatot vagy ismerős arcot.
iskolájának optimista ábrázolását.
Csonta Réka és Jánosáné Csirkovics Katalin taA meghívott vendégek mindegyike részesévé
Tavaszi Tesz-Vesz napunkon iskolánk történe- nárnőkkel, és az előadás háttereként szolgáló vetí- vált újra iskolánk életének, a közös ünnep a jövő
téről nézhettünk előadást a tornateremben, majd tés több hónapig tartó gyűjtőmunkát jelentett. Az zálogaként is szolgált, nem csak emlékidézésnek,
az előadáshoz kapcsolódóan kérdésekre lehetett előadás iskola volt az iskolában, lelkes diákokkal bár ez utóbbi is nagyon fontos, amint azt Kordás
válaszolni, ellenőrizni a sok érdekes információ- és lelkes tárlatvezetővel, majd egy régebbi tante- Sándor fafaragó művész által készített ajándékérból mennyit sikerült megjegyeznünk.
rembe látogathattunk el, Móra Ferenc világa kelt met kísérő levél is mondja Wass Albert szavaival:
Minden felső tagozatos osztály projektfelada- életre a színpadon, így lett időutazásunk teljes.
„A múlt (…) szerves és elválaszthatatlan része a jetot kapott: egy kiállítás képeit kellett az elmúlt ötAz előadást követően iskolánk igazgatója, Hor- lennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jöven év legfontosabb iskolai és aktuális történelmi váthné Nedreu Klára ünnepi beszédében kiemel- vendő kezdete.”
vagy akár az adott időszak hétköznapi eseményei te, hogy az 1967-es kezdő tantestület és vezetőjük,
Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifebemutatásával összeállítani. Oszjezni a Monori Tankerületi Központtályonként egy-egy tabló született,
nak és Vecsés Város ÖnkormányzaAz 50 évet bemutató
ami 10 évet ölelt fel. Érdekes kutatának, hogy támogatásával lehetővé
kiállítás az iskola
aulájában
tómunkát és kreatív megvalósítást is
tette az ünnepség megrendezését, vaigényelt a feladat. Időutazást jelenlamint mindazoknak, akik tárgyaktett régi fényképeket, korabeli újságkal, képekkel, gyűjtőmunkával segícikkeket és a közelmúlt változásait
tették kiállításunk megrendezését!
megismerni.
Jarina Beáta

A
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Szárhegyen is nagy ünnep
A KÁPOSZTAFESZTIVÁL
Vecsési csapat nyerte a főzőversenyt
Október 13-án és 14-én a XI. Híres Szárhegyi Káposztavásár
és Fesztivál alkalmából színes programokkal és a méltán híres,
minőségi, vékony levelű, egyedüli márkanévvel védett szárhegyi
káposztával és az abból készült ételekkel várták a szervezők
és a termelők a gyönyörű fekvésű Szárhegyre látogatókat.
Ezen a fesztiválon ünnepélyesen megerősítették Szárhegy és
Vecsés testvértelepülési kapcsolatát, ami idén volt 20 éves.

Négykalodás szekerekkel
vonultak a káposztáskertbe

Fúvószenekar, a helyi Bekecs Nép- csapata Saska Istvánné képviselő asszony irányítánccsoport és szerepeltek humoris- tásával korhelylevest főzött, de Kiss Gáborék (a
ták is.
Vecsési Káposztafeszten Uitz papa néven többszöAz ünnepélyes megnyitón köszöntőt rös győztesek) is megmutatták főző tudományumondott Verestóy Attila szenátor, Ben- kat. Érdekesség, hogy mindkét csapat „hazaiból”
de Sándor parlamenti képviselő, Barti főzött, minden alapanyagot itthonról vittek. Kiss
Tihamér, Hargita Megye Tanácsa alel- Gáborék a főzésen kívül egy egész menüsorral is
nöke és a vendégfogadó község polgár- várták az érdeklődőket. Így nem csoda, hogy az
mestere, Danguly Ervin. A beszéde- ő sátruk előtt már kora reggel hosszú sor alakult
ket követően indult el a hagyományos ki. Sokan szerették volna megkóstolni a káposzlovasfelvonulás a Carinába, vagyis a tás kolbászt és a rántott töltött káposztát. A kükáposztáskertbe. Fiatal fiúk-lányok ül- lönlegességeket a zsűri első hellyel jutalmazta.
A felvonulók vidám éneklés
közben szedték fel a káposztát
tek négykalodás szekerekre, és a zenés
A szombat a hagyományos káposztabálmenet Lukács Géza, a helyi káposz- lal ért véget, amit a sportcsarnokban rendezz erdélyi testvértelepülésünkre, Gyergyó tatermesztők egyesülete elnökének parcellájára vo- tek. Ezen az estén erősítették meg Vecsés és
szárhegyre Szlahó Csaba polgármester nult, ahol terményáldás
Gyergyószárhegy testvérkapcsolavezetésével népes delegáció érkezett ok- után játékos-táncos műtát, amit 20 éve, 1997-ben Len Emil,
tóber 13-án. Péntek este Danguly Ervin, szárhe- sor keretében szedték fel
Gyergyószárhegy akkori polgármesgyi polgármester és a település képviselő-testüle- a káposztát.
tere és Gál István, Vecsés önkorte fogadta a vecsésieket és a többi testvérvárosból
Közben a Vásártémányzati képviselője (akinek nagy
idelátogató vendégeket. Ezen az estén a kultúrház- ren fellobbantak a tüszerepe volt a testvértelepülési kapban gyergyói hagyományőrző zenészek és tánco- zek a bográcsok alatt.
csolat felvételében) írt alá. A mossok szórakoztatták a meghívottakat.
A csapatok a hagyomátani megemlékezésen Len Emil és
Másnap a Vásártéren megrendezett főzésé volt nyos székelykáposzta
Gál István mondott pár mondatot
a főszerep, de ezen kívül az egész napos fesztivál mellett készítettek széaz eltelt 20 évről. Ezután Danguly
A főzőveris sok érdekességet és látnivalót kínált. Kézmű- kelygulyást, lucskos káErvin és Szlahó Csaba polgármesseny győztes
vesek kínálták a termékeiket, volt káposztavá- posztát, káposztás leter újra megerősítette a két telepücsapat séfje,
sár, gyerekeknek tökfaragás, bábszínház és ve- csót. A vecsésiek két
lés együttműködését, amit egy okKiss Gábor
télkedő, a színpadon pedig kulturális programok csapattal neveztek. A
levélben is megörökítettek.
és Skribekné
Komár Ágnes
várták az érdeklődőket, fellépett a Gyergyószéki polgármesteri hivatal
Skribekné Komár Ágnes

A

2017. november 

Fazekas Krisztina felvételei

50a Halmi suli
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Folklór Fesztivál és Kiállítás
A Balla Péter Népdalkör Hagyo
mányőrző Egyesület rendezésében nagyszabású népzenei fesztivál és kiállítás volt a Bálint Ágnes Kulturális Központban 2017.
október 28-án. A megjelenteket
Kis Tóth János, a BÁKK igazgatója
köszöntötte, majd megnyitotta
azt a kiállítást, amely Pesti János,
a Népművészet Ifjú Mestere fafaragásait mutatta be az aulában.

Balla Péter
Népdalkör

N

épdalkörünk lelkes tagjai
varázsolták széppé az iskola tornatermét. Ez alkalommal is a helyi és távolabbi székely testvéreink jöttek el nagyobb
számban, de számos új bálozót és
egy születésnapos csoportot köszönthettünk, akik bálunkon folytatták
mulatságukat.
Népdalkörünk vidám boros népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget.
A Siculus együttes reggelig húzta a talpalávalót, egy percig sem
lankadhatott a jókedv. Éjfélkor a
vendégekkel közösen elénekeltük a
magyar és székely himnuszt, majd

Rosmarein Tánccsoport

D

Wetschescher
Nachtigallen

MEGHÍVÓ
Törekvés Táncegyüttes Kamara Csoport

A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány LABDARÓZSA NÉPDALKÖRE
szeretettel meghívja
önt és kedves családját

KARÁCSONYI
ÖRÖMZENÉLÉSRE

Zoboralji lakodalmas a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport,
a Nyitracsehi Férfikórus és a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport előadásában
A szünet utáni programot a Ballások régi ba- la Péter Népdalkör citerazenekara, a Kútyika
rátja, a Hévízgyörki Asszonykórus kezdte, utá- Nagycétényi Női Éneklőcsoport és a Törekvés
nuk a Nagycétényi Citerazenekar, a Csili Műve- Táncegyüttes Kamara Csoport műsorát láthatta
lődési Központ Népdalköre, az Ecseri Petruskák a közönség.
Tánccsoport, a Budakeszi Népdalkör, a BalA fellépő együttesek teljesítményét Dr. Ger
zanics Magdolna és Dr. Alföldy-Boruss István
népzenekutatók méltatták.
Dr. Szűcs Lajos
A felejthetetlen este vendéglátással ért véget,
és Kis Tóth János
ahol a rendező vecsési szervezetek vendégül látták a helyi-térségi kultúrájukat ápoló és azt hozzánk elhozó, mindnyájunkat gazdagító művészeti csoportokat.
szalontai
Katona Csaba felvételei

r. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr
is köszöntötte a fesztivál közreműködőit,
a közönséget és méltatta az ilyen találkozók fontosságát, ahol megcsillan a magyar népzene, a népdal, a néptánc – így a magyar kultúra szépsége, gazdagsága.
A monstre műsort Szeghalmi Ágnes, a házigazda
Balla Péter Népdalkör művészeti vezetője konferálta végig, nagy természetességgel és magas színvonalon. A mi népdalosaink programja volt a bevezető, őket a Rosmarein Tánccsoport, a Hársas
Népdalkör, a Tücsök citerazenekar, a Wetschescher
Nachtigallen, a Concerto Harmonia Énekkar produkciója követett. Felvidéki vendégek csodálatos
műsora következett, a Zoboralji lakodalmas. Itt három település művészeti csoportjának dallal, vidámsággal koreografált programját láthattuk és
élvezhettük. Köszönjük a Pogrányi Nagyharang
Hagyományőrző Csoport, a Nyitracsehi Férfikórus és a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport
fergeteges lakodalmasát. Az első részt egy kön�nyeket előcsalogató és emlékezetes közös éneklés
zárta le. A színpadon lévő felvidékiek és a nézőtéren lévő fellépők – a közönséggel együtt – elénekelték a Csitári hegyek alatt – című Kodály-gyűjtésből származó népdalunkat. Felemelő érzés volt:
„Magyarnak lenni büszkeség”.

A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa
Népdalköre idén is megszervezte jó hangulatú XVI. székely-magyar szüreti bálját
a vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában.
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Időpont: 2017. december
10. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Bálint Ágnes
Művelődési Központ
Fellépők:
Bazsalicska Citerazenekar, Bugyi Népdalkör, Dabasi Dalkör,
Kartali Asszonykórus, Kárpáti
Szilvia mesemondó, Légrády
Eszter és csoportja, Rosmarein
Táncegyesület, Tündérkert
Óvoda óvodásai, Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Iskola
és Gimnázium diákjai, Labdarózsa Népdalkör
A belépés ingyenes.
2017. november 
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a tombolasorsolás következett. Az
igényes és szép tombolatárgyakat
népdalkörünk tagjai készítették és
kedves támogatóink adományozták, amit ezúton is hálás szívvel
köszönünk. Külön hála a Lázár
családnak a gyönyörű székelykapus tombolatárgyakért. Köszönjük az önkormányzat ajándékkosár-adományát, melyet fődíjként
sorsoltunk ki.

Néhány kiemelkedő
esemény a Labdarózsa életéből
2017. október 21-én, Tatabányán
újabb Vass Lajos Népzenei Szövetség által szervezett Vass Lajos Népzenei Verseny regionális
elődöntőjén vettünk rész. Célunk
a Vass Lajos Népzenei Verseny
kárpát-medencei döntőjén újabb
nagydíj megszerzése. A tatabányai népzenei versenyen aranyminősítéssel jutott tovább népdalkörünk.
2017. október 27-én nagy megtiszteltetés érte a Labdarózsa Népdalkört, meghívást kaptunk a Népzenei
Gálaműsorra, melyet Vass Lajos emlékére (1927-1992) szerveztek.
A közreműködők valamennyien a Vass Lajos Kárpát-medencei
Népzenei Versenyek nagydíjasai
voltak.

A bált a Labdarózsa Népdalkör nyitotta meg
Vass Lajos, a Magyar Televízió 1969-70-ben megrendezett
Röpülj Páva vetélkedő szervezőműsorvezető-riportereként vált országosan ismertté. Ennek hatására
lendült fel hazánkban újra a népzenei mozgalom. Az országszerte
megalakult pávakörök és szólisták
összefogására, szakmai segítésére jött létre 1995-ben a Vass Lajos Népzenei Szövetség, amely a
névadó születésének és halálának jubileuma alkalmából rendezett gálaműsort Budapesten, a
Polgárok Házában. Vendégek voltak Vass József, a névadó testvére,
a szövetség elnöke; dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató-újságíró, a szövetség szakmai vezetője és dr. Alföldy-Boruss István, a
Magyar Rádió Zenei Együttesek
nyugalmazott igazgatója.
Felemelő érzés volt a gálaműsoron való részvételünk, amelyet

Vass Lajos Népzenei Verseny regionális elődöntőjén

Orbán Éva felvételei

II. Szomszédolás

„Járd ki lábam,
járd ki most…”

Orbán Éva felvételei

XXX
EGYESÜLETI HÍREK

Szüreti bál a Halmi iskolában
végül kis vendéglátás és közös
éneklés követett a Kartali As�szonykórus lelkes tagjaival és Széles András citeraművész citerakíséretével.
Népdalkörünk december 10-én
tartja az immár hagyományos Karácsonyi Örömzenélés műsorát, melyre lelkesen készülünk szebbnél szebb
karácsonyi dalokkal, meghívott vendégcsoportokkal, ahová mindenkit
szeretettel várunk egy kis ünnep
előtti meghitt estére.
Áldott adventi készülődést mindnyájunknak!
Orbán Éva
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária
Őszi hangulat

Öleli a fákat a napsugár,
enyhén, lágyan jelzi: elmúlt a nyár.
A heves Nap ereje elfogyott.
Az ősz tarka ruhája megkopott.

Szénási Sándor István
Ha lennék…
Ha én álom lennék,
hozzád szállnék este.
Minden igaz vágyad
bennem társra lelne.

Az égen fodros felhő gomolyog.
Most az indiánnyár ránk mosolyog.
Még néhány napot időz a tájon,
nyargaló széllel búcsút int fájón.

Ha boldogság lennék,
nagyon korán kelnék.
Minden fáradt embert
homlokon csókolnék.

Dübörögnek az őszi szelek.
Megjelennek az esőfellegek.
Ablakból nézem az átváltozást,
rossz kedvemre nem nyújt feloldozást.

Hogyha bánat volnék,
elbujdosnék messze,
nehogy rám találjon
boldog ember lelke.

Lelkem mélyén ott él a kikelet.
Mi történik velem? – nincs felelet.
Elhervadt virágok, kopasz ágak.
Befedte az ősz a tüzes vágyat.

Ha remény lehetnék,
nem vágynék egekbe,
kucorodnék inkább
emberek szívébe.

Ősz lett lelkemben s a szívem táján,
nem terem gyümölcs az életfáján.
Tüskés vadág fejlődött közötte,
szúrós ágát nincsen, ki lemetssze!

Ha búcsúzás volnék,
visszanéznék mindig,
lelkembe égetném,
aki utolsót int.

Egyre hidegebb a sivár lélek,
de rögös utamon tovább lépek.
Tekergek búsan, mint az őszi szél,
fülemben „zenél” sok rőt falevél.

Ha lemondás lennék,
elballagó korú,
én lennék a legszebb
szomorú koszorú.

Útra indulnak, hangjuk zizegő,
„benépesül” a levéltemető.
Párás ablak előtt állok némán,
színes kavalkádot nézem mélán.

Ha újra születnék
e mostoha Földre,
kit nagyon szeretnék,
boldogan ölelne.

Mivé lett a szép, csodás, természet,
ráteszi tenyerét az enyészet.
Tekintetem a tájon elmereng.
Távol hófelhők hada feldereng.

Ha költő lehetnék,
sok szép verset írnék,
ennek a világnak
örömére élnék.

M Kaiser
Ilona
pasztellképe

Az oldalt
összeállította:
Szénási Sándor
István

Decemberi programajánló

Benke Mária
A tűz

A lánglelkű költőben lobog a tűz,
nyughatatlan lelke messzire űz.
Életében már sok mindent látott,
jobbítani szeretné az egész világot.
Tüzes tekintettel sokszor öklét rázza,
miért igazságtalan az emberek világa?
Harácsolnak, javakat gyűjtenek,
miért irigyek, kapzsik az Emberek?
Mindenki üres kézzel jön a világra,
s üres kézzel távozik idővel a másvilágra.
A tisztító tűzben fél, hogy lelke elég
de szeretné másként csinálni, ha lehetne,
ha esélyt kapna, most nem vesztené eszét…
A földi javak hajszolása közben
élete örömtelen, sivár és közhely…
Ha kaphatna még lehetőséget a földi létre,
másként tenne mindent, a szépségre révedne.
Élményeket gyűjtögetne, szeretet, öröm
volna a jelszava, s mondaná: - köszönöm!
A lánglelkű költő szívében tűz ég,
nem érti e rohanást, hová és miért

G Ferenczy Hanna
November

Ne higgyetek a fénynek,
a langyos déli szélnek,
ne higgyetek, ti fák!
Aludjatok el halkan,
a párálló avarban,
félig nyílt ibolyák.
Rügyek, csak vissza, vissza!
az ég akármily tiszta,
most játszik álnokul.

Gájer Bálint „Swing ’n Pop”

karácsonyi lemezbemutató nagykoncert
Időpont: 2017. december 17. 20 óra
Jegyár: 4 200 Ft

  Gájer Bálint nemrég megjelent
Swing ’n Pop című nagylemezének dalai mellett az Egyszerű az
élet című Fonogram-díjas albumának dalaiból is válogatást kapunk
Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális Központban már átszellemülve
a karácsony hangulatában.
A „magyar Buble” különleges
hangszíne és magával ragadó laza
előadásmódja garantálja a feledhetetlen szórakozást, hiszen stílusa

hitelesen mutatja be az 1930-40-es
évek örökifjú hangulatát a mai kor
igényeinek megfelelően átdolgozva.
Saját dalai, a swing műfaj legismertebb slágerei és a latinos lüktetésű
számok mellett régi nagy kedvencek
is helyet kapnak majd a repertoárban, például Szécsi Pál vagy Charlie
egy-egy slágere, melyek feldolgozása egészen új, máshol nem hallható
színezetet kapnak, s megfűszerezik
ezt az év végi koncertet.

A Játékszín bemutatja
John Updike-Tasnádi István:

Az eastwicki boszorkányok
Mese felnőtteknek

Időpont: 2017. december 21. 19 óra
Jegyár: 4 500 Ft

Hiába zöld a pázsit,
már november jár itt,
s mire bealkonyul köd gyűjt vámot a tájról,
s a tétovázó fákról,
mint szédült, vak szeszély leszaggat minden éket,
és szétdúl minden szépet
a novemberi éj.
  Először regény, aztán film – és most
a Játékszín előadása! Találkozgatnak, iszogatnak és egyfolytában álmodoznak az egyedülálló eastwicki
barátnők, akik közben úgy ahogy az
életükkel is elvannak. Mígnem egy
nap titokzatos férfi érkezik a városba. Egytől-egyig elbűvöli őket… Az
idő múlásával azonban a három barátnő rájön, Daryl nagyon veszélyes…
Updike a témát mosolygós-frivolan
írta meg, s most a regényalakjai a
Játékszín előadásában kelnek életre. Vigyázzatok, miről álmodoztok,
mert teljesül!
A plakátokon a művésznőkön látható ruhák Léber Barbara divattervező munkái.
Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy előadásunkban villogó
fényhatásokat használunk.
Az előadás megtekintését 16 éven
aluli nézőinknek nem ajánljuk!

Varjasi Béla
Vigyázz rá!

Nem fér hozzá semmi kétség:
legfontosabb az egészség.
Elviselsz pénzhiányt, nehézséget,
csak jó legyen mindig az egészséged.
Addig vigyázz rá, míg élvezed,
késő a bánat, ha már elveszett.
Dolgozz, egyél, igyál, boldog leszel,
amíg mindent mértékkel teszel.

A G Ferenczy Hanna Irodalmi Kör szeretettel vár minden
érdeklődőt 2017. december 1-jén 18 órára a Könyvtárba
adventi irodalmi műsorára! Belépés díjtalan.
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Alex: Pokorny Lia
Jane: Parti Nóra
Sukie: Lévay Viktória
Daryl: Gáspár Sándor
Felicia: Szőlőskei Tímea
Clyde: Szegezdi Róbert
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Díszlet és jelmeztervező:
Vereckei Rita
Zene: Szemenyei János
Ügyelő: Laczkó Edit, Petyi János
Súgó: Sajben Anita
A rendező munkatársa: Skrabán Judit
Rendező: Bagó Bertalan
A programváltoztatás jogát fenntartjuk,
az egyes programok jegyeinek árusításáról
weboldalunkon és a facebookon – www.
facebook.com/kulturba értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek online a www.
kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatóak.
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INTERJÚ

OKTATÁS

Ettől a tanévtől új
vezetőt neveztek ki
AZ ANDRÁSSY
ISKOLA ÉLÉRE

Interjú Veszprémi Klára igazgatóval
Veszprémi Klára Szegeden született, Óbudán járt iskolába.
Magyar-történelem szakos diplomáját az Egri Tanárképző
Főiskolán szerezte. Pedagógus pályáját 25 évvel ezelőtt a
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában kezdte. Fiatal
tanárként szaktanácsadóként járta Pest megyét, majd
később országos szakértő volt magyarból. Közoktatásvezetői végzettséget szerzett 2004-ben. 1998 óta rendez
színdarabokat a magyar kultúra ápolásáért. Színjátszó
szakköre 2007-ben kapta a Színe-Java nevet. Egy leánya és
egy unokája van. Az év elején meghirdetett igazgatói pályázatot
megnyerve kinevezték az iskola igazgatójává. Október 23-án
a polgármester felkérte az ünnepi beszéd megtartására.

dővé. A négy iskola elviekben megállapodott erről.
Ez azt jelenti, hogy a szaktantárgyaimból nem kell
külön a diákokat felkészítenem. Kollégáim ebben
a rendszerben tehermentesíteni tudnak.

– Igazgatóként mit szeretne megvalósítani?
– A fokozatosság elvét próbálom betartani.
kívül látványosan felújított iskola belülről iskoláért. Megmondom őszintén – a motiváltsámég a régi „szép” időket idézi. Ez alól az gom is megvolt és megvan hozzá. Jobbá, szebbé Azt gondolom, hogy túl sok változtatást nem lehet egyszerre megvalósítani, de már nagyot lépigazgatói iroda sem kivétel. A rendszer- tenni valamit – ez motivál.
tünk előre például a belső rend átalakításával. A
váltás előtti hangulatot az igazgatónő határozott
megjelenése és pozitív kisugárzása azonban tö- – Milyen nehézségekkel szembesült hivatalba külső felújítást egy belső is követi. Meggyőződésem, hogy a tiszta, rendezett környezetnek nevekéletesen ellensúlyozta. Külső személőként is lát- lépése után?
szik, hogy rengeteg feladat vár az új igazgatóra.
– A folyamatban lévő felújítások augusztus lő hatása van. Ami szebb, arra jobban vigyázunk.
Az iskola szemléletén is szeretnék
második felében nagyon leterheltek,
– „Belső emberként” a problémákat ismer- s közben párhuzamosan készültem a „Jobbá, szebbé változtatni, de erről még korai lenne
beszélni. Szeretnék kéthavonta iskove miért vállalta saját iskolájának a vezetését?
tanév indítására is. Több pedagógus
tenni valamit
lagyűlést szervezni, ahol az iskola kö– Amikor idekerültem 25 évvel ezelőtt, mint hiányzott a tantestületből. A szaktazössége előtt megdicsérem azokat a
magyar-történelem szakos tanár, azt láttam, hogy nárok pótlása nekem sem volt kön�- – ez motivál.”
diákokat, osztályokat és felkészítő tanem volt iskolarádió, nem volt diákönkormányzat, nyű. Ebben az időszakban napi 14nagyon sok diák nem tudott elmenni Budapestre 15 órás elfoglaltságom volt. Egyelőre ott tartok, ha náraikat, akik versenyeken, iskolai rendezvényeszínházba, egy csomó mindenre nem volt lehető- nagyon elfáradok, akkor azt mondom magamnak ken, programokon kiemelkedő, szép teljesítményt
ségük. Akkor elhatároztam, hogy a tanításon kí- – holnap biztosan jobb lesz! Egyébként nem bán- értek el; illetve felhívnám a gyerekek figyelmét az
vül megpróbálom a gyerekeknek ezeket a lehető- nám, ha lenne egy gazdaságiigazgató-helyettesem. állagmegóvás fontosságára, különös tekintettel a
rongálásra. November 10-én megtartottuk az első
ségeket megszervezni. Így kezdődött el 1998-ban
az iskolában a színjátszás, ami azóta is működik, – Ennyi elfoglaltság mellett mit tartott meg „elő- ilyen iskolagyűlést.
Megjegyzem, hogy nagyon segítőkész az önmegszerveztem az iskolarádiót, évekig vittem a ző életéből”?
gyerekeket Budapestre korcsolyázni, színház– Maximalista vagyok, szinte mindent meg- kormányzat, a tankerület, számos kollégám, szülő,
ba és a diákönkormányzatnak is sokáig voltam tartottam, kivéve az osztályfőnökséget. Sajnos, gyerek. Kérvényeztem pl. a földszinti tanári mosa segítő tanára. Rajongtam a magyar kultúráért, így le kellett mondanom a tanítványaimról. Ta- dók felújítását és engedélyezték, sikerült még egy
karbantartói státuszt kapnunk, átalakításra kerül
amit szerettem volna a gyerekeknek is testközel- nítom őket, de az más. Hiányoznak.
az iskola Toldi utca felöli épületrésze, ebédlőfel
be hozni. Nálam alapelv volt, hogy mindig magyar szerzők műveit dolgoztam át a színpadra. – Mi lesz a tehetséges tanítványaival, akikkel újítási- és szépítési projektbe kezdtünk, az iskolaAzt gondolom, hogy 25 év alatt sikerült sok min- szép eredményeket ért el a városi tanulmányi udvar kövezetére játékokat festettünk fel, megkezdődött a kiskert játéktérré alakításának előkészítése
dent elérnem. Amikor a pályázatomat beadtam, versenyeken?
akkor arra gondoltam, hogy mindig szerveztem
– Ezeket a városi tanulmányi versenyeket sze- és még sorolhatnám. Mindezek erőt és örömöt advalamit, mindig tettem valamit a gyerekekért, az retnénk jövőre átalakítani egy műveltségi vetélke- nak a folytatáshoz. Ezek klassz dolgok!  Polgár
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Mi újság a Futrinka utcában?
Így készült az iskola az írónő évfordulójára
  Bálint Ágnes írónő 95. évfordulójára egy gyermekszíndarab rendezésére még 2017 tavaszán kaptam felkérést Bálint Ágnes lányától, Németh
Ágnestől. Választásom a Mi újság a
Futrinka utcában? című mesére esett,
mert nagy létszámú színjátszó csoporttal jól játszható. Szerettem volna
átadni a mai gyerekeknek mindazt a
bájt és szeretetet, amit Bálint Ágnes
mesealakjai közvetítenek. Megtanítani őket arra, hogyan lehetnek nagylelkűek a mai önző világban, mint
Cicamica, aki a mese végén békejobbot nyújt az egereknek. Az első két
fejezetet dolgoztam át színdarabbá.
A 20 perces mesejáték elég mozgalmas, változatos játékelemekkel dúsított, hogy a gyerekek bemozogják
a színpadot. Másfél hónap állt rendelkezésünkre a színdarab betanulására 2017 szeptemberétől október
20-áig. Nagy kihívás volt, és csak
összefogással sikerülhetett megvalósítani. Óriási segítséget kaptam a
szülőktől, akik gyakorolták a szöveget a gyerekekkel, lelkesen festették
a díszleteket, varrták a jelmezeket és
gazdag ötleteikkel egészítették ki a
már készülő színdarabot. Rendkívül kellemes meglepetés volt az az
ötletük, hogy segítenek elkészíteni a

muffintortát, amivel a mesejáték végén minden kisgyermeket megvendégelhettünk az írónő születésnapja alkalmából.
A segítők közül külön kiemelném
Lengyel Hajnalkát, aki rendkívül sok
szervezőmunkát levett a vállamról,
sőt még a súgó szerepét is elvállalta, Pollák Renátát, aki gyönyörűséges jelmezeket varrt a gyerekeknek,
Dörnyei Barbarát, aki a díszletek
megálmodásában és minden apró
részlet kidolgozásában segített, valamint Tóth Erikát és Szakács Akbas
Erikát, akik szabadidejükben szívesen eljöttek díszleteket festeni gyermekeikkel együtt. Ugyancsak sok

segítséget kaptam a kollégáimtól a
jelmezvarrásban, a díszletfestésben,
a mesejátékhoz kapcsolódó rajzverseny lebonyolításában, zsűrizésében,
az éneklésben és az élő zenés műsorban egyaránt. Külön kiemelném
Malinkó Juditot, aki mind a 19 kisegér
fejdíszét megvarrta, valamint Csorba
Lászlóné Erikát, aki segített a színdarab hátterében, Udvaros Gyulát és
Gyöpösné Gémesi Ilonát, akik a zenei
és énekkaros háttérsegítséget adták
ahhoz, hogy igazán örömteli lehessen a műsor. Raszlerné Szabó Etelka
sokat segített a díszletek elkészítésében, festésében, biztonságossá tételében. Az ő segítségével írtunk ki egy

Iskolánkért – projektnapok
az Andrássy iskolában

  A projektet, mint munkáltató
módszert az állagmegóváshoz, az
iskola külső-belső szépítéséhez, a
2017. november 
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környezetvédelemhez kapcsoltuk
idén. Azért is tettük a projektnapokat kora őszre, hogy a gyerekek

minél előbb bekapcsolódjanak ebbe a
„munkafolyamatba”, s
mindezt új játékok készítésével és felavatásával kötöttük össze.
Számos pedagógus,
diák, szülő tevékenykedett azért, hogy második otthonunk szebb,
élhetőbb, hasznosabb,
kulturáltabb legyen.
Iskolánkért cím alatt
igyekeztünk összefogni múltunkat, jelenünket, jövőnket. Múltunkhoz iskolatörténeti
kirakójáték, iskolatörténeti képrejtvény és
filmvetítés kapcsolódott. Az összes többi tevékenységet jelenünkért, s ezáltal jövőnkért
is tettük.

olyan rajzpályázatot, amire sok gyerek szívesen vállalkozott és cicákat
rajzolt a mesejátékhoz. Tímár Judit
pedig segített zsűrizni az elkészült
rajzokat. Varga Mihály kollégánk
nem csupán a gyerekeket kísérte és
segítette a színdarab helyszínén, de
zenét vágott, cipekedett, díszleteket
rendezett, sőt még a mesejáték végén
egy kis szerepet is vállalt.
Hálás vagyok mindazoknak a kollégáimnak, akik segítették tanítványaikat, hogy részt tudjanak venni a
színdarabban: Zumpf Anikó a 2.a-ból,
Lakos Ágnes a 3.a-ból, Kürti Orsolya a 3.b-ből, Tímár Judit a 4.a-ból,
Deme Istvánné Katalin a 4.b-ből és
Dudás Laura a 4.c-ből. Ő még abban
is segített, hogy a színdarab közben
a bemutatott rajzok szépen elrendezésre kerüljenek és a közönség számára is megtekinthetővé váljanak. A
díszletek felállításában, szállításában pedig karbantartónk, Wirth József segítsége felbecsülhetetlen volt.
Szeretném még kiemelni volt kollégánkat, Steigerwald Lajosné Erdei
Ágnest, aki készségesen eljött segíteni a mesejáték színpadra rendezésében. Az ő helyismerete nélkül nem
sikerült volna ilyen szépen a színdarab színpadra állítása.
Csodálatos élmény volt ezzel a
nagyszerű csapattal együttdolgozni!
Bálint Ágnes lánya, Németh Ágnes
a mesejáték végén úgy nyilatkozott,
hogy ez a nap feltette a koronát az
édesanyjáról szóló megemlékezésre. Meghatódott és boldog volt. Azt
hiszem, mi is!  Némethné Mézes Judit
Felújítottuk a földszinti ülőgarnitúrákat és foteleket kárpitozással, a tetőtérre új raklapos, modern
ülőgarnitúra készül. (A bútorokhoz a szövetet és a textilbőrt Kovács Mártonnak köszönhetjük.)
Tanári irányítással diákjaink kitakarították a kiskertet, kihordtak
onnan többtíz négyzetméter térkövet, amely a nagyudvaron kerül beépítésre; sporteszközeinket
rendbe tették, felújították a kapuk
hálóit, koordinációs létrát és karikákat festettek a testnevelés terem
linóleumára; madáretetőket készítettek. Te szedd akcióban kipucoltuk „házunk táját” kívül és belül.
Megkezdődött az autógumi-játszótér kialakítása, a kis- és nagyudvar burkolatára játékokat festettünk. A smile- és mandalafestés,
-készítés zajlott a tetőtérben. Egy
külön munkacsoport dolgozik az
ebédlő felújításán, szépítésén. Ennek felavatására egy kisebb zsúrral készülünk.
Köszönet illeti azokat a gyerekeket, pedagógusokat, szülőket,
akik tevőlegesen részt vettek a
projektben.
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Impressziók gyerekszájjal Erdélyről
a Grassalkovich iskola hetedikeseitől
HATÁRTALANUL
  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg HATÁRTALANUL!-pályázatát. Sikeresen pályáztunk és nagy örömmel, várakozással
indultunk el. A program gazdagsága mindenkit
meglepett. Remek hangulat, sok finom étel és a
tanulmányainkhoz kapcsolódó ismeretek bővítése jellemezte az utat: előkészületek, utazás, táskák, kipakolás, bepakolás, diákok, tanárok, busz,
Nagyvárad, Nagyszalonta, belváros, Mülleráj,
tűztorony, Csonka-torony, Garasos-híd, Fekete Sas, Állami Színház, szecesszió, Ady, Holnaposok, Léda, Csinszka, Csucsa, templom, oltár, Szentháromság, kazettás mennyezet, freskó,
ikon, négy-fiatorony, harang, fennsík, természeti csoda, cseppkőképződmény, szülőház, tájház,
emlékmúzeum, Csatoskönyv, Arany János, Toldi, koszorú, tisztelet, család, ortodox, Kolozsvár,
Magyarremete, faházak, molylepke-üldözés, hotel, csillagos ég, wifivadászat, fáradtság, túra, hasadék, szikla, hálózsák, esti séták, kulturált mosdó, csattogtatás, évszakzavar, kabát, kesztyű,

Tanulóink Erdélyben jártak

  A gyorsan eltelt nyári szünet után iskolánkban
is megkezdődött az új tanév és ezzel együtt a különböző osztályprogramok, kirándulások is kezdetüket vették.
A 4.c osztály már a tanév elején kirándulni
indult a Fűvészkertbe, ahol a Magyar Kaktuszgyűjtő Egyesület kiállítását tekintették meg, im-

HÍREI

Új helyre költözött a Városgondnok ügyfélszolgálata
hóesés, hosszú nap-rövid éjszaka, nasi, naplóírás, Shadow Fight 2, finom, házias, tréfálkozás,
Belényesi-medence, Királyhágó, kerítésszakítás, Szent László emlékév, vár, iskola, csoportkép, rohangálás, tíz falu-egy falu, idegenvezető,
kőasztal, Boga-völgy, vízesés, barlang, sóbánya,
szabadidőközpont, lankák, óriáskerék, Rákóczi, Wesselényi, Mátyás, Szilágylompért, ajándék, interaktív palatábla, humor, barátkozás, focimeccs, gyíkazágyban, kalácsolás, plüssállat,

A 4.b osztályos tanulók a Láthatatlan kiállításra utaztak el osztályfőnökükkel Vakter Laurával és Bögi Orsolya tanárnővel. Ez a kiállítás
jól mutatja be az egészséges gyerekek számára, hogy a látássérült embereknek milyen nehéz
dolguk van a mindennapokban, a mindennapi
teendőik elvégzésében. A gyerekek különböző feladatok elvégzése közben tapasztalhatták
meg ezeket a körülményeket. Az ilyen kiállítás
mindig jó lehetőség arra, hogy már kis korban
megtanulják a gyerekek a fogyatékkal élők elfogadását, segítését.
Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy
az állatok világnapja alkalmából jótékonysági állateledel-gyűjtést szervezünk egy állatmenhely
számára. Így tettünk szeptemberben ismét. A
gyerekek az idén is szép számmal és nagy-nagy
szeretettel hozták a konzerveket, száraz eledeleket, játékokat, meleg takarókat. Nagy szükség
van mindezekre, hiszen Gyömrőn az állatmenhelyen több száz kutya és cica szorul segítségre. Azt gondolom, hogy az ilyen jellegű akciókkal a gyerekek már korán megtanulják azt, hogy
hogyan gondoskodhatunk az állatokról, hogyan
már második alkalommal. A gyerekeknek már váljanak felelős állattartóvá. Az idén is nagyon
tavaly is nagyon tetszettek a különleges alakú örültek adományunknak, melynek elszállításákaktuszok, s az idén is újabb, érdekes virágokat ban Kolozsi Mihály szülő volt a segítségemre.
láthattunk és rácsodálkozhattunk a természet Köszönjük a segítségét és minden adományozószépséges alkotásaira. A gyerekek Gáborné Bá- nak köszönjük az adományokat, eledeleket! Sorány Ágnes és Lángné Szél Judit tanító nénikkel kat segítettek, segítettünk az állatmenhelynek.
kirándultak.
Gáborné Bárány Ágnes, tanító
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Köszönet
a lakosság együttműködésért!
A 2017. október 7-én megtartott veszélyes
hulladék leadási kampány összegzéseként
a Városgondnok ezúton köszöni meg a vecsési lakosságnak, hogy a veszélyes hulladék leadásánál a felhívásunkban leírt szabályokat betartották, így zökkenőmentesen
tudtuk átvenni a veszélyes hulladékokat.

csúszós kövek, sodronykötél, lengőhíd, dolinák,
mészkő, karszt, pizsiparti, hotel, kakasszó, népviselet, tisztaszoba, Kőröstárkány, Magyarvista,
legelésző juhok, úton sétáló tehenek, Zilah, Érdmindszent, múzsa, magyarlakta, információ, poénok, kacagás, gyönyörködés, csasztuska, vis�szamennénk.
Bővebben iskolánk honlapján olvasható a
négynapos programunk: http://grassalkovichvecses.hu//

GRASSALKOVICH-HÍREK:
kirándulások és adománygyűjtés

A 4.c osztály a Füvészkertben

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

Hirdetés

  A Vecsési Városgondnok ügyfélszolgálata Vecsés, Károly utca 2. (bejárat a Magdolna utca
2017. október 30-án új helyre költözött. A köl- felől) – várja ügyfeleit.
tözés nem zavarta meg az ügyfélszolgálat műAz ügyfélszolgálat ideiglenes telefonszáma:
ködési rendjét, az továbbra is a megszokott nyil- 06-30/697-4869.
vántartási időben, de már az új helyén – 2220
A nyitvatartási idő változatlan maradt.

Zöldhulladékok
átvétele
  Szeretnék felhívni a tisztelt lakosság figyelmét hogy a zöldhulladékok utolsó átvételi / szállítási időpontja 2017. november 30.
Kérjük a lakosságot, hogy a határidőt figyelembe véve gyűjtsék be és helyezzék ki a zöldhulladékokat!
Köszönjük!

Figyelemfelhívás!
  Kérjük a lakosságot, hogy a téli időszakban a
fa és szénfűtésből keletkező kihűlt hamut zacskóba csomagolva tegyék a hulladékgyűjtő edényekbe, mert ezzel elkerülhető,
hogy a hulladékszállítást végző dolgozók
a port belélegezzék.
Megértésüket köszönjük!
Tájékoztató
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Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a „Tiszta Országért Kft.”
„Szemét és lomtalanítás 2018”-as tárgyú levele, melyet több vecsési háztartásba is eljuttattak, s mely 12 000 Ft befizetéséről szól, nem fedi
a valóságot! Sem Vecsés Város Önkormányzata, sem pedig a Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. nem áll kapcsolatban az említett céggel,
ezért kérjük, ne tegyen eleget a levélben álló fizetési kötelezettségnek!
Vecsésen a házhoz menő ingyenes lomtalanítást csak és kizárólag a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. végzi!
A lakossághoz eljuttatott levél a www.vecsesujsag.hu oldalon
megtalálható!
Hirdetés

Borháló Vecsés, Fő út 84.

(A 4-es főút mellet, a Halász vendéglő szomszédságában.)
Mobil: +36 (30) 220-6839, mobil: +36 (20) 383-0016
Nyitvatartás: H-Szo: 9-19 óra • email: vecses@borhalo.com
Web: www.borhalo.com/vecses https://www.facebook.com/borhalovecses

Vállaljuk magánszemélyek és cégek részére
karácsonyi borcsomagok összeállítását,egyedi
igények alapján! Házhoz szállítással is!
Ajánlatunkért keressenek személyesen
a Vecsési Borhálóban, illetve a megadott
e-mail címen, vagy telefonszámokon!
MINDENKINEK ÁLDOTT
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

„500 forintos”
kupon.
(Beváltható dec. 31-ig).

VECSÉS-ÓVÁROS PLÉBÁNIA:
December 2. szombat este 6-kor. Szent kereszt templom esti szentmise, előtte fél 6-tól első szombati közös rózsafüzér. Titokcsere
Adventi gyertyagyújtás
December 3. Advent I. vasárnapja:
9-kor Jézus Szíve templom (Petőfi tér)
11-kor Halmi telepi Szent Erzsébet kápolna
este 6-kor Jézus Szíve templom
December 4. hétfő reggel fél 7 óra: roráte szentmise
– Jézus Szíve templom (Petőfi tér)
December 5. kedd reggel fél 7 óra: roráte szentmise
– Szent Kereszt templom (Jókai u. 70.)
December 10. Advent II. vasárnapja
9-kor Erzsébet tér szentmise
11-kor Szent Kereszt szentmise (Jókai u. 70.)
este 6-kor Jézus szíve szentmise (Petőfi tér)
December 11. hétfő reggel fél 7 óra: roráte
szentmise Jézus szíve templom (Petőfi tér)
December 13. szerda reggel fél 7 óra: roráte
szentmise Halmi telepi Szent Erzsébet kápolna
December 17. Advent III. vasárnapja
9-kor Jézus szíve templom
11-kor Halmi telepi Szent Erzsébet kápolna
este 6-kor Jézus szíve templom (Petőfi tér)
December 18. hétfő reggel fél 7 óra:
roráte szentmise Jézus Szíve templom (Petőfi tér)
December 22. péntek reggel fél 7 óra: roráte szentmise Erzsébet tér
IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA
December 3. 9.00: Lelki nap Rolik Róbert atyával, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomban – Erzsébet tér (szentmise, előadás, kiscsoport, ima, agape)
Rorate (hajnali imaalkalmak):
December 4-től 6 órától hétfőnként és szombatonként bűnbánati liturgia a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomban (Erzsébet tér)
December 13. 6.30-tól roráte szentmise Szent Erzsébet kápolna (Halmi telep)
December 22. 6.30-tól rorate szentmise Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
plébániatemplom (Erzsébet tér)
VECSÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2220 Vecsés, Árpád u. 6. Tel.: 06-30-319-5996
November 26. 10 óra – Családi istentisztelet templomunkban
November 26. 15 óra – Adventi gyermek-csendesdélután
és kézműves foglalkozás
December 3. 10 óra – Advent 1. vasárnapi istentisztelet
templomunkban
December 10. 10 óra – Advent 2. vasárnapi istentisztelet
templomunkban
December 17. 10 óra – Advent 3. vasárnapi istentisztelet
templomunkban
VECSÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2220 Vecsés, Károly u. 24. tel/fax: 06-29/350-371
December 8. péntek este 6 óra
Beszélgetések a Reformáció 500. évfordulója kapcsán
Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök és dr. Beer Miklós római katolikus püspök dialógusa az ökumenéről:
Az egymáshoz közeledés lépései.
Moderátor Galambos Ádám – helyszín:
evangélikus templom Erkel u. 1.
December 15. péntek este 6 óra
Adventi egyházzenei áhítat. Orgonál: ifj. Endreffy Attila
December 10-én 10 óra – családi gitáros istentiszteletet tartunk.
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HITÉLET

HALOTTAINKRA
EMLÉKEZTÜNK

Nagy István Elek felvételei

VIGYÁZAT!
Újabb trükkös csalás!

EGYHÁZAK SZENTMISE ÉS
ISTENTISZTELET RENDJE
ADVENT IDŐSZAKÁBAN

Az első világháborús emlékműnél

Szentmise a világháborús áldozatokért

Gyertyagyújtás és koszorúzás
a Szent Kereszt templomnál

  A meghívó idén október 28-án, szombaton 18
órára szólt a Jókai utcai Szent Kereszt templomba. A HÁBORÚK HALOTTAIÉRT tartották a
szentmisét. Mise után gyertyagyújtás volt a templom falán elhelyezett emléktáblák alatt. Utána a
Hősök Ligetében az emlékműnél elhelyezték az
emlékezés virágait és gyertyát gyújtottak az áldozatok tiszteletére.
Az ünnepséget – az elmúlt évekhez hasonlóan –
Vecsés Óváros Plébánia Egyházközsége, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein
Vecsés szervezte.
VT info

Ökumenikus istentisztelet a temetőben

Nagy István Elek felvételei

HITÉLET

  Szép hagyománnyá vált, hogy november Dömötör Norbert református lelkészek, vala1-jén, Mindenszentek Napján a ravatalozó mel- mint dr. Huszka Mihály római katolikus plélett lévő Mindenki Keresztje emlékműnél a bános áldotta meg szeretteinket, akik halanVHZ Fúvószenekar az ünnep méltóságának dóként a földi létből kilépve az örök mennyei
megfelelő térzenét ad, majd 16 órakor ökume- létbe beleszülettek.
nikus istentisztelet veszi kezdetét az elhunytak
Az Isten áldja meg halhatatlanjainkat!
tiszteletére. Heinemann Ildikó evangélikus és
VT info
2017. november 
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November első napjaiban idén is virágcsokrok és koszorúk, égő mécsesek és
gyertyák végtelennek tűnő fényei jelezték a temetőben, hogy milyen fontos sokunk számára elhunyt hozzátartozóink,
barátaink vagy ismerőseink emléke, az a
szeretetkapcsolat, ami soha el nem múlik. De mit is ünneplünk ilyenkor?
Mindenszentek ünnepét 741 óta üli az
egyház az üdvözült lelkek, vagyis a megdicsőült egyház tiszteletére. A következő
napon, 998 óta tiszteljük Halottak napját,
a szenvedő egyház ünnepét. Ebben az
értelemben beszélünk küzdő egyházról,
mely a még élő hívek közössége, szenvedő egyházról, mely a meghalt, de a tisztítótűzben szenvedő lelkek közössége, és
megdicsőült egyházról, amely a mennybe
jutott hívek közössége. Az ünnep lényege annak a hitnek kifejeződése, hogy az
élő és már meghalt lelkek különös módon
képesek egymás segítésére, imádságaink
révén segíthetünk meghalt vagy távoli élő
testvéreinknek és kérhetjük mennyei testvéreink közbenjárását.
S a gyászra, legyen az még friss, kön�nyesen nagyon fájó, vagy legyen az már
megnyugvó, bölcsen elengedő, álljon itt
néhány örök érvényű, vigasztaló szó:
„A halottak feltámadása felől pedig nem
olvastátok é, amit az Isten mondott néktek így szólván – Én vagyok az Ábrahám
Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene, az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene”. (Máté 22:31)
Kép és szöveg: Fekete József
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KULTÚRA

NYOMDAGALÉRIA
nyílt Vecsésen

Temetők … Advent … Karácsony
Szeretem a temetőket. (A temetői fotók mellé pár gondolatot is fűznék.)
Szeretem egész évben. Az ott tapasztalható csendért, nyugalomért
és nem utolsó sorban tanításáért. Számomra nem az élet végét jelzi,
hanem azt, hogy a földi életünknek van folytatása.

E

zért is halmozzuk el virágokkal a sírokat és gyújtjuk meg
az életet jelentő gyertyákat,
mécseseket. Különösen Mindenszentek ünnepe és Halottak napja körüli napokban szépek a temetők. Aki
ezekben a napokban felkeresi a virágokban és fényárban popázó temetőt,
felejthetetlen élményt visz magával
haza. A gyertyák fényétől lelkünk is
átmelegszik, s ha imát is „küldünk”
elhunyt szeretteinkért az Élet Urához, azt jelenti, hogy nem csak azért
látogatunk ki a temetőbe és díszítjük
fel szeretteink sírját, mert „ilyenkor
illik”, hanem, mert hiszünk a „találkozásban” is. Szeretek sétálni az
„öreg” temetőkben, olvasva a sírfeliratokat, gyönyörködve a művészi

szobrász-alkotásokban. után. Bánat, mert ha önmagunkba kornál saruinak levetésére utasítja,
S ha egy-egy sír, krip- nézünk őszintén, bizony találunk „mert a föld, ahol állsz, szent hely,”
ta „lakójának” életével olyan dolgot, melyben hibáztunk, az az Isten a legmindennapibb mozis megismerkedünk, so- vagy elmulasztottuk, amit meg kel- gásokkal (összeírás) sodortatja az
kat tanulhatunk. Őse- lett volna tennünk. Ha megfelelő- eseményeket a legközönségesebb
ink emlékének megőr- en akarunk készülni az Üdvözítő- helyre – egy istállóhoz –, ahol földzése, tisztelete, záloga vel való találkozásra, karácsonyra, re lép. Betlehem után már nem lehet
jövendőnk alakulásá- akkor szükségünk van a bánatra is. semmilyen helyet Istenhez méltatnak. Milyen kár, hogy S ahogy hétről hétre nő az adven- lannak mondani. Ha tehát a profán
egyre divatosabbak a ti koszorúnkon a gyertyák fénye, világ meg van szentelve, akkor nézszór óp arcellák, és úgy növekszik örömünk is, vágya- hetem a karácsonyi készülődést úgy,
az is, hogy a szülők, kozásunk is, hogy eljön az Üdvö- hogy az hordozhatja a Megváltót:
nagyszülők hamva- zítő. Rorátecoelidésuper… Har- meg lehet tehát szentelni a sok izit otthon őrzik egy matozzatok egek a magasból és a galmat, „holtrafáradásokat” és kistelázsipolcon.
felhők csöpöjék az igazat, nyiljék utasításokat, a szegénységet és nélSzeretem az Adven- meg a föld és teremje az Üdvözítőt külözéseket, a magányosságot és
tet is. (Az Advent előtti napokban … csodálatos a hajnali misék kezdő- reménytelenséget – hisz mindebolvashatjuk ezeket a sorokat.) Az énekének a szövege és a dallama is. ből Betlehemben is volt elég. A mi
év talán leghangulatosabb idősza- De – hogy utaljak a temetőkre is – karácsonyunk is karácsony lehet,
ka. A karácsonyra való felkészülés az Advent készülés Krisztus végső ha lelkéhez találunk. Belon Gellért
ideje ez. A kinti munkák ideje lejárt. eljövetelére is. „Kérünk Uram, jöjj, írja: „A szeretetnek nem kellenek
Most lelkünkkel foglalkozunk, ka- hogy bűneink fenyegető veszedel- eszközök,/az szegényen is,/felszerácsonyra készülünk. Őseink a ro- meiből kiragadjon oltalmad és meg- reletlenül is/tud betlehemi boldográtékon (hajnali miséken) hangolták mentsen szabadító kezed!”
ságot teremteni”.
fel lelküket. Advent négy hetében
Szeretem a karácsonyt. Nem a
G.Ferenczy Hanna Karácsony
böjtöt is tartottak, és igyekeztek legnagyobb, de a legbensőségesebb (II) versében találjuk: „(…) kutarendbe tenni nem csak környezetü- ünnepe az egyháznak. Karácsony- tod keresve a jelt, mi elvisz Betleket, hanem lelküket is. Lecsende- kor tulajdonképpen a második iste- hembe/(…) ajándékot mit is vihetsedtek. Nem voltak hangos mulat- ni személy, Jézus Krisztus betlehe- nél?/egyebed sincs szegény szívednél,
ságok. Az adventi koszorúk hétről mi születését ünnepeljük. Több mint (…) ha hinni tudsz a megváltásban,/
hétre növekvő fénye is a várakozás- 2000 éve, Betlehemben – a prófé- indulj!/ mindegy, dalolva, sírva,/ez
ra, felkészülésre figyelmeztet ben- ták jövendölése szerint – megszü- a hited több mint a mirha,/démoni
nünket. Az uralkodó érzelem, mely letett Jézus, az emberiség Megvál- had bármit kiáltoz/ezt vidd a Kisaz egész időszakon átvonul, a bánat tója. Elgondolkodtató, hogy az az ded jászolához!”
és a forró vágyakozás az Üdvözítő Isten, aki Mózest az égő csipkeboFotó és szöveg: Nagy István Elek

Hirdetés

TAKARMÁNYBOLT
kis üzlet nagy választékkal

Üllő, PesTi úT 206.
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–14.30

: Ibolya- István Takarmány boltja

Purina tápok, termények, vitaminok
Kutya-, macskaeledelek

Október 30-ig a tOjóés nyúltáp akciós!
Házhoz szállítás

Apróhirdetés

B-kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező

munkatársat
keresek
Jó kommunikációs
készség, megjelenés és
alapszintű számítógépes
ismeret szükséges az állás
betöltéséhez.
Erdőss Attila 06-30/647-7797,
vagy e-mail: erdos04@gmail.com

MÁSODKÉZBŐL
FŐ ÚT 89. (EPRES)

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda

Ruha, cipő, ajándék, játék, könyv stb.,
új és alig használt áruk, érdekességek.
Szeretettel várunk! KARÁCSONYI AKCIÓ!

RUHA-TURI

„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

Ismét ingyenes ruha-turi lesz
a református gyülekezet gyülekezeti házában
(Árpád u. 9.) új időpontban, pénteken
december 1-jén, 15.30-tól 19 óráig.

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

Várjuk a ruha adományokat munkanapokon a Református Óvodában 7-17 óra között. Előre is köszönjük!

222017. november
Tájékoztató

A nyomdagaléria teljes anyaga még májusban a Mesefesztivál idején állt
össze. Akkor a BÁKK is meghirdette a programjai között. Ennek hatására
sokan meglátogatták a Vértesi Nándor utcában, a volt kiállítóteremben
ezt az országosan is ritkaságszámba menő nyomdatörténeti kiállítást.
Polgár Gyula felvételei

Gondolatok…

lott nyomdászon múlott, hogy ezeket
megmentettük a jövő számára, hogy
bemutassuk milyen volt a múlt.

Ezt a gépet 20 évvel
ezelőtt még használták
rendelték alá a formát, hanem a kor
formai divatjához igazították. Ezért
ilyen szépek és gyönyörűek ezek a
régi gépek.
– Kinek jutott eszébe, hogy egy „galériát” állítsanak össze ezekből a
gépekből?
– Nekünk – a nyomdász szakmában dolgozó megszállottaknak – jött
az ötlet, hogy ezeket az évszázadokon keresztül használt berendezéseket meg kell őrizni a jövő számára. Ha nem így gondolkodtunk volna,
akkor ezeket a vasakat már régen beolvasztották volna valamelyik kohóban. Négy évvel ezelőtt egy múzeum
létrehozása volt a cél. Akkor alakult
meg a Nyomdamúzeum Egyesület.
A gépeket eddig azonban nem sikerült fix helyre telepíteni. Szerencsére Vecsés Önkormányzatával sikerült
megállapodnunk ebben a kérdésben
és így a várost gazdagítva itt valósítottuk meg ezt a kultúrtörténeti kiállítást,
ami reményeink szerint egyik nevezetessége lehet a jövőben Vecsésnek.
Egy biztos, ilyen részletes és gazdag
anyagot felvonultató nyomdatörténeti
kiállítás az országban nem található.

– Interaktív tárlatvezetést és bemutatót ígértek a megnyitón. Ezek
szerint ezek az eszközök még működőképesek?
– Igen ez így van. A működőképes berendezések segítségével egy
igazi interaktív nyomdászattörténeti utazást garantálunk
az érdeklődőknek a
Egy XIX. századból
régmúlt világába,
való nyomdagép
Műnnich Dénes az ólombetűs szedést mutatja
ahol a technológiát bemutatva
hivatalos megnyitó október A közelgő ünneadunk bepillan20-án volt, amit a Nyomda- pekre gondolva
tást e szép szakmúzeum Egyesület, a Bá- szívesen vállalma történetébe.
lint Ágnes Kulturális Központ és a juk karácsonyi
Például, ha vaNyomdagaléria közösen szervezett. üdvözlőkártyák
laki a Nemzeti
A kiállítást Mádi Lajos, a Typo-Box nyomtatását, dídalt szeretné ki- – Most októberben nagyon néKft. ügyvezetője, Műnnich Dénes, a szek stancolását,
nyomtatni, akkor pes szakmai csoportot fogadtak a
LUPE Magazin főszerkesztője, és dombornyomását, arakézi szedéssel kell Nyomdagalériában! Ezek szerint
Novkrescsenszkov Tamás, a Nyom- nyozását a Nyomdagaléria
az ólombetűket kiszed- híre ment a vecsési kiállításnak?
damúzeum Egyesület elnöke állítot- autentikus réz-és díszítő elemeivel, nie, majd betördelnie, és akárcsak
– Október 17-én, Persovits József
ta össze. A megnyitó után egy rövid léniáival, akár interaktív módon is. 1848-ban a márciusi ifjak, elkészít- vezetésével, a Papír-és Nyomdaipari
beszélgetést kértem a Műnnich DéA kiállított gépek, magasnyomó- heti a forradalmi szórólapot, ami pont Műszaki Egyesület Hagyományőrző
nestől, akitől először azt kérdeztem, berendezések, aranyozó prések stb. úgy nézhet ki, mint amit Petőfiék is és Szakírók társasága és a MÚOSZ
hogy miért adták ennek az állandó nagyobbik része a Nyomdamúze- szétosztottak a pesti utcákon. Ezeket Tördelő-szerkesztő Szakosztálya tárkiállításnak a Nyomdagaléria nevet. um Egyesület, a gyűjtemény másik kis kézisajtóval nyomtathatják papír- latlátogatáson vett részt a NyomdaAzt gondoltuk, hogy ennek az ál- fele pedig magánszemélyek tulajdo- ra. Természetesen, ahogyan azt már galériában. A Papír-és Nyomdaipalandó kiállításnak találó lehet a galé- nában van.
említettem, az itt található gépek 90 ri Műszaki Egyesület Minőségügyi
ria kifejezés, mert zömmel olyan ma
százaléka működőképes állapotban – a BÁKK-ban tartott – konferencája
már páratlannak mondható nyomdai – Honnan szerezték be ezeket a gé- van. Ebből az időből teljes technoló- keretén belül a résztvevők ellátogatrelikviákkal is találkozhat a látoga- peket?
giai sort is tudunk mutatni, vagyis tak a Nyomdagalériába. Persze nem
tó, amelyek egykor az ólom világát
– Többnyire régi nyomdák fel- a kinyomtatott lapokat össze tudjuk csak szakmai csoportokat várunk,
képviselő klasszikus nyomdászatban számolásából tudtunk értéket men- fűzni könyvformába. Van itt tégely- hanem fiatalokat, általános- és kövoltak használatosak. A gyűjtemény teni, én 35 évvel ezelőtt csöppen- sajtó, biegelő-, perforálógép, irkafű- zépiskolás csoportokat is, nekik akár
az 1800-as évek végétől az 1970- tem bele egy ilyen akcióba, azóta ző berendezés, aranyozó betűkészlet, élő történelemórát is tarthatunk. A
es évek végéig mutatja be a nyom- nekem is szenvedélyem a nyomdá- könyvprés, könyvkötészeti fűzőáll- Nyomdagaléria a Gammel Kör fogdászmesterséget átfogó technológi- hoz kötődő kisebb berendezések és vány. Ezeket a berendezéseket a kor lalkozásaihoz csatlakozva kéthetenai fázisokat, a nyomdai betűöntést, eszközök gyűjtése. Nekem így sike- stílusának megfelelően készítették el, te szombaton 9 és 12 óra között várja
a kézi szedést, a magasnyomó-kli- rült megmenteni a Révai Testvérek tehát elsősorban nem a funkciónak az érdeklődőket, egyébként csak alsékészítést, a magas- és litográfi- Nyomdájából származó aranyozó
kalmanként tart nyitva,
ai nyomtatást és a könyvkötészetet. kliséket, körzeteket. Persze a nyolcpl. a Mesefesztivál és a
Ezen kívül találkozhatunk rézkarc- vanas években még használtuk ezeKáposztafeszt idején,
cal, linó- és rézmetszet-nyomtatással, ket a gépeket és berendezésket, de az
E-mail: nyomdagaleria@gmail.com
de csoportokat előzeamelyet napjainkban már csak mű- ofszetnyomtatás és a digitalizálás leFacebook: www.facebook.com/nyomdagaleria
tes időpont-egyeztetés
vészek használnak. Vannak írógépe- söpörte a régi hagyományos technoTelefon: 06-1/331-1107
után bármikor tudunk
ink és stencilező berendezéseink is. lógiákat, így sajnos egy-két megszálfogadni. 
Polgár

A
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SPORT

Kézilabda

FÉRFI – NBI/B Nyugati csoport

Győzelmi széria
– 2. helyezés!
2017. október 14.
Tatai AC–Vecsés SE ÉLTEAM 26-29 (16-15)
Gólszerzők: Simányi 9, Győrfi 5, Kökény 5, Lendvay 4, Tóth 3, Halász 2, Antal M. 1
A második félidőre feljavult a védekezésünk
és biztosan nyertünk.

SPORT
2017. november 11.
Telekom Veszprém U20–Vecsés SE-ÉLTEAM
22-27 (11-16)
A nagyon értékes győzelemmel feljöttünk a 2. helyre, miután PLER kikapott Százhalombattán. Így
Győrrel pontegyenlőség mellett vezetjük a tabellát.
A házi góllövőlista állása az utolsó meccs találatai nélkül: 37: Simányi, 30: Kökény, 29: Tóth,
28: Lendvay

2017. november 5.
Vecsés SE–JUSEC – TFSE 24-27
(12-15)
Gólszerzők: Doszpod 7, Martinek
6, Minárovics 5, Kozsán 3, Tóth 2,
Vereb 1
Fájdalmas vereség. Az ellenfél
meg is előzött minket, és távolabb
kerültünk a dobogóhoz.

Kézilabda

2017. november 11.
Vecsés SE – JUSEC – Rákosmenti
KSK 22-26 (11-12)
Gólszerzők: Martinek 8, Doszpod 4,
Panyik 3, Vereb 2, Tóth 2, Minárovics
1, Kovács 1, Kozsán 1
Újabb fájdalmas vereség hazai
pályán, és ismét helycsere. Ellenfelünk a győzelmével megelőzte
csapatunkat. A 8. forduló után 9
ponttal a 6. helyet foglaljuk el.
A házi góllövőlista élmezőnye:
43: Tóth Tímea, 41: Martinek Emőke, 34: Doszpod Réka

FÉRFI IFJÚSÁGI II. OSZTÁLY
Kelet csoport

Vecsés SE-KSI-ÉLTEAM-Mizse KC 33-32
2017. október 21.
Vecsés SE–KSI-ÉLTEAM-Dabas KC VSE
Vecsés SE ÉLTEAM–Veszprémi KKFT 40- II. 30-43
33 (25-11)
Budapesti Farkasok NKFT–Vecsési SE-KSIGólszerzők: Győrfi 8, Tóth 7, Simányi 6, Lend- ÉLTEAM 46-26
vay 4, Takó 3, Kökény 3, Halász 3, Fiar 2, Antal Az élmezőnyhöz tartozó budai fiataloknak nem
L. 2, Antal M. 2
voltunk ellenfelei. A gárda a 10. helyet foglalja el.
Kiütés után egy kis lazítás. Harmadik helyen
a VSE!

Kézilabda

2017. november 4.
FÉRFI PEST MEGYE
KK Ajka–Vecsés SE-ÉLTEAM 23-25 (11-12)
B CSOPORT
Gólszerzők: Simányi 5, Takó 5, Imregi 4, Tóth 3,
Kökény 3, Lendvay 2, Halász 2, Fiar 1
Tartjuk a tempót! Szoros találkozó volt, de vé- A Pest megyei bajnokságban játszik a VSE II. csagig vezetve nyertünk. Tagjai maradtunk a hármas pata. A csapatban több régi kedvenc található: Poélbolynak. A csoportban mi dobjuk a legtöbb gólt, povics a kapuban, Czinege, Tóth és a legnagyobb
amire nagy szükség is van, mert a védőjátékunk ász, Szilágyi Péter, aki 10 fölötti átlagban dobálkicsit harmatos.
ja a gólokat. Ezt a bajnokságot rájátszásos rend-

NŐI – Ifjúsági III. osztály
Déli csoport

Kézilabda

NŐI – NBII Déli csoport

Labdarúgás

Tóth O. (Farkas T.), Cseszlai.
pat, ahol hasonló cipőben járnak.
Iváncsa KSE: Dániel – Szauter, Aradi, Kertai, Az újabb fiaskóval a 15. – kieső – helyre kerültünk.
Fekecs – Cseszneki, Folmer (Mag), Pribék, Berényi (Büki), Majláth (Márki) – Balogh
2017. november 11.
2017. október 14.
Gól: Borsi M. (72.) illetve: Berényi (17., 22.), Rákosmente KSK–Vecsési FC 2-1 (1-1)
Szekszárdi UFC–Vecsési FC 3-3 (0-1)
Balogh (69.), Márki (89.)
Gólszerző: Radnai (16’)
Gólszerzők: Márki B.(38'), Csordás Sz.(65'), CsiKiállítva: Salem (65.)
Vezettünk is majd a 89. percben kapott góllal elszár R.(82')
A Vecsés FC csapatkapitányát Salem Reydant, úszott a döntetlen. Kár érte, mert az utolsó előtA VFC nagyon jól helytállt a középmezőny- a 65. percben második sárga lapja után kiállította ti, 15. helyre csúsztunk vissza és négy pont hátben tanyázó hazaiak ellen. Már 2-0-ra is vezet- a játékvezető.
rányba kerültünk az előttünk állóktól.
tünk, amit kiegyenlítettek a Tolna megyeiek, de
Esélyünk sem volt a pontszerzésre.
ismét vezetést szereztünk. Szekszárd a 94. percben tudta menteni az egy pontot.
2017. október 28.
Mégis értékes az egy pont, mert a biztató tel- Kozármisleny–Vecsési FC 2-0
jesítményen túl egy hellyel előrébb kerültünk, a Gólszerző: Borsi
A kupaküzdelem 7. fordulójában Bácsán játszot13. helyre, ami már bennmaradó helyezés.
Esélyünk sem volt a pontszerzésre.
tunk és a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is 1-1 lett az eredmény. A 11-es rúgások dön2017. október 21.
2017. november 4.
töttek, amiben mi voltunk a jobbak 4-3 arányban,
Vecsési FC–Iváncsa KSE 1-4 (0-2)
Vecsési FC–Duna Aszfalt TVSE 0-4		
és ezzel bejutottunk a legjobb 32 közé.
Vecsés, vezette: Újhelyi Tamás
Ismét sima vereség hazai pályán! Ezt a csapatot
November 29-én az NB. I-es Újpesti FC lesz
Vecsési FC: Gendur – Salem, Bori, Márki, Csi- nagyon meg kell erősíteni tavaszra, hogy benn- a vendégünk a vecsési pályán.
szár (Tóth Gy.), Lajer, Csordás, Farkas, Szalai, maradjunk. Bár van még rajtunk kívül három csaHajrá Vecsés!

NBIII Közép csoport

Magyar Kupa
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Karate

Vecsési
aranyérem

Kézilabda

Ifjúsági kézilabdacsapatunk

szerben bonyolítják le. A 12 csapatos B csoport
5. helyét foglaljuk el. A cél az első négybe, így a
felsőházba jutás.

Vecsési karatésok
a dobogón

Érzékeny a három
vereség – helyezésben is

Vecsési SE–Dabas KC 14 – 21 (10-8)
Vecsés SE-Jusec–VSK Tököl 39-21
GVM Europe Vác II.–Vecsési SE
25-26
Vecsési SE–Rákosmenti KSK 60-21

Az utolsó helyezett ellen kellett is a
2017. október 15.
A vezetőnégyes egyik tagjától ide- gólkülönbség javítása. A lányok az
Vecsési SE-Jusec–Dabas KC 23- genben értékes ez az egy pont. Ma- 5. helyet birtokolják.
17 (13-8)
radt a 3. helyezés
Kovács Márton szakosztályvezető:
Gólszerzők: Doszpod 7, Martinek 7,
– Várakozáson felül szerepel a férfi
Kozsán 3, Minárovics 2, Panyik 1, 2017. október 29.
felnőttcsapatunk. Reméljük, a sérüVereb 1, Pusztay 1, Németh 1
Vecsés SE-Jusec–VSK Tököl 24- lések elkerülik együttesünket, és ruMagabiztos győzelem. Három együt- 26 (10-12)
tinos játékosaink harcos hozzáállátes 100%-os, mi a 2. helyet foglaljuk el. Gólszerzők: Tóth 8, Martinek 5, sával sikerül dobogón zárni az őszi
Minárovics 3, Vereb 3, Doszpod 2, idényt.
2017. október 22.
Panyik 2, Kozsán 1
A hölgyeknél a kezdeti lendüCsepel DSE–Vecsési SE-Jusec 23Fontos rangadót veszítettünk let alábbhagyott az ősz közepére és
23 (11-13)
el hazai pályán. Vereségünkkel szoros meccseken néhány nem várt
Gólszerzők: Martinek 6, Minárovics a 4. helyre estünk vissza és két vereség következett. Itt azt remélem,
6, Tóth 5, Kovács 2, Vereb 2, pont hátrányba kerültünk a do- hogy hamarosan visszatalálnak a láDoszpod 1, Panyik 1
bogótól.
nyok a győzelmekhez vezető útra.

Görgényi Bence magyar
bajnoki aranyérmet szerzett
2017. november 4-én Salgótarjánban rendezték meg az Ippon Shobu
magyar bajnokságot. Az ország minden részéről érkeztek karatékák a
megmérettetésre. Minden korosztály képviseltette magát. A vecsésiek
közül Görgényi Bence kategóriájában aranyérmet, Görgényi Balázs
kategóriájában bronzérmet szerzett.
Fridrich György és Gebri György,
mint versenybírók vettek részt a rendezvényen. Gratulálunk a versenyzőknek!
Karate- és koordinációs mozgás
fejlesztése gyerekeknek 6 éves kortól és minden más korosztálynak.
KARATE EDZŐTEREM – VECSÉS, FŐ ÚT 112.
Jelentkezés: 17 órától minden nap
a helyszínen
„OSS” Szakosztály vezetősége

Hirdetés

TALÁLKOZZUNK, BESZÉLGESSÜNK!
Vendégeink:

KARÁCSONY GERGELY
SZIGETVÁRI VIKTOR

5500

2017. DECEMBER 1. (PÉNTEK) 18 óra
Vecsés, JAM-ház (régi művelődési ház) Károly u. 1. (Károly u. – Telepi u. sarok)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

VECSÉSI KÖZÉLETI KLUB

Az EGYÜTT Vecsési Szervezete, a Váradi András Alapítvány támogatásával
Kapcsolat: toth.judit@egyuttpart.hu +36 30 252 2797 : EGYÜTT-Vecsés

2017. november 
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EGYÉNI GAZDASÁGOK
MEZŐGAZDASÁGI
ÖSSZEÍRÁSA

Bokszolóink éremesővel tértek
haza az országos bajnokságról

Sikert sikerre halmoznak
a vecsési ökölvívók az
országos bajnokságokon!
6 magyar bajnoki arany, 7 ezüstérem és 3 bronzérem az eddigi
mérleg!
A 2017-es Magyar Bajnokságon
is az élvonalban bokszolnak vecsési
ökölvívóink. A sort az ifjúsági (17-18
éves) korosztály kezdte, ahol Mátyás
Krisztián bronzéremig jutott. Az ifik
után a serdülők (13-14 éves) következtek, itt született meg az első idei
magyar bajnoki aranyérmünk Váry
Tamásnak köszönhetően. A döntőig
jutott még Német Gergő és Kapuvári Bence is, ők ezüstéremmel zártak.
A lányok ismét kitettek magukért, 10
éremmel tértek haza az ob-ről.
Magyar bajnok lett: Szűcs Szabina, Pap Zsófia, Uhrin Csenge, Kiss
Bettina és Tarnóczy Tamara.
Ezüstérmesek: Tóth Szabina,
Hőlaki Emese és Kis Olimpia
Bronzérmesek: Kiss Tünde és Somogyi Vivien
Szűcs Szabina negyedik alkalommal, Tarnóczy Tamara pedig harma-

dik alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
A lányok után újra a fiúk jöttek.
Junior (15-16 éves) korosztályban
két elsőéves versenyzőt indítottunk,
és mindketten a döntőbe verekedték
magukat. Ezüstérmes lett Lőczi Roland és Balogh János.
A magyar bajnokságok között
sem unatkoztak ökölvívóink, többek között Dublinban, Ostravában
és Pozsonyban is ringbe léptek és
értékes győzelmeket szereztek. Két
külföldi túra vár még az ifjú harcosokra. A fiúk az angliai Birtley
városában vesznek részt egy angolmagyar összecsapáson, a lányok
pedig Zágrábban lépnek ringbe a
Zagreb Open nemzetközi versenyen.
Itthon hátra van még a felnőtt férfi ob decemberben, ahol két vecsési,
Albert Béla és Mátyás Krisztián indul. Reméljük ők is érmekkel térnek
haza.
Seres Attila

Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.
• telepengedélyekhez dokumentumok készítését
• építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
• oktatások megtartását
• munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
• kockázatelemzést
• munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését

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

A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatja a lakosságot, hogy
munkatársa Vecsés egy részén
november 22-e és december
15-e között kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre.
Az összeírás az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2219 Egyéni gazdaságok de
cemberi összeírása, 2017
Az összeírási munkát a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából
igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Vecsésen Gálné Kun
Viktória.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választják ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a

Az ilyen tervek miatt van nálunk személyi kölcsön

gyakornoki munkára!

Óriási adventi
választék
a Silvana
Virágüzletben
   Az ünnepvárás az első adventi
gyertya gyújtásával kezdődik. Az
örömteljes hangulathoz hozzátartozik az adventi koszorú és a karácsonyi asztali dísz. Tóthné Mózer Róza
virágüzletében szebbnél szebb összeállításokat találhatnak a vásárlók, és
akinek nincs ideje saját kezűleg adventi koszorút készítenie az bátran kopogtasson be a Silvana Virágüzletbe.
– Mit ajánlanak a vásárlóknak?
– Az adventi koszorúk terén is
egyre inkább hódít a természetesség.
Az adventi koszorú örökzöld növényei, a különböző természetes színű ágak, tobozok, magvak a tavasz,
a nyár és az ősz hangulatát hordozzák, amit csak fokoznak a színes gyertyák, szalagok, zsinórok, gömbök és
fényes díszítő elemek. Vásárlóink nagyon keresik a hagyományos kerek
koszorúkat, lila és rózsaszín gyertyákkal. Természetesen modern adventi koszorúkat is kínálunk, de egyedi kéréseket is teljesítünk.
– Élő vagy száraz koszorút érdemes vásárolni?
– Az élő a legszebb és annak természetes illata van. Nagy hátránya,
hogy nem bírnak ki három hetet. Tehát félidőben érdemes cserélni vagy
felújítani a koszorút. Az a tapasztalatunk, hogy a praktikussága miatt
többen vásárolják a száraz koszorút.
– Milyen összegtől indulnak ezek
az adventi koszorúk?
– Nálunk az árak 3000 forinttól
indulnak, aztán a felhasznált kellékek minőségétől függően drágulnak. Az asztali díszek ennél olcsób-

Tóthné Mózer Róza egy
adventi koszorúval
bak. Egy mutatós darab már 1000
forintért kapható.
– Adventi időszakban a nyitvatartás
hogyan alakul?
– Hétköznap 8-tól délután ötig tartunk nyitva. Hétvégeken a megszokott időben, vagyis 8-kor nyitunk és
az igényeknek megfelelően akár este
hatig is fogadjuk a vevőinket.
Szeretetteljes adventi készülődést
kívánok!
(x)

Silvana
Virágüzlet
Cím: 2220 Vecsés, Telepi u. 46.
Tel.: 06-30/309-4955,
06-30/662-9781, 06-29/357-096
E-mail: silvana-virag@freemail.hu
Ünnepi nyitvatartás: hétfő–péntek
– szombat–vasárnap: 8–17 óra

Szabad felhasználásra, egyszerűen

Hirdetés

FELHÍVÁS

kijelölt háztartások
számára kötelező,
akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulhatnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb
megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az
adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetők. Az adatgyűjtés
során a statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvénynek, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően járnak el.
A felvétel módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes
oldal nyújt tájékoztatást.

REKLÁM

VECSÉSI
Tájékoztató

A Vecsési Tájékoztató című újság olyan kommunikáció és médiatudomány
szakos hallgatók jelentkezését várja, akik érdeklődést mutatnak a kommunikáció több területe iránt, s jól kommunikálnak szóban és írásban egyaránt, illetve tehetséget és elhivatottságot éreznek az újságíró és/vagy a marketing
szakma iránt. Kiváló lehetőség publikálási referenciák összegyűjtésére a gyakorlati idő, illetve a részterületeken végzett munka komplex rálátást biztosít
majd egy szerkesztőség működésére.
Jelentkezni Polgár Gyula főszerkesztőnél lehet a polgargyula@a-vecses.hu
címen vagy a 06-30/955-7581 telefonon.

Rózsa

Ebéd házhozszállítás
a hét minden napján.

kifőzde KEDVEZŐ ÁRON!

• Házias ízek
• Menük és a’la carte
• Hideg és meleg
tálak kedvező áron
• Természetes
alapanyagokból,
adalékanyag és
tartósítószer nélkül!

Telefon: 06-29/737-506, 06-70/574-2928
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Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi9,99%-os fix hitelkamattal*
Akciós THM: 11,38%
www.akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE
* Az akció 2017. október 1. és december 31. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. Az akciós kamatkedvezmény feltétele, hogy
az Adós vagy az Adóstárs munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól a minimum 150 000 Ft összegű, vagy az Adós, vagy az Adóstárs maximum
két különböző jogcímen érkező jövedelméből származó jóváírás a hitel teljes futamideje alatt teljesül. Nem akciós THM: 15,98-17,14%. A
THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon találja. A tájékoztatás nem teljes
körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei
megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket
a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. Reprezentatív példa: hitel teljes
összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99 %, típusa fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet
összege: 64 016 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 894 480 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 894 480 Ft.

Barkács üzletünkbe Bolti eladót keresünk.
az ideális jelentkező: érdeklődik a barkácstermékek iránt
Word, excel alapismeretekkel rendelkezik • jó kommunikációs
képességgel rendelkezik • igényes a munkájára • 18–38 év közötti férfi.

Érdeklődni: 06-20/915-2515
vagy 06-20/419-3959-ös számon.

vecsés, Fő út lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.
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Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet Csőszer áruház
MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

gázterVezés, átadás

kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Halló, itt vagyunk!
Magas a mobiltarifája?
Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Tarifacsomagok minden igényre:

Vállalkozásoknak
Családoknak
Magánszemélyeknek

A NETFONE az egyetlen,
országosan elérhető,
ügyintézés, sorban
magyar tulajdonú
állás nélkül, akár
mobilszolgáltató.
otthonában is!
További információkért,
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné

Vezető tanácsadó
Lakossági és Vállalati szektor

napkollektor értékesítés, szerelés

terVezés–kIVItelezés
Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540
E-mail: csoszer@monornet.hu
A helyi önkormányzat
közéleti tájékoztató lapja

Tájékoztató

Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
www.vecsesitajekoztato.hu

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u.2. (Hétfő és szerda: 900–1300;
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu
Felelős szerkesztő: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Marketingvezető: Erőss Diána, +36-30/853-07-31, eross.diana@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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XILOMARE®

XILOMARE®Kid
orrspray

Hatékony és jótékony!
Gyermekeknek külön kiszerelés!
Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml xilometazolin-hidroklorid és tengervíz
tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest,
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági osztály: +36-1-505-7032, drugsafety@richter.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
Tájékoztató

INFORMÁCIÓK

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk
Központi telefonszámok:
Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112, Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda,
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu,
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200
Szlahó Csaba polgármester:
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu ,
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)
Mohainé Jakab Anikó jegyző:
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig
Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246–248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt. 800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600
Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
dr. Bíróné dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/30-472-5616
dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488
Német Nemzetiségi Önkormányzat:
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu
Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Közbiztonság
Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott:
+36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121
(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/350-444; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet:
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:
dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/350-167
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468
Gyermekorvosi Rendelők:
dr. Essek Ferenc – 2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257
Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/354-288
2220 Vecsés, Dózsa Gy. u. 50., +36-29/354-787

Szociális intézmények
Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
2017. november 
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent Ferenc (Market Central – 29/557 820) – november 20-ával ,
Halmy (Halmy tér 20/A. – 29/350 270) – november 27-ével,
Hanga (Károly u. 20. – 29/350 353) – december 4-ével,
Borókás (Kinizsi u. 2. – 29/356 326) – december 11-ével,
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 29/350 120) – december 18-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hétvégén (szombaton 8-tól 20 -ig, vasárnap 9-től 18-ig)
a Szent Ferenc Patika tart nyitva. A hétvégi nyitvatartáson túl,
az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

Oktatási intézmények
Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu
Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83., +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554; www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36-30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda
2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357-697; www.reformatusovi-vecses.hu

Kulturális intézmények
Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279; www.kulturba.hu
Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391; www.vecsesikonyvtar.hu

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: +36-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: +36-40/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.:
2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010; https://dpmv.hu/
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd: 800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300
FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.:
2220 Vecsés, Damjanich utca 34., +36-29/350-563
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., +36-29/350-383
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241
Vecsési gyepmester:
Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió:
Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800
Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300,
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930
Volán: www.volanbusz.hu
MÁV: www.elvira.hu
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Újabb beruházások
készültek el Vecsésen

Elkészült a Virág utca a vashídtól egészen az Ádám utcáig.
A polgármesteri hivatal tetőszerkezetének komplett felújítása mellett a külső hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is elvégezték. A kiépített napelemes rendszer
hatékony energiagazdálkodást fog biztosítani.

Befejezéshez közeledik a Halmi Telepi Általános Iskola új épületszárnyának kivitelezése.

Vecsés történelmi múltjának egyik legrégebbi épülete a
Cifra csárda. Az építők gondos, mondhatni „míves” munkája immár befejezéséhez közeledik. Sokak reménye szerint, itt egy a jövőben berendezett, Vecsés őstörténetét
bemutató állandó kiállítás nagyban hozzájárulhatna városunk hírnevének öregbítéséhez.
Elkészült a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
osztálytermeinek és
tornacsarnokának
külső szigetelése.

Elkészült Vecsés külterületén a Kakucsi út és a Budai Nagy Antal utca földes részének átépítése.
Tizenöt cm vastagságban tört betonzúzalékot terítettek le, melyet 5-7 cm vastag murva réteggel borítottak.

Képek és szöveg:
Fekete József
A teljesen felújított Andrássy
Gyula Általános Iskolát
örömmel vették birtokukba
az itt tanuló diákok.

Bár városunk járdahálózata csaknem teljes egészében kiépült, folyamatosan egészítik ki a még hiányzó szakaszokkal. Az Erzsébet tértől kiindulva az Arany János utcában elkészült az a gondos munkával kivitelezett járdarész, ami
az Aulich Lajos útig terjedő lakóházak tulajdonosainak teszi könnyebbé a mindennapos közlekedést.

