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PROGRAMOK

Tisztelt olvasó, kedves 
vecsési polgárok!

Decembertől Facebook-
oldalon is elérhető  
a Vecsési Tájékoztató 

Motoros Mikulások  
Vecsésen!

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vecsési Járási Hivatal 
az ünnepek körül az alábbi ügyfélfogadási helyszíneken és idők-
ben várja ügyfeleit:

HATÓSÁGI OSZTÁLY
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
2017. december 27-én (szerda) – 8.00–17.30
2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00–12.00
2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY
2220 Vecsés, Fő út 110.
2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap 
2017. december 27-én (szerda) – 8.00–17.30
2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00–12.00
2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

KORMÁNYABLAK
2220 Vecsés Fő út 246-248.
2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap 
2017. december 27-én (szerda) – 8.00–20.00
2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00–18.00
2017. december 29-én (péntek) – 8.00–16.00

A járás területén működő többi ügyfélszolgálaton az ügyintézés 
2017. december 27-től 2017. december 29-ig szünetel.
 A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend 
szerint fogadjuk ügyfeleinket!
 Kellemes ünnepet és boldog új évet kívánunk minden kedves 
ügyfelünknek! Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal
VECSÉSI JÁRÁSI HIVATAL

ÖNKORMÁNYZAT 

  December 3-án sűrű hóesésre ébred-
tünk. A gyermekek halmazati öröm-
ként élhették meg a nap nagy részét. 
Ropoghatott lábuk alatt az első hó, 
játszhattak benne, bár hóembergyár-

Kedves olvasóink!
A Vecsési Tájékoztató ebben az évben tartalmilag és formailag is megújult. Ja-
nuárban azt ígértük, hogy az újságot a kor követelményeihez igazítva online 
felületen is megjelentetjük. Szeptemberben létrehoztunk egy modern, köny-
nyen kezelhető honlapot vecsesujsag.hu címen. 
 Örömmel jelenthetem, hogy december 1-jétől már Facebook-oldalon is 
(https://www.facebook.com/vecsesitajekoztato) elérhető a Vecsési Tájékozta-
tó. Az a célunk, hogy minél több vecsési és Vecsést érdeklő  olvasót  érjünk el 
a híreinkkel, ezért azt kérjük, hogy osszák meg az oldalainkat ismerőseikkel.
 A két internetes felület oda-vissza átjárható, tehát Facebookról vissza lehet 
lépni a honlapra és fordítva is megtehető ugyanez. A Facebookon rövid szöve-
ges írásokat jelentetünk meg képanyaggal, ha valakinek ez felkelti az érdeklő-
dését, akkor a részletes írást megtalálhatja a honlapunkon. A szerkesztőségnek 
az a legfontosabb célja, hogy elégedett legyen minden olvasónk a hírek, infor-
mációk gyors továbbításában és persze ezek megjelenítésében is.
 Aktív közreműködésükkel, véleményükkel, írásaikkal segítsék az új kom-
munikációt. Írjanak, telefonáljanak! Elérhetőségeink: polgargyula@a-vecses.
hu, +36-30/955-7581.
 Áldott, békés karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Polgár Gyula, szerkesztőségvezető

  Városvezetőként arra gondolok, 
hogy vajon én és az általam veze-
tett testület, milyen ajándékot te-
het le a városi polgárok jelképes 
karácsonyfája alá? Vajon jól sáfár-
kodtunk-e a közös vagyonnal, tud-
tunk-e gyarapodni ebben az évben, 
élhetőbbé tudtuk-e tenni városun-

kat, és megteremtettük-e annak fel-
tételeit, amelyekkel a jövőben is elő-
rébb tudunk lépni?
 A jelképes karácsonyfa alá sok 
mindent igyekeztünk elhelyezni: 
kényelmes utakat, új járdákat, épü-
lő-szépülő iskolákat és intézménye-
ket, mai kornak megfelelő szolgálta-
tásokat, egyre bővülő kulturális és 
sportkínálatot – olyan élhető világ 
körülményeit, ami egy önkormány-
zattól elvárható. 
 Köszönöm a város polgárainak 
megértő támogatását és közremű-
ködését terveink valóra váltásában. 
A jövőben sem rajtunk fog múlni. 
Remélem, hogy továbbra is a „Töb-
ben egyfelé-elv” érvényesül mun-
kánkban, ami eddig is jellemezte 
a testületet és közös sikereink zá-
loga volt.
 Magam és a képviselő-testület 
nevében szívből kívánok önöknek 
áldott, szeretetben eltöltött ünne-
peket, és békés, sikeres, egészség-
gel teljes új esztendőt.

Szlahó Csaba Vecsés polgármestere

táshoz kevés, de egy jó hógolyócsatá-
ra azért elegendő volt. Délután 14 óra-
kor indultak el a Motoros Mikulások a 
Halmi iskolától, és a már megszokott 
útvonalat bejárva vonultak át Gyálra, 
ami szintén hagyományosnak mond-
ható, mert zömében a két város mo-
torosai állnak össze erre a vonulásra, 
és az ottani gyermekeknek is kell a 
látványosság.
 Oláh László képviselő, a felvonu-
lás szervezője elmondta, hogy ezút-
tal is több mint ötven motor járta az 
utcákat, és minden támogatás nélkül, 
saját zsebükre szórakoztatták a gyer-
mekeket.
 Köszönjük motorosok!

VT info
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*Vecsési Borbarátok Egyesülete*
Eredményes versenyzést, jó borkóstolást és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Jegyek elővételben kaphatók, illetve a helyszínen korlátozott számban:
Abonyi Antalné Erzsikénél, Fő út 32.,
Petz Márton (+36 20 969 4240), Malom utca 15.,
Várszegi György (+36 20 591 9115), Eötvös utca 4.

Tisztelettel kérünk minden kedves érdeklődőt, hogy részvételi szándékát a szervezők 
munkájának megkönnyítése érdekében március 2-ig a vbe.vecses@gmail.com e-mail 
címen, vagy Petz Mártonnál (+36 20 969 4240) jelezni szíveskedjenek!

A jegy ára magába foglalja a borkóstolást és a vacsorát, valamint a Fesztivál díjas
VHZ Musikverein Wetschesch Koncertfúvós Zenekar műsorát.
A borokat a borbírók a helyszínen bírálják, minden bor közönségbírálatra kerül.

- a versenyben résztvevők részvételi díja: 1.500 Ft,
- a vendégek részvételi díja: 2.000 Ft / fő

Részvételi díjak:

- óborok esetében 2016 vagy azt megelőző évjáratú fehér és vörös borokkal.
- saját készítésű, 2017-es évjáratú, minimálisan 50 literrel rendelkező,
- fajtánként 4 üveg 0,75 l-es palack,

Nevezési feltételek:

Grassalkovich Általános Iskola aulája (2220 Vecsés, Fő út 90-92.)
2017. március 2. 16:00 - 19:00.
Borok leadásának határideje és helye:

1.000 Ft / borfajtaA nevezési díj:

a Grassalkovich Antal Általános Iskolában (Vecsés, Fő út 90-92.)
megrendezendő XIV. Vecsés Városi Borversenyre!

2018. március 3-án 15:00-kor

A Vecsési Borbarátok Egyesülete szeretettel meghív minden kedves
 bortermelőt, kóstolni, bírálni vágyó érdeklődőt

XIV. Vecsés Városi Borverseny

Magyar kultúra napja-program Vecsésen
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz írását, ezért 1989 
óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Vecsésen több na-
pos programmal készül a Bálint Ágnes Kulturális Központ.

2018. január 15-én
Mit adtak a Magyarországon született tudós  
elmék és feltalálók a nagyvilágnak?
Tudománytörténeti kiállítás a Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A kiállítást Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke  
méltatja és nyitja meg. A kiállítás január 25-ig tekinthető meg!

2018. január 21-én, vasárnap
Slam Poetry-előadás
A program résztvevői Busa Pisti slam, rap, Benedekfi Zoltán hegedűmű-
vész, Matus Péter basszusgitár, Oláh Antal dob. Hogy mi a Slam Poetry? Ez 
egy kötetlen stílus, amiben az egyetlen szabály, hogy a slammernek három 
perce van a színpadon, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevettessen, szó-
rakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson! A műsor érdekessége, 
hogy Arany János műveiből is kaphatunk majd ízelítőt. 

A programon a részvétel ingyenes!

SVÁB 
DISZNÓVÁGÁS 
VECSÉSEN

2018. február 18-án
Reggel nyolc órától folyamatosan 
várjuk egész nap a disznóvágásra a 

VECSÉSI TÁJHÁZBA  
(Vecsés, Jókai Mór u. 6. ).

A sváb hagyományok szerint  
dolgoznak fel egy disznót, amiből  
a vendégek különböző helyben  
készített fogásokat kóstolhatnak 
meg forró italok kíséretében.

Lesz táncbemutató óvodások és iskolások részvételével
és napközben a Heimattöne zenekar zenél.

Kulturverein-Vecsés
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HÍREK

  A Róder Imre Városi Könyvtár ad-
venti programsorozatának első ren-
dezvényén 2017. december 1-jén igazi 
karácsonyváró hangulatot varázsolt 
a könyvtárteremben a G. Ferenczy 
Hanna Irodalmi Kör és a Concerto 
Harmónia Énekegyüttes. Az Irodal-
mi Kör tagjai saját írásaikat, verse-
iket hozták el a közönségnek, a kó-
rus jóvoltából hallhattunk Fekete 
István novellát és karácsonyi éne-
keket is. Lenkefi István megzenésí-
tett verseket énekelt, gitáron kísérve 
saját műveit. A Szénási Sándor Ist-
ván által vezetett G. Ferenczy Hanna 
Irodalmi Kör minden évben teltház 
előtt mutatja be a legszebb karácso-
nyi, adventi műveket.
 Ezúton is köszönjük nekik ezt a 
csodálatos estét, valamint a vendé-
geknek, hogy ellátogattak hozzánk!
 Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt a könyvtár további rendezvé-

„…Megszülte elsőszülött fiát, pó-
lyába takarta és jászolba fektette, 
mert nem kaptak helyet a szállá-
son…”  Lukács 2 , 7

EGÉSZSÉGÜGYI  
SZŰRŐNAP TAPASZTALATAI

A Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
I. emeletén 2017. november 11-
én szűrőnapot tartottunk. Reg-
gel 8 órától 12 óráig vártuk az ér-
deklődőket. 
 Az idén először tartottunk olyan 
szűrőnapot, amelyet gégésze-
ti rákszűrő- és halláscsökkenés- 
vizsgálattal bővítettünk ki. 
 A gégészeti rákszűrés alkalmá-
val időben észre lehet venni az 
esetleges rosszindulatú elválto-
zásokat és más gégészeti prob-
lémákat. 
 A hallásvizsgálattal biztosítjuk 
azt, hogy még korai szakaszban 
felfedezzük a halláscsökkenést 
és orvosoljuk azt. A szakrende-
lőnkben lehetőség van a legkor-
szerűbb hallókészülékekkel való 
ellátásra TB-finanszírozás igény-
bevételével is.
 Ezek mellett persze elmarad-
hatatlan volt a szokásos vérnyo-
más-, vércukor-, koleszterin-
szint-, test zsírmérés, továbbá 
a testtömegindex kiszámítá-
sa a szív és érrendszeri prob-

lémák korai észlelésének ér-
dekében. 
 Az időskori demencia elkerülése 
miatt fontos, hogy a hallás olyan 
élmény maradjon, hogy az inge-
rek fenn tudják tartani a beszéd 
megértését.
 Az eredmények elég elkeserítő-
ek: a vizsgált betegek 90%-ánál 
halláscsökkenés mutatkozott, 
és többüknél már hallókészülék 
használata indokolt.
 A szív és érrendszeri szűrővizs-
gálatoknál az alábbi eredmények 
születtek.
 A megvizsgáltak 40%-nál ma-
gas vérnyomást, 30%-nál magas 
vércukorszintet, szintén 30%-nál 
magas koleszterinszintet mér-
tünk. A túlsúlyos betegek aránya 
60% volt.
 A szűrés eredményeként több 
beteget irányítottunk gégészeti 
szakrendelésre és a háziorvosához 
további vizsgálatokra, és felhívtuk 
a betegek figyelmét a helyes táp-
lálkozás és a helyes életmód fon-
tosságára.  Dr. Szarvas Tibor

nyeire is, melyekről tájékozódhatnak 
személyesen a könyvtárban (Cím: 
Vecsés, Telepi út 43.), honlapunkon 
(www.vecsesikonyvtar.hu), vagy a 
könyvtár Facebook oldalán (www.
facebook.com/roderimre).
 Balogh Barbara

JEGYZET

  Világunk nem ismeri, vagy nem 
akarja ismerni a holnapot. A múlt 
viszont köddé vált, már rég feledés-
be merült. Ami egykor biztos ala-

pot nyújtott sokaknak, 
mint a szívekig érő 
gyökerek, szent hagyo-
mányok, vagy éppen 
a kollektív emlékezet, 
mára értéküket veszí-
tették, mint viszonyí-
tási pontok erőtlenné, 
jelentéktelenné váltak. 
Világunk nem akarja 
ismerni a holnapot, 
inkább hangoskodva, 
harsányan hirdeti:

Adventi műsor  
a könyvtárban

Gyertyagyújtás előtt

G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör a könyvtár adventi műsorában

Szénási Sándor, a G. Ferenczy 
Hanna Irodalmi Kör vezetője

„Csak egyszer élsz, élj hát a mának, 
a pillanat örömébe kapaszkodj!” Pe-
dig a holnapot nem ismerő ember, 
bár lépteit biztonságosnak érzi, az 
út, amelyen jár, a káoszba, a sem-
mibe vezetheti.
 Az advent jó alkalmat kínál, hogy 
minderről, ha csak egy pillanatig is, 
de elgondolkodjunk, hiszen az idő 

– múlt, jelen és jövő – mint kegyetlen 
bíró, vagy mint csábító szirénhang, 
létünk állandó kísérőjeként van je-
len, sokszor tele aggodalmakkal és 
bizonytalanságokkal.
 Jézus, kinek születésére az adven-
ti időszakban várunk, már több mint 
2 ezer éve világra jött Szűz Máriá-
tól. A keresztény ember mégis hi-
szi, hogy az Úr születése minden 
évben megismétlődik. Jézus Krisz-
tus az emberi szívekben újra eljön 

ebbe a világba. Így lesz a múlt, Jó-
zsef és Mária betlehemi öröme je-
lenvaló igazsággá, így lesz a foga-
dó melletti jászolban felsíró kicsiny 
hang adventi reménységünkké.
 Az örökkévaló Isten arra készül, 
hogy újra belépjen az emberi idő-
be, erőt, értelmet, reményt nyújtva 
életünknek, jövőnknek.
 S hogy mit üzen a költő, nekünk, 
ma élő embereknek, arra álljon itt 
Juhász Gyula: Betlehemes ének 
című versének záró versszaka:

„Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik  
gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!”

Kép és szöveg: Fekete József
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lei M ost fejeztem be a Vecsési Kalendárium évkönyvet, 
és ismételten megállapítottam, hogy egyre szű-
kebb a kabát, amiben elfér a tartalom. Már három 

éve, hogy 32 oldallal megnöveltük az oldalszámot, most mégis 
olyan határra értünk, hogy fájdalmas szelektálást kellett vég-
rehajtani, és sajnos, volt, ami helyhiány miatt kimaradt belő-
le. Az évkönyvben minden alkalommal nagy figyelmet fordí-
tunk arra, hogy hiánytalanul bemutassuk a gazdasági és az 
egyéb természetű, mindennapjainkat befolyásoló történéseket.
 Hála Istennek, bőven akadt anyagi erő, így a tervek jelentős 
része el is készült az év során. Azt is szívből reméljük, hogy a 
jövő évi grandiózus tervek – az alapellátási központ a mentőál-
lomással, a bölcsőde, a kézilabda-munkacsarnok, a járási tan-
uszoda – megvalósulása biztató lehet a vecsési polgárok szá-
mára. 
 Magam is nagyon fontosnak gondolom az infrastrukturá-
lis és létesítményi beruházásokat, amelyek évről évre jellem-
zik és mutatják a város gazdagodását, de ezeket olyan fontos 
díszleteknek tartom, melyek egy élhető városban a napi éle-
tünkhöz szükségesek.
 Mondhatnám: nagyon örvendetes az ilyen irányú és folya-
matos fejlődés, de a „hipermodern” hely és tér, szív és lélek 
nélkül semmit sem ér. A kettő együtt kell, hogy létezzen, mert 
a külcsín nem adja meg a lélek szárnyalását, a mindennapok 
boldogságát. Akár a családi élet melegségének és a családi ház 
kényelmének egymásra hatásánál, ahol jól tapasztalható, hogy 
elviselhető a kényelem valamilyen fokú hiánya, de a szeretet-
nek, a mindennapok kiegyensúlyozottságának, a békességnek 
hiánya már rövidtávon is az együttélést gátolhatja.
 Ebből következően az a véleményem, hogy a városi közös-
ség és az élhető világ legfontosabb alkotóeleme nem anyagi 
természetű, bár virágzásához szükség van anyagiakra is. 
 De inkább valami másra van szükség! Valamire, ami nem 
anyagi lényegű, amitől késztetés érzünk a cselekvésre, fon-
tosnak érezzük, hogy tegyünk valamit. Ez a döntő lépés! Ez-
után van szükség anyagiakra, hogy megszervezzünk valamit, 
jótékonykodjunk kultúrára, sportra vagy szociális célra. Fel-
sorolni sem lehet az eszközök és célok sokaságát, ahol szük-
ség lehet a segítő kézre vagy egy nemes cél megvalósítására.
 Többször sóhajtottunk fel azon, hogy milyen társadalomlé-

lektani okai lehetnek annak, hogy a 70-es évek közepére szin-
te kimúlt az emberek egyéni kezdeményezése, a civil kurázsi 
eltűnt mindennapjainkból. Ugyanígy vizsgálni kellene azt is, 
hogy milyen okai lehetnek annak, hogy mindez megváltozott? 
Mert hála Istennek, bőven akad alkotókedvű egyéni és civil kez-
deményezés. Az emberek felébredtek Csipkerózsika-álmukból, 
és ezernyi árnyalattal színesítik a mindennapokat. Gondolha-
tunk a szociális, karitatív szerveződésektől a sport és a közélet 
szereplőin át a kultúra megannyi hajtásáig. Mindennek gazdag-
ságára nem tudjuk felsorolni az évenkénti rendezvényeket, azt, 
hogy a művészeti csoportok (zene, 
tánc, ének, színjátszás, népdalkör, 
kamarakórus terén) többsége orszá-
gos hírű, képesek hetes programok 
megjelenítésére – amire egyre több 
a példa – mindnyájunk örömére. 
 Nem beszélhetünk eleget a fesz-
tiválok – lassan minden hónapra jut 
egy – sokaságáról, ezek társadalom-
formáló, közösségteremtő erejéről, 
de aki ezeken részt vesz, az érti, mi-
ről van szó. És a Tájház vagy a Bá-
lint Ágnes Emlékház jelentőségéről 
is csak a korábbi jellemzők megis-
métlésével szólhatunk, hozzátéve, hogy a fiatalság identitásá-
nak kialakításában is döntő szerepet játszanak.
 Advent időszakát éljük, mégis a lázas vásárlás emészti ener-
giánkat. Közben meg kell felelni a munkahely vagy vállalkozás 
követelményeinek is, mert élni is kell valamiből. Marad-e idő és 
erő arra, hogy karácsony lelki tartalmának megfelelhessünk?
 Már többször leírtam, de nem lehet elégszer elismételni: 
félő, hogy az erőn felüli költekezéssel, a minél drágább aján-
dékokkal igyekszünk azt bizonyítani, hogy mennyire szeret-
jük a másikat…  
 Pedig az előbb leírtak analógiájára itt is elmondhatjuk: le-
het, hogy másra volna nagyobb szükség! 
 Ezen gondolatok jegyében kívánok mindnyájuknak szeret-
teik körében eltöltött boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, 
egészségben teljes – és legfőképpen – békés új esztendőt.
 Isten áldása legyen rajtunk! Szalontai János

„Hass, alkoss, gyarapíts”
(Kölcsey Ferenc)

„Advent időszakát éljük, még-
is a lázas vásárlás emészti ener-
giánkat. Közben meg kell felelni 
a munkahely vagy vállalkozás 
követelményeinek is, mert élni 
is kell valamiből. Marad-e idő 
és erő arra, hogy karácsony lelki 
tartalmának megfelelhessünk?”
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VÁROS ÉLETÉBŐL

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
képviselő-testület 18/2016. (XII.15.) önkor-
mányzati rendelete alapján a Vecsési Pol-
gármesteri Hivatal 2017. december 27-től 
2017.  december 29-ig igazgatási szünet 
miatt zárva tart.
 Az igazgatási szünet alatt a halálesetek-
kel kapcsolatos ügyintézés az alábbi te-
metkezési cégeknél intézhető:
 SZIGÜ Temetkezés Vecsés, Ecseri út 13.
 Alphavik 95 Temetkezési Kft. Vecsés, Ká-
roly u. 2.
 Megértésüket köszönjük!

Mohainé Jakab Anikó, jegyző

60. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:
Prehanyik Mihály és Fehér Julianna
Lakatos Sándor és Nagy Ilona
Gévai Miklós és Moravecz Erzsébet
Kovács Ferenc és Ramholcz Mária
Pető István és Kovács Mária
Búz Béla és Juhász Piroska

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:
Koncz István és Ecseri Emília Emese
Ledniczki Károly és Dobó Katalin
Bene Károly és Jenei Katalin
Bárány István és Farkas Margit
Geringer János és Erős Mária
Brünner József és Kárpáti Mária
Taskó László és Vigh Ágnes
Fazekas István és Lusták Magdolna
Skribek Pál és Szlahó Mária
Révai Nándor és Hesz Anna
Legéndi István és Roik Ilona
Szokolai Ferenc és Lukács Magdolna
Kiss József és Gombik Katalin
Hok Sándor és Bogulya Anna
Paál Géza és Hesz Katalin

25. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ:
Ramholcz Rudolf és Koncz Emese
Fazekas Miklós és Szalai Ilona
Balázs Károly és Pohl Margit
Dunszt Péter és Dobozi Szilvia
Juhász Attila és Ollé Tünde
Winkler András és Balogh Andrea
Vargyas Csaba és Szőts Judit
Háklár Gyula és Plesoczki Andrea
Dobler Károly és Balázs Andrea
Ruzsbaczki János és Komlós Róza
Szabó Zoltán és Mózer Tünde
Váradi Gábor és Bartalos Magdolna

A z önkormányzat akkori vezetése emel-
te ezt a kezdeményezést városi rangra, a 
város minden polgára – pontosabban: há-

zaspárja – számára elérhető élménnyé. Hiszen a 
családnak egyébként is nagy és pirosbetűs ünne-
pe ez, de az évforduló emlékezetességét tovább 
emeli az önkormányzat figyelmessége, a párok 
közös ünneplése. 
 December 2-án az ünneplő házaspárok és csa-
ládjuk, meghívott vendégeik a város Óplébánia 
Jézus Szíve plébániatemplomában gyülekeztek. 
 A 15  órakor kezdődő ünnepség koreográfiája már 
kezdetektől kialakult. Lajos Istvánné városi anya-
könyvvezető köszöntő szavai után Dr. Huszka Mi-
hály római katolikus plébános, Dömötör Norbert 
református, Heinemann Ildikó evangélikus és Tég-
lási Lajos baptista lelkipásztor ökumenikus áldása 
szállt a párokra, amit a polgári fogadalomtétel pilla-
natai követtek. Összesen 33 házaspár vett részt az 
ünnepségen. Idén legtöbben – 15 pár – ötven évvel 

ezelőtt mondták ki a boldogító igent. A 60 éves ju-
bileumot hat házaspár ünnepelhette meg, és 12 há-
zaspárt köszöntöttek a 25 éves évfordulójukon. 
 Később Szlahó Csaba polgármester üdvözölte 
a jubilánsokat, majd Mohainé Jakab Anikó jegy-
zővel átadta az emléklapot és a virágkosarat.
 Az ünnepség egyházi részének befejezése után 
az ünnepség a Bálint Ágnes Kulturális Központ-
ban folytatódott, ahol a hangsúly a finom ételek 
és a felhőtlen szórakozás irányába tolódott.
 Asztalfoglalás, majd Szlahó Csaba polgármes-
ter pohárköszöntője után a Fütte Étterem finom va-
csoráját fogyaszthatták el a vendégek. Elsőként a 

JUBILÁNS 
házaspárokat  
köszöntöttek
2000-től évente hívja a városvezetés közös ünneplésre 
a jubi láns házaspárokat. Ezt a szép és nemes gondolatot, 
az összetartozás közös ünneplésének érzését a német 
nemzetiség kezdeményezte, és a Szent Kereszt – akkor még 
Óplébánia – templomába hívta egybe az ünnepelteket. 

Lumpen Klumpen Néptáncegyüttes műsora kö-
szöntötte az ünneplőket. Őket az Interoperett két 
művésze, Zentai Lívia és Egri József követte, hogy 
az operett világának örökzöldjeivel szívükben-lel-
kükben visszavarázsolja az ünneplőket a fiatalsá-
guk éveibe. Az ünnepi torta sem hiányozhatott 
erről a szép napról. A városi bálról jól ismert és 
nagyon közkedvelt 4foryou Zenekar ismét hódí-
tott és mindenkit parkettre csábított. A hangulat-
ra jellemző, hogy majdnem megérte a másnapot 
a mulatság. Ismét elmondható, hogy sokáig emlé-
kezetes este marad a jubilánsoknak, de talán a ve-
lük ünneplő, még nem jubiláns korba érő párok-
nak is. Sőt, biztathatta őket arra, hogy egyszer ők 
is itt lehessenek, mint ünnepeltek.
 És végül megismételhetjük a tavalyi jókívánsá-
gainkat is: még hosszú éveken át legyenek együtt 
boldogságban és békességben! Érjék meg a kö-
vetkező jubileumot, szerető családtagjaik köré-
ben! Így legyen! szalontai
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Gyémánt- és aranylakodalmas házaspárok

12 házaspár ünnepelt 25 éves házassági évfordulót

A  BÁKK-ban megrendezett műsorban 
fellépett a Lumpen Klumpen

Az ünnepségen jelen volt Szlahó Csaba pol-
gármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző is

János-áldás
  Szent János napján a Szent Kereszt templom 

esti miséjén a hívek az oltár elé helyezik borai-
kat, hogy a miséző pap megáldja azokat.
 A szentmise december 27-én – szerdán – 18 
órakor lesz a falusi templomban.
 Tisztelettel hívjuk önt és családját, legyen ré-
szese ennek a szép, régi hagyománynak! 

Vecsési Borbarátok Egyesülete

  Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel meg-
hívja önöket a 2018-as Hagyományőrző Székely- 
Magyar Farsangi Batyus Bálra
 Időpont: 2018. február 10.
 Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ

  Vecsésen december 1-jén este a régi művelő-
dési ház színháztermébe szervezett politikai fó-
rumot az Együtt Vecsési Szervezete. Az eredeti 
program szerint Szigetvári Viktor, az Együtt vá-
lasztmányának elnöke és Karácsony Gergely, a 
Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Zugló polgár-
mestere tartott volna előadást. Betegség miatt 
azonban Karácsony Gergely lemondta a részvé-
telt – helyette dr. Hajdú Nóra érkezett Vecsésre. 
A megjelenteket Tóth Judit, az Együtt vecsési ön-
kormányzati képviselője köszöntötte, majd átad-

HÍREK

Hagyományőrző 
Székely – Ma-
gyar Farsangi 
Batyus Bál

Új könyv

A Vecsési Közéleti  
Klub vendége volt  
Szigetvári Viktor

ta a szót Szigetvári Viktornak, aki összefoglaló 
előadásában a párt politika programját érintve 
kitért arra is, hogy  milyen esélyt lát 2018-ban 
a kormány leváltására, milyen ma az ellenzék 
helyzete Magyarországon és mit gondol az el-
lenzéki együttműködésről. Dr. Hajdú Nóra az 
Együtt elnökségi tagja előadásban arról is beszélt, 
hogy miért kell 2018-ban az Együttre szavaz-
ni. A közéleti klub második felében a megjelent 
érdeklődők kérdéseire válaszoltak az előadók. 
 VT infó

  Rákosi-korszak. A rémuralom, a kitelepí-
tések, a munkatáborok, a vagyon- és jogfosz-
tottság korszaka. A kitelepítések történetének 
feltárásával nagy késésben vagyunk. A kitele-
pítettektől és a velük együtt megalázott kulák 
családoktól elrabolt éveket már nem lehet visz-
szaadni. Orosz Károly, a VT külsős munkatársa, 
számtalan helytörténeti írás szerzője, 36 évnyi 
kitartó gyűjtő- és kutatómunkája eredménye-
ként szülőfaluja, Dombrád történetét dolgozta 
fel. Adalékok az 1951-ben Dombrádra kitele-
pített budapesti polgárok és az őket befogadó 
gazdák kálváriájához c. tudományos igénnyel 
elkészített, 240 oldalas könyv a nehéz és ke-
serves magyar történelmi időszakot dolgozza 
fel, amellyel jelentős mértékben elősegítette a 
nemzeti emlékezet hiányosságainak kiküszö-
bölését, ami sokat segíthet a ki sem beszélt múlt 
megismerésében. 
 A kötetből a szerző ajándékpéldányokat biz-
tosított a vecsési iskolák számára. A könyv a 
Püski Kiadó gondozásában jelent meg, és a 
puskikiado@gmail.com e-mail címen meg-
rendelhető.

VT info

Fo
tó

 Po
lg

ár
 G

yu
la



2017. december  9
Tájékoztató Tájékoztató

8 2017. december

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

Vecsésen is megadóztatják 
A REKLÁMHORDOZÓKATTestületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámolóját most 
is a folyamatban lévő pályázatok ismertetésével 
kezdte. Elmondta, hogy a Halmi iskola új épület-
részének átadását akadályozó hiányokat pótolták, 
a gáztervet a TIGÁZ jóváhagyta, az engedélyt 
megadta, a gázbekötést megcsinálták, az átadá-
si határidő: december 20-ra módosult. A haszná-
latbavételi engedély kiadása után a II. félévben a 
gyermekek birtokba vehetik az új épületrészt. A 
polgármesteri hivatalban a kivitelező a belső ja-
vításokat végzi. Örömmel állapította meg, hogy 
az önkormányzat az idei évre tervezett út- és jár-
daépítési munkáit teljesítette. Az Arany János ut-
cában, az Erzsébet tér és az Aulich L. u. közötti 
szakasz között az egyoldali járdaépítési munkák 
befejeződtek. Szintén végeztek az Andrássy isko-
la előtti járdaszakasz és kerékpártároló burkolá-
si munkáival. A Hertz utca a Hertz Autókölcsön-
ző beruházásában elkészült, november 22-én volt 
a műszaki átadás. A Szív utca útépítési munká-
ival is végeztek.
 Szlahó Csaba beszámolójában megemlítette a 
kulturális és egyéb más eseményeket is. Sikeres 
ünnepséget tartott október 27-én a Halmi Telepi 

Általános Iskola, fennállásának 50. évfordulóján. 
November 15-én a főépítész asszony lakossági fó-
rumot tartott a Településképi Arculati Kézikönyv-
ről és a településképi rendelet tervezetéről. Nov-
ember 11-én a szociális munka napja alkalmából 
szakági kitüntetéseket adtak át. November 8-án 
ünnepélyesen aláírták az Airport Cityvel megkö-
tendő megállapodást. 

Rendeletben szabályozták a 2018-ban 
esedékes igazgatási szünet elrende-
lését, valamint a munkaszüneti napo-
kon érvényes ügyfélfogadási rendet
A nyári igazgatási szünet 2018. július 2-től júli-
us 6-ig, valamint 2018. augusztus 6-tól augusz-
tus 10-ig tart. A téli igazgatási szünet pedig 2018. 
december 27-től 2018. december 31-ig tart. A nyá-
ri és a téli igazgatási szünet időtartama alatt a hi-
vatal dolgozói szabadságra mehetnek. 

Vecsésen is megadóztatják 
a reklámhordozókat
A pénzügyi törvény módosítása az építményadó 
keretén belül 2018. január 1-jétől előírja a reklám-
hordozók megadóztatását. Fontos tisztázni, hogy 
mi számít reklámhordozónak. Ennek minősül a 
reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, 
elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, léte-
sítmény. Érdemes tanulmányozni a mentesség kö-
rét, ugyanis sok felmentést ad a jogszabály.  Nem 
adóztatható a cégtábla, az üzletfelirat, a vállalko-
zás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a 
vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és grafikai 
megjelenítés, az üzlethelyiség portáljában (kiraka-
tában) elhelyezett gazdasági reklám, a járművön 
elhelyezett gazdasági reklám, a tulajdonos által 
az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére 
vonatkozó hirdetés, az önkormányzat által lakos-
sági apróhirdetések közzétételének megkönnyí-
tésére biztosított táblán vagy egyéb felületen el-
helyezett, kisméretű hirdetés.  A rendelet szerint 
az adó alapja a reklámhordozó reklámközzététel-
re használható, négyzetméterben két tizedesjegy 
pontossággal számított felülete. A képviselők az 
adó mértékét a maximálisan kivethető 12 000 Ft/m2 

határozták meg, amit évente kell megfizetni. A 
rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Elfogadták a város klímastratégiáját
Vecsés, mint agglomerációs mintatelepülés került 
a projektbe, amit a Klímabarát Települések Szö-
vetsége kezdeményezett. A szövetség támogatást 
nyert a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozá-
sához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesz-
tés, valamint szemléletformálás című pályázati fel-
híváson. Vecsésnek így lehetősége nyílt részt venni 
a hazai klímastratégia módszertanának kidolgozá-
sában. A dokumentum szakmai alapját a 2015-ben 
elkészült és a képviselő-testület által elfogadott Ve-
csés város klímavédelmi stratégiai koncepciójának 
megalapozása című tanulmánya adta. A jövőben 
azért fontos a klímastratégia, mert a pályázatok 
teljesítésénél egyre több elemük válik kötelezővé. 

A testület engedélyezte egy 
alakuló közbiztonsági cégnek 
a Vecsés névhasználatát
Vecsés Városőrség néven közbiztonsági cég ala-
kul a településen. Mivel az elnevezésben szerepel 
Vecsés neve, a cégbírósági bejegyzéshez szüksé-
ges a képviselő-testület hozzájárulása. A cég fő 
tevékenységi köre: bűncselekmények megelőzé-
se, bűn- és balesetmegelőzés, közrend, közbiz-
tonság védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem 
érdekében önállóan vagy együttműködő szerve-
zetekkel közösen végzett önkéntes tevékenység. 
A feladatot szabadnapos rendőrök és polgárőrök 
foglalkoztatásával oldják meg.
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Legutóbb november 28-án ült össze a képviselő-testület. Ezen az ülé- 
sen többek között rendeletet alkottak a 2018-as év átmeneti gazdál-
kodásáról, rendeletben szabályozták a jövő évi igazgatási szünetek 
és munkaszüneti napok ügyfélfogadási rendjét, módosították az 
építményadóról szóló önkormányzati rendeletet, javaslatot tettek  
a tanuszoda megépítéséhez szükséges terület átadásáról, engedé-
lyezték egy alakuló közbiztonsági cég névhasználatát, elfogad- 
ták a város klímastratégiáját és a sportbizottság beszámolóját.   A fórumot november 30-án 17 órára hirdette meg Vecsés Vá-

ros Önkormányzatának képviselő-testülete. A polgármesteri 
hivatal dísztermében megtartott közmeghallgatáson részt 
vett Szlahó Csaba polgármester, a képviselő-testület tagjai, 
Mohainé Jakab Anikó jegyző, a hivatal összes osztályvezetője, a 
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. képviselője, Tuba 
Zoltán, a Városgondnok Kft. ügyvezetője és Harazin István, a 
Városközpont-fejlesztő Projekt Nonprofit Kft. ügyvezetője.

2018. március 10. (szombat):  
ügyfélfogadás nincs
2018. április 20. (péntek): 8-12 óráig     
2018. október 12. (péntek): 8-12 óráig        
2018. november 10. (szombat):  
ügyfélfogadás nincs
2018. november 30. (péntek): 8-12 óráig       

A munkaszüneti napokon  
az ügyfélfogadás az  
alábbiak szerint alakul:

T avaly rengeteg észrevétel és vélemény fo-
galmazódott meg a közmeghallgatáson, 
ahhoz képest idén kevesebben mond-

tak véleményt. Ez részben azzal is magyarázha-
tó, hogy a tavaly felvetett problémák nagy részét 
megoldotta az önkormányzat.
 A közmeghallgatás Szlahó Csaba polgármes-
ter beszámolójával kezdődött. Tájékoztatója elején 
az elmúlt egy év költségvetését és a város gazdál-
kodását részletezte. Kiemelte, hogy a 2017-es év 
az építkezések éve volt. Ebben az évben 1,4 mil-
liárd forintot fordítottak a városra. Ezt a pénzt 

építkezésekre, ingatlanvásárlásokra és a felújí-
tásokra költötték. A 2017-es évet egy nagy érté-
kű ingatlanvásárlással kezdték (Göci 100 millió 
Ft). A helyzetet javította, hogy idén is több pályá-
zatot nyert a város. Az Andrássy iskola és a Pol-
gármesteri Hivatal épületenergetikai beruházásá-
ra 234 millió Ft-ot nyertek és közel ennyit tettek 
hozzá, a Halmi Telepi Általános Iskola bővítésé-
re 100 millió Ft jött pályázatból, ehhez 50 millió 
Ft önrészt biztosítottak. A konyha felújítására 20 
millió forintot nyertek, amit 50 millió Ft önrész-
szel fejeltek meg. A következő évben is jól alakul-

hat a helyzet, ugyanis az Alapellátási Központ-
ra 400 millió Ft-ot, a bölcsődére 335 millió Ft-ot, 
kézilabda-munkacsarnokra, valamint egy torna-
teremre 650 millió Ft állami támogatást nyert a 
város. Számos nagy beruházást készítettek elő a 
következő évekre: a tanuszodát, az Andrássy-te-
lepen egy nagy műfüves focipályát (120 millió Ft 
TAO-támogatással) és egy utánpótláscentrumot 
(200 millió Ft TAO-támogatással).
 Külön öröm, hogy önerőből is sikerült több je-
lentős beruházást megvalósítani. Elsőként em-
lítette a Petőfi iskola tornatermének, valamint 
tető és homlokzati szigetelésének elkészítését, a 
Grassalkovich iskola játszóudvarának és a Cifra 
csárda épületének a felújítását. Szintén önerőből  

– 30 millió forintból – készült el a Kisepres II. üte-
mében a futókör és gumírozott pálya. Kb. 240 mil-
lió Ft-ot fordítottak út- és járdaépítésre. Az idén 
2200 folyóméter járdát épített a város, közel 2 km 
szilárd burkolatú út készült el. Az eredményekhez 
tartozik, hogy a Damjanich utcából kiköltöztették 
a Városgondnok Kft.-t, ezen a helyen készül majd 
el az új bölcsőde. Lesz elektromos töltőállomása is 
Vecsésnek, a megépítését pályázati pénzből az Ep-
resben valósítják meg. Célkitűzésik között szere-
pel a MÁV-állomások felújítása is. A polgármester 
megemlítette, hogy sokat javult a hulladékszállí-
tás rendszere a városban. Erre a szolgáltatásra az 
idén 65 millió forintot fordítottak. Bevezették a 
házhoz menő lomtalanítást. Az idén is nagy gon-
dot fordítottak a parkok gondozására, ami körül-
belül 30-40 millió forintba került.
 A közmeghallgatás második felében a megje-
lent érdeklődők mondhatták el észrevételeiket. A 
hozzászólók dicsérték a város vezetését és a kép-
viselő-testületet azért, mert szépen gyarapodik és 
fejlődik a város. Többen szóvá tették a vasútál-
lomások leromlott állapotát. Ezzel kapcsolatban 
Szlahó Csaba elmondta, hogy az állomásokon 
csak a MÁV jóváhagyásával és beleegyezésével 
lehet felújításokat végezni, az pedig nagyon ne-
hézkes. A nagyállomás felújításáról jelenleg is tár-
gyal az önkormányzat. A kisállomást valószínű-
leg elbontják (a bontást a napokban megkezdte 
a MÁV. szerk.).
 Az öt órakor kezdődött fórumot a polgármes-
ter hat órakor zárta be.      Polgár

  Több mint száz éve, 1909. június 11-én avat-
ták fel Vecsés-Kertekalja vasútállomáson  azt az 
épületet, amit a napokban elkezdtek bontani. A 
kicsinyke megállóban  már jó néhány éve szüne-
telt a jegyeladás, minthogy az egykori váróterem 
is évek óta zárva volt. Kép és szöveg: Fekete József

KÖZMEGHALLGATÁS

KEVÉS ÉRDEKLŐDŐ VOLT 

Most bontják  
– 108 éve adták át
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VECSÉS VÁROS 

BÁLJA!

2018. január 13-án 
ismét megrendezzük 

VECSÉS VÁROS BÁLJÁT!
Szeretettel várjuk a város intézményeiben dolgozókat, 
a helyi közéletben résztvevőket, a tenni akarókat.

Meghívunk minden olyan vecsési és nem vecsési sze- 
mélyt, akik városunkban élnek, városunkban dolgoznak. 

Elvárjuk mindazokat, akik Vecsés városában szívesen 
töltik szabadidejüket, itt érzik otthon magukat,  
egyszóval mindenkit, akinek fontos ez a város!

A bál helyszíne: 
BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT
(2220 Vecsés, Telepi út 43.) 
A bál célja:  
egy kellemes est eltöltése finom vacsora, 
sok zene, tánc, jókedv és nevetés mellett.
A zenét a 4for You zenekar biztosítja.

liptairita@gmail.com
06-30/579-48-55
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EGYESÜLETI HÍREK

LABDARÓZSA NÉPDALKÖR ADVENTI MŰSORA

„Békességet az embernek…”

Ha karácsony, akkor Labdarózsa-hangverseny. Nemes hagyomány-
nak tekinthetjük, hogy advent második vasárnapján a Labdarózsa 
Népdalkör és barátai hangversenyt adnak a magyar népzene leg- 
szebb kincseiből. A színpadképet most is Petrás Mária csángó éne- 
kes és keramikusművész szép alkotása díszítette. A kerámiakoron-
gon kisded Jézus születése látható szerető-örvendő szülei körében. 

A műsor egészét most is ka-
rácsonyi dalok foglalták 
el, volt amelyiket több-

ször is hallottunk más-más elő-
adótól, nyilvánvalóan eltérő mó-
don. Mégis azt mondhatjuk, hogy 
bebizonyosodott a magyar kultú-
ra ilyen téren való gazdagsága. A 
karácsonyi és Máriás énekek so-
rát hallhattuk és közben átutazhat-
tuk az ezeréves anyaországot Fel-
vidéktől Csángóföldig. 
 A résztvevőket Tábori Ferenc al-
polgármester, majd Pavella Kriszti-
na, a népdalkör művészeti vezetője 
köszöntötte. Krisztina köszöntő-
jéből kiderültek mély kötődései, 
amelyek a bugyi népdalkörnél kez-
dődtek, Vecsésen folytatódtak, de 
ma már a dabasi dalosoknak és a 
Bazsalicska citerásainak is a mű-
vészeti vezetője.
 A meghívottak is ebbe a körbe 
tartoztak, illetve bővültek olyanok-
kal, mint Széles András citeramű-
vész, akinek sokat köszönhetnek a 
labdarózsás citerás leányok és fiúk.
 Köszönjük ezt az emlékezetes 
programot, amely kétórás volta el-

lenére egyetlen röpke fuvallatnak 
tűnt, a zene, a lélek szárnyán.
 Köszönjük a vendégeknek – Ba zsa-
licska Citerazenekar, Bugyi Népdal-

kör, Dabasi Dalkör, Rosmarein Tánc-
egyesület, Zeneiskola Klarinét Quartet 
– hogy partnerek voltak és megosztot-
ták tehetségüket a közönséggel és él-
ményt szereztek mindnyájunknak.
 Ugyanakkor igazságtalanok len-
nénk a Labdarózsa Népdalkör mű-
vészei és két vendégével szemben, 
akit nem emelnénk ki, pláne, hogy 
nem is vendégek, hanem tanítók és 
vér a vérünkből.
 Széles András a vecsési citerá-
sok nagy-nagy tanítómestere. Zse-

niális művész. Amit itt előadott ci-
terán és éneken, arra igazán illik 
Gérard Bauer mondása: „A hang 
az ember második arca”. És tegyük 
hozzá: az igazi arca. Ahogyan vé-
gigvette a pásztorénekekkel a hóna-
pok sorát, ahogyan a pásztorok vi-
lágától eljutott Jézusig, ahogyan a 
balladisztikus elmeséléstől a vidám 
ropogós férfitáncon át eljutott Jézu-
sig, az maga volt a csoda. A csoda 
pedig nekünk maradandó élményt 
jelentett.
 A másik csoda, vecsési mese 
volt, ami ettől volt csodálatosabb. 
A mese pedig úgy kezdődött, hogy 
volt egyszer egy kislány, akit az 
első fellépésén sámlira kellett ál-
lítani, hogy felérje a citerát. Ma ő, 
a művésszé érett hölgy – így illik 
nevezni Légrády Esztert – letag-
lózta a közönséget. Először egyé-
nileg előadott éneke mutatta meg 
az ókori bölcs Szókratész mondá-
sának igazságát: „A szép a látás és 
a hallás kelleme”. Később csoport-
ban hozta elénk ugyanezt a csodát. 
Mint a mohai Forrás Citerazene-
kar művészeti vezetője komponált 
egy művet olyan hangszerelésben, 
amire egyszerre illik a forradalmi 
és a meseszép jelző. Eszter a kom-
pozícióban citera mellett kobzon, 
majd egy társa tangóharmonikán 
varázsolt elénk olyan dallamvilá-
got, amely egyszerre volt ismerős 
és egyszerre volt új. Köszönjük Esz-
ter, a mag jó helyre hullt és virág-
jának bódító illatával sokakat sar-
kall, hogy azt az utat keressék, ahol 
ilyen virágok illatoznak.
 És végezetül itt kell felidézni 
Széles András barátunk gondolata-
it, amit fellépése előtt elmondott. A 
lényege számomra az maradt, hogy 
mi lehet ebben a felbolydult világ-
ban a megmaradás eszköze? A nép-
művészet. A zene, a tánc, az ének 
és azok a hagyományok, amelyek 
ránk, magyarokra jellemzők. A kul-
túránk. Annak ápolása – generáció-
kon át. Amíg vannak, akik átadják – 
és vannak, akik átveszik, addig meg-
maradunk. 
 Ez persze felelősség. És aki eb-
ben részt vállalhat, mert talentuma 
engedi, az a felelősség elől nem fut-
hat el, mert innentől már nem joga, 
hanem kötelessége.
 Hát, egy ilyen szép hangverseny 
erre is megtaníthat. Szalontai János

Labdarózsa

Bugyi Népdalkör

Bazsalicska Citerazenekar

Rosmarein Táncegyesület 

  A Játékszín után egyből Vecsé-
sen lesz az ősbemutató!
 A Két nő nemcsak magyarorszá-
gi ősbemutató, hanem világbemuta-
tója is a legnagyobb és legnépsze-
rűbb íróink egyikének, Szakonyi 
Károlynak.

  Csintalan manóim egy nagy-nagy 
káposztalevélre írott levelet nyom-
tak a kezembe. Ez egy rénszarvas-
szőr tasakba volt téve, tehát a Mi-
kulásföldi posta szabályai szerint 
fontos küldemény volt! Félbehagy-
tam hát a virgácsok faragását és el-
olvastam a levelet. Egy meghívó volt 
BÁKK földi barátaimtól, melyben 
megkértek, hogy utazzam el hozzá-
juk is, és térjek be Vecsés városába. 
Mint írták, fontos lenne, mert a ve-
csési gyerekek már nagyon várnak. 
Így hát összedugtuk a fejünket Ru-
dolffal, ami azért volt nehéz, mert 
az agancsa mindig útban volt, és át-
néztük a Mikulás-járat menetrend-
jét. Ebből kiderült, hogy egyébként 
is mentem volna arra, mert a vecsési 

 JANUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az 
egyes programok jegyeinek árusításáról web-
oldalunkon és a facebookon értesülhet-

nek leggyorsabban. Jegyek online a www.
kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási 
időben jegypénztárunkban válthatóak.  

 
Nóra: Zsurzs Kati
Edina: Tóth Enikő 
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Díszlet: Krisztovics Sándor
Jelmez: Fekete Györgyi 
Rendező: Cseh Judit 
 A neves drámaíró új komédiája 
két nő különös találkozásáról…  
 A dráma napjainkban történik 
egy budai lakásban, egy esős őszi 
délután. Majd télen, tavasszal, nyá-
ron… Az első jelenetben két nő érke-
zik zajosan, ázottan az esőtől. Csi-
nos hölgyek: divatos ballonban az 
egyik, elegáns kabátban a másik. 
Az egyik szüntelen beszél a mobil-
ján, kezében tömött cekker, aminek 
egyik szeme belegabalyodott a má-
sik kabátgombjába, ezért őt szinte 
maga után húzza a szobába… 

Időpont: 2018. január 31. 19 óra
Jegyár: 3 500 Ft  

A Játékszín bemutatja 
Szakonyi Károly:  
KÉT NŐ című cekkerdrámáját

2018-ban is várjuk kedves  
közönségünket programjainkra!

Kellemes ünnepet  
és boldog új esztendőt kívánunk!

gyerekek általában jók és hozzájuk 
szívesen elmegy a Mikulás. 
 Egy télbe hajló keddi délutánon 
érkeztünk meg BÁKK-földre. A hő-
mérő mínuszokat mutatott, Szél úrfi 
pedig már meresztgette a körmeit, 
mikor megállt a fogatunk. A kram-
puszok, mert ők is jöttek hátha lesz 
dolguk, hitetlenkedve csóválták szar-

vaikat. Nem nagyon hitték, hogy bár-
ki is várni fog minket. Ám én tud-
tam, ha a vecsési gyermekek hívtak, 
akkor várni is fognak! A rénszarvas-
szánról átpakoltunk egy kamionra 
– Vecsésen már évek óta így szokás – 
és neki is indultunk. Már az első ál-
lomásnál több százan vártak rám! A 
télies időjárás ellenére türelmesen, 
vidáman, várakozással telten lesték 
a Mikulást. Mikulást-dalt énekelve 
köszöntöttek, és a gyerekek közül 
többen saját, egyéni produkciók-
kal kápráztatták el az egybegyűl-
teket. Képzeljétek, nem csak én ad-
tam szaloncukrot a gyermekeknek, 
hanem én is kaptam ajándékot. Raj-
zokat, festett képeket, házilag készí-
tett Mikulás-figurákat, csokoládét 

és még sok mindent. Több mint tíz 
helyen találkoztunk a vecsési gyer-
mekekkel, és mindenhol ilyen öröm-
mel és szeretettel vártak minket. A 
krampuszok eleinte igen szomorú-
ak voltak, hiszen nem akadt dolguk 
a csintalan gyermekekkel, ám a vé-
gére már őket is magával ragadta 
a jókedvnek és a szeretetnek eme 
nyilvánvaló megjelenése. Estébe 
hajlott bizony már az idő, mikor el-
búcsúztunk egymástól. Kedves ve-
csési gyermekek, felnőttek, köszö-
nöm nektek ezt a szép délutánt! 
 Barátsággal és szeretettel gondol 
vissza rátok: a Mikulás!
 A BÁKK-Mikulás szeretne kö-
szönetet mondani az ötletgazdának, 
Szép Attilának és családjának, akik 
már hosszú évek óta biztosítják és dí-
szítik kamionjukat erre a szép alka-
lomra, a hivatalos szállítóknak a sok-
sok szaloncukorért, valamint a CIB 
Bank, a Plastrade Kft, a Maxifortis 
Kft, a Smartrend Kft, a H.E.M. Kft, 
a FER-FUTÁR Kft, az EcoAuditor 
Kft, a Csepp Tabak Kft, a Hajnal 
Brókerház Kft, a Cityfood Kft ve-
zetőinek és munkatársainak.

Vecsésen is jártam!
A Mikulás kamionon kereste  
fel a gyerekeket
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Tóth Enikő és Zsurzs Kati
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A sztárfellépő Bangó Margit volt
Hagyományt teremtett Vecsésen a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat. A november 24-re meghirdetett rendezvényük a  
Vecsési Népdal, Nóta és Operett Est már a harmadik ilyen 
kulturális programjuk volt, és ismét megtöltötték közön-
séggel a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermét. 

III. Vecsési Népdal, 
Nóta és Operett Est

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

A finanszírozás nagymértékben változott 
azáltal, hogy a számlázás átkerült az 
NHKV Zrt.-hez. Ahhoz, hogy a szolgál-

tatások kiemelkedő minősége megmaradhasson, 
Vecsés Város Önkormányzata nyújt jelentős tá-
mogatást a Városgondnoknak.

Házhoz menő lomtalanítás
A Városgondnok megújulása idén több pozitív vál-
tozást is hozott a lakosság számára. Bevezettük 
az évi egyszeri ingyenes házhoz menő lomtala-
nítást, amelynek keretében a lakosság a korábbi 
megoldásnál kulturáltabb módon tud megszaba-
dulni a háztartásokban egy év alatt felgyűlt lo-
moktól, így az új szolgáltatás bevezetésével meg-
szűnt a lomtalanítások utáni káosz a városban. 
 Idén megváltozott a veszélyes hulladékok le-
adásának időpontja, ami tavasz helyett október-
re került át. A lakosság együttműködésével ez az 
átadás gördülékenyen zajlott le.

Költözés
Idén megvalósult egy fontos terv, hogy a Dam-
janich utcából egy nagyobb és korszerűbb telep-
helyre költözzön át a Városgondnok. A költözés 
két ütemben zajlott. Elsőként a nyáron Vecsés 
Város Önkormányzatának a segítségével a te-
lephely költözött el a Széchenyi út 141. szám alá.  
Az új telephely kiválóan megfelel a modern kor 
követelményeinek, kielégíti azokat a szükségle-
teket, hogy a Városgondnok megfelelő körülmé-
nyek között tudja elvégezni a rábízott feladatokat. 
 A második ütemben 2017 őszén új helyre – a 
Károly utca 2. szám alá – költözött az ügyfél-

szolgálati iroda is. Fontos szempont volt, hogy 
a Városgondnok ügyfélszolgálata jól megköze-
líthető maradjon és a városközponthoz minél 
közelebb helyezkedjen el. Az új helyen minden 
vecsési lakos számára könnyen elérhetők szol-
gáltatásaink.

Komposztálás
A Városgondnok sikernek tekinti, hogy a kom-
posztálás egyre szélesebb körben népszerűvé vált 
Vecsésen a közületek és a lakosság körében egy-
aránt. A program továbbra is folytatódik. Az Eu-
rópai Uniós pályázatból megvalósult beszerzés 
alapján a 400 literes komposztálóedényzetek to-
vábbra is ingyenesen igényelhetőek a Városgond-
nok ügyfélszolgálatán.

Rövid visszatekintés az elmúlt évekre 
Idén volt 5 éve, hogy Tuba Zoltán vette át a Város-
gondnok (korábban Vetüsz) ügyvezetői feladatait. 
Az új vezetés alatt a vecsési hulladékgazdálko-
dó nem csak arculatváltáson ment keresztül, ha-
nem nagymértékű fejlődésen is. Az elmúlt évek 
során több száz millió forint pályázati pénzt si-
került szerezni fejlesztésekre. A sikeres munka 

ÉVZÁRÓ

kézzelfogható eredménye a megújult eszköz- és 
autópark. 3 db vadonatúj Mercedes gyűjtőau-
tót, 1 db kisteherautót, 1 db nagy teljesítményű 
ágaprítógépet, valamint 1 db bálázógépet sike-
rült beszereznie a Városgondnoknak. A több 
száz gyűjtőedény és az 1600 db komposztáló- 
edény beszerzése is a Városgondnok szakszerű 
és lendületes vezetésének eredménye. 
 Számottevő eredmény az is, hogy a Város-
gondnok mostanra szinte megduplázta ügyfelei 
számát. A megnövekedett számú közületi part-
nerek által további beruházások valósultak meg. 
Megszűntek a hulladékgyűjtő-szigetek, beveze-
tésre került a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés és a Városgondnok által végzett gyűjté-
sek száma jóval az országos átlag felett van. A 
zöldhulladék begyűjtési gyakorisága is jelentő-
sen meghaladja az Országos Hulladékgazdálko-
dási Tervben előírt mennyiséget. 
 A Városgondnok bízik abban, hogy a hulla-
dékgazdálkodás átalakulása pozitív irányba ha-
lad, és hogy hosszabb távon is meg tud maradni 
az országos átlagon túlmutató minőségi szolgál-
tatás Vecsésen. A Városgondnok vezetése min-
dent megtesz ennek érdekében.

TISZTELT VECSÉSI LAKOSSÁG!
A 2017-es év az átszervezés 
és a megújulás éve volt a Vá-
rosgondnok számára. Idén az 
országos hulladékgazdálko-
dás átszervezésének folyama- 
tában a Városgondnok is ko-
moly kihívásokkal szembesült.

NEMZETISÉG

P intér Ferenc a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke a nagyszabású rendezvény 
ünnepélyes megnyitóján elmondta, hogy 

a program költségeit részben a nemzetiségi ön-
kormányzat, részben pedig Vecsés Város Önkor-
mányzata finanszírozta. Örömét fejezte ki, hogy a 
rendezvényük most már harmadik éve járul hoz-
zá Vecsés kulturális programjainak bővítéséhez. 
Az alkalmat megragadva ünnepélyesen meghir-
dette – gyáli mintára – a Vecsési Nótakör meg-
alakítását is. Szerinte Vecsésen sokan szeretik ezt 
a műfajt, ezért arra biztatta a közönséget, hogy 
bátran keressék ebben az ügyben. Reményét fe-
jezte ki, hogy jövőre már fel is léptetheti az ama-
tőr nótaénekeseket a rendezvényükön. 
 Ezt követően Nagy Gyula moderátor színpad-
ra szólította a Falusi Nemzetiségi Óvoda Pillan-
gó csoportját. Ez is a hagyományokhoz tartozik, 
hogy erre az estre meghívják a város nemzetisé-
gi óvodáit, iskoláit valamint a magyar kulturális 
csoportjait is. Az óvodások kis magyar táncokat 
adtak elő. A táncot betanította Vasadi Istvánné, 
Kolozsi Ildikó, Ötvös Gusztávné. 
 Ezután a Grassalkovich iskola táncosai követ-
keztek. Először az 5.b osztályosok egy polkát rop-
tak, majd a 4.b osztály tánccsoportja szintén pol-
kával folytatta. A táncokat Zehetmayer Adrienn 
tanította be. 
 A Falusi Óvoda dolgozói 2015-ben létrehozták 
az Edelweiss tánccsoportot azzal a szándékkal, 
hogy intézményi rendezvényeken szórakoztas-
sák a szülőket és a gyerekeket. A közös táncolás 
öröme azonban akkora lendületet adott a tánccso-
portnak, hogy már nagyobb rendezvényeken is fel-
lépnek. Céljuk a vecsési hagyományok megőrzé-
se. Most is nagy sikert arattak. A táncokat Füzesi 
Józsefné Erzsike tanította be. 
 A Labdarózsa Népdalkör szintén a visszaté-
rő fellépők közé tartozik. A Vass Lajos Szövet-
ség Kárpát-medencei Nagydíjával és Aranypá-
va Nagydíjjal kitüntetett együttes már nem csak 
Vecsésen ismert és népszerű, hanem az egész or-
szágban. 
 A vecsési kulturális csokor után jöttek azok 
a művészek, akik miatt nagyon sokan eljöttek a 
szomszédos településekről is. Először az örök-
ifjú Madarász Katalin népdalénekes lépett a 
színpadra. Tőle megszokottan a magyar nótán 
és a népdalokon kívül cigánydalokat is énekelt. 
Még a szünet előtt megérkezett és egy fergete-
ges koncertet adott Bangó Margit Kossuth-dí-
jas énekes. A koncert nagy részében a közön-
ség között szaladgált és megénekeltetett szinte 
mindenkit. 
 Szünet után ismét a helyi csoportok következ-
tek. Először a szüreti táncosok mutatták be a Szü-
reti Mulatságon szeptember 30-án nagy sikerrel 
bemutatott vecsési táncukat, majd a gyáli Kovács 
István Pál Dalkör amatőr nótaénekese, Törőcsik 
Márta kapott nagy tapsot. A vecsési német nem-
zetiségi Rosmarien Tánccsoport – meglepetésre – 
három magyar tánccal lépett a közönség elé. A ko-
reográfiát Zemmel Katalin és Zehetmayer Adri-
enn tanította be. Az operettet idén Vásári Móni-
ka és Bozsó József az Operettszínház művészei 
hozták el a közönségnek.
 A négy órás műsor teljes kikapcsolódást jelen-
tett a nótát szerető embereknek, amit bizonyít az a 
tény is, hogy gála résztvevői nagyon elégedettek 
voltak a közönséggel. Gratulálunk a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak a színvonalas szerve-
zésért. Polgár Gyula
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A Grassalkovich iskola 4b. osztálya polkát táncolt

Az est visszatérő fellépője: Labdarózsa Népdalkör

Bangó Margit és a házigazda Pintér Ferenc

Madarász Katalin 
népdalénekes
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Sallay Gyula 
Decemberi hajnal

Varjasi Béla 
Ellentétek világa

Kelemen Bata Mária   
Égi jelek

Szénási Sándor István 
Várakozva

Benke Mária
Megkondult a harang

A hajnal szakadt ködfátyolát
összébb húzta, mikor a Hold
a mából nézett a holnapokra.
A világ a mély csendben ült,
s vágyakozásában az égre feszült.
Még fagyos lehelet ölelte át
a tegnapból húzott nap hajfonatát.
A hegyoldalon a füstbe font vágyak
még a házak között jártak,
hol a gomolygó köd, mint
botladozó részeg, gáncsot vetett
a füstök vad ívének.
A hajnal dühödt várakozással állt
a fagyott völgyek lábainál.
A fagy és a csend szorosan
ölelte a tájat, így a töredezett
éjben senki se látta,
mikor a Nap csókot lehelt
a hegytető homlokára.

Ausztráliában tombol a nyár.
Északi féltekén hideg van, havazik már.
Nekik úgy, nekünk így a megszokott.
Sokan már úgy várják a havazást, a fagyot!

Hólepel nem csak a hegyeket borítja.
Lapátolása a tulajdonosokat megszomorítja.
A gyermekek örülnek, készítve hóembert.
Repülő hógolyó sok sapkát, kucsmát levert.

New Yorktól Moszkváig élvezik a tél örömeit.
Csak hajléktalanok hullajtják fájdalmuk könnyeit.
Tüzelő hiányában mások is dideregnek.
Úgy várják már végét a kemény hidegnek!

Hideg tél, forró nyár, válassz: melyik jobb?
Mit is szeretsz jobban? A fagyot, vagy a napot?
Neked melyik tetszik? Dönthetsz bármelyik mellett.
Amíg földünk ilyen, mind el kell viselned.

Decembert mutat ismét a naptár,
halványfényű, sápadt, a napsugár. 
Vajon hová tűnt el a tüzes nyár? 
Gondolatom folyton csak ezen jár.  

Szemeimet kerekre kinyitom. 
Szürke felhők mozgását kutatom. 
Az égbolt rezdülését hallgatom. 
Néhány nap és itt a tél! – gondolom. 

Üzenetet küld felém az égbolt. 
Mélyen alussza álmát a vén Hold. 
Álmában táncot rop, sok kis kobold,
éjszakába néhány órát betold. 

Varjak serege károgva repül, 
Ezzel jelzik, a levegő lehűl. 
Lelkem didereg, s könnyezik belül,
Kopasz tájra ködfátyol települ. 

Üldözi fényével az öreg Nap. 
Összeszedi erejét, lángra kap. 
Tüzes nyelvével lesújt, ködre csap,
oszlik a „teste”, újra süt a Nap. 

Dagadt felhőket hord a téli szél. 
Ablakok résein vígan zenél. 
Keménykezű, szorgos, sosem henyél.
Így jelzi az ég, jön a hideg tél!  

Valami nagy csöndre vágyom,
valami ünnepi létre,
ahol otthont lel a béke,
ahol mosolygós az álom.

Lehet, minden földi létnek
szelíd vége így közelít,
ha az ifjúság búcsút int,
és mólokra vált az ének.

Testem vidám játszótársa
most is a bolondos lélek,
s beszól felügyelőjének,
ha rákattan elmém zárja.

Ölelném a Te világod,
mint Földet a csillagos éj,
de elvitt előlem a fény,
s én lettem újra a vádlott.

Szolgálni a jót, a szépet:
állj mellém a hóesésben!
Ezt idáig sosem kértem,
de most már magamban félek.

Nincs vége a háborúknak,
mindent felülír az érdek.
Ránk zúdított menekültek
a kereszttel hadban állnak.

Áruba bocsájtott áron
fényfolyamon ring a világ:
ünneplőben a hazugság
árleszállítását várom.

Karácsonyi misére hív a harang.
Öblösen kong, zeng és bong.
A templom körül ünnepi fények,
a csillogások megigéznek.

Bentről az orgona hangja száll.
Karácsonyi énekeket „citál”
Hömpölyög az ember tömeg,
gyermek, fiatal és öreg.

Majd imára kulcsolt kézzel,
áhítatos szenvedéllyel
csodálja a betlehemi csillagot,
melyet az angyal beragyogott.

Az orgona hangja felerősödött,
a harsona is rázendített:
megszületett a Megváltónk,
bűnöktől megszabadítónk…

A három királyok a jászolnál állva,
a kis JÉZUST csendben imádva,
álltak rezzenetlen, szótlanul,
megilletődve, bizonytalanul.

Jó, hogy emberré lett értünk
hisz’ imáinkban csak azt kértük:
nyerjenek bocsánatot bűneink,
s imádhassuk Őt hűen itt.

Karácsony a szeretet ünnepe!
Legyen béke a szívekbe,
minden Ember örüljön
vágya a szépre-jóra teljesüljön.

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Honfi Gábor akvarellfestménye: 
Karácsonyi hangulat

Ha jól érzed magad az óvodáskorú gyermekek társaságában, 
ha kíváncsi vagy rájuk,
ha szeretsz játszani,
ha vágysz egy jó csapatra…
Ne hezitálj, gyere hozzánk és tegyél együtt velünk a Vecsési 
Mosolyország Óvoda gyermekeiért!
 
Vecsési Mosolyország Óvoda 
– Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

2 fő üres álláshelyére, óvodapedagógus/német  
nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
1. álláshely: határozott idejű, előreláthatólag  
2018. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
2. álláshely: határozott idejű, előreláthatólag  
2019. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az 
ONOAP, az Óvoda Pedagógiai Programja és Munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes szakmai önéletrajz, büntetlen előélet, 
végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács-
né d'Elhougne Ilona nyújt a 06-29/350-554-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Elektronikus úton Kovácsné d'Elhougne Ilona részére a  
(mosolyorszagovi@gmail.com), e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.mosolyorszagovi.hu – 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt:  
a www.mosolyorszagovi.hu honlapon szerezhet.

2 FŐ GYERMEKSZERETŐ,  
MOSOLYGÓS ÓVÓ  
NÉNIT KERESÜNK!

  November 10-én óvodánk nyol-
cadik alkalommal rendezte meg a 
Márton-napi megemlékezéssel és ha-
gyományos lámpás felvonulással egy-
bekötött Őszbúcsúztató ünnepséget.
 Az előkészületek már az ünnepsé-
get megelőzően, hetekkel korábban 
elkezdődtek. A gyermekek és a fel-
nőttek izgatottan várták ezt a napot.
 Az ünnepre való készülődést idén 
új dalokkal, versekkel színesítettük. 
A gyermekek örültek, lelkesen és 
örömmel játszották velünk együtt az 
őszi dalokat magyar és német nyel-
ven egyaránt. 
 A csoportszobákban Márton püs-
pök legendájáról szóltak a mesék, és 
folyamatosan készültek a Márton-na-
pi lámpások, csodaszép libás gyer-
mekmunkák, amelyek gyönyörűen 
díszítették óvodánk falait. Az óvo-
dában tevékenykedő felnőttek együtt 
feldíszítették az udvart, a kerítést, 
ezért már messziről látható volt a 
készülődés „Mosolyországban”. 
 Ebben az évben is kaptunk li-
bát az ünnepi napra, amely nagy 

boldogságot okozott 
mind a gyermekek, 
mind a jelenlévő fel-
nőttek számára. Ezúton 
is köszönjük Botlik Dá-
vid családjának, hogy 
a gyönyörű szép szár-
nyasok egész nap óvo-
dánk udvarán vendé-
geskedhettek.
 Minden évben sok 
gyermek, szülő és ven-
dég látogat el hozzánk, 
hogy közös énekléssel, 
verseléssel emlékez-

zünk Szent Márton püspökről. Ez 
jó érzéssel tölt el minket. A fáklyás 
felvonulás (Martinsumzug) német 
nyelvterületről terjedt el, és a jósá-
got-szelídséget szimbolizáló fényt 
árasztja az emberek felé.
 Miután megemlékeztünk Szent 
Márton püspökről és elbúcsúztat-
tuk az őszt, kezdődött a lámpás fel-
vonulás egy rendőrautó felvezetésé-
vel. A gyermekek, szülők, vendégek 
énekelve, örömmel vonultak a kis 
lámpácskával a kézben, amely fé-
nyével világította be a sötétbe bo-
rult égboltot. 
 Az óvodához visszatérve kedves 
óvodásainkat, szülőket, vendégein-
ket meleg teával, finom kenyérrel, 
süteménnyel vártuk. Ezúton is kö-
szönetet szeretnénk mondani a lel-
kes szülői közösségünknek, hogy 
az ünnepünk szebbé tételében idén 
is részt vettek, segítettek!
 Szeretnénk megköszönni a vecsé-
si rendőröknek és a polgárőröknek, 
hogy ismét biztosították számunk-
ra az úton való zavartalan haladást!
 Találkozunk 2018-ban is az ősz-
búcsúztató ünnepségünkön, amely-
re minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Dandás Erzsébet, német 
nemzetiségi óvodapedagógus

Vecsési Mosolyország Óvoda – Kinder- 
garten Kinderlachen in Wetschesch

Őszbúcsúztató  
a Vecsési Mosoly- 
ország Óvodában

OKTATÁS
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MESEBESZÉD

Rendkívül kedves regionális mesemondó 
versenyre kaptunk meghívást Maglódra a 
Szeberényi Lajos Könyvtárba. Alsó tagoza-
tos tanulóinkat három másodikos gyermek 
képviselhette: Bori Bianka, Dobos Roland és 
Gohér Bence. A verseny november 22-én 14 
órakor kezdődött. Mindhárom kisdiákunk 
szépen felkészült és ügyesen mesélt. A ren-
dezvény hangulata a téli időkben összegyűlt 
mesemondók időszakát hivatott megeleve-
níteni, ahol mindenki elhozhatta azt a me-
sét, amit mesetarisznyájában őrzött erre a 
jeles megmérettetésre. Vecsésről, Maglód-
ról, Üllőről, Gyömrőről és más települések-
ről érkeztek a gyermekek, hogy meséikkel 
megörvendeztessenek bennünket. Külön 
érdeme a rendezvénynek, hogy nem ne-
veztek meg helyezetteket, hanem minden-
kinek emléklapot adtak eredményes felké-
szüléséért. Hiszen ezen az eseményen részt 
venni önmagában érdem volt azoknak a 
gyermekeknek, akik iskoláik legjobbjaiként 
indulhattak a regionális mesemondó verse-
nyen. Ezúton is gratulálunk minden résztve-
vőnek, szüleiknek és felkészítő tanítóiknak!

Némethné Mézes Judit, tanító

Egy budapesti 
szinkronstú-
dióban jártunk

Grassalkovich iskola  
Bolyai Matematika  
Csapatverseny

  November 14-én az Andrássy Gyula Általános 
Iskola alsó tagozatos Színjátszó Társulata, Varga 
Mihály pedagógiai asszisztens szervezésében el-
látogatott egy budapesti szinkronstúdióba, ahol a 
gyerekek kipróbálhatták magukat egy vígjátékso-
rozat szereplőiként. Hangjukat kölcsönözhették a 
gyermekszereplőknek. Hatalmas élmény volt ez 
minden színészpalánta számára. Köszönjük a le-
hetőséget és köszönjük Szakács Akbas Erikának, 
aki Szabados Ágnes pedagógiai asszisztenssel 
együtt vállalta a 43 fős Színjátszó Társulat kísé-
rését és segítését!

  November 21-én Varga Mihály pedagógiai asz-
szisztens szervezésében az Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola diákjai a tornateremben Fradi Suli 
Programon vehettek részt. A Ferencvárosi Torna 
Club két szakosztályából Bácsi Péter birkózót, 
és Janek Sternberg labdarúgót hozták el. Prog-
ram során a sportolók bemutatkoztak és elmond-

  November 17-e igen mozgalmas napnak bi-
zonyult az Andrássyban. A tanmenet által elő-
írt pályaorientációs napon mind délelőtt, mind 
délután tartalmas programokon vehettek részt 
tanítványaink. 
 Délelőtt inkább a kisebbeké volt a főszerep. Az 
alsó tagozatosok és az ötödik, hatodik osztályo-
sok játékos csapatfeladatokon keresztül ismer-
kedhettek meg foglalkozásokkal és szakmákkal, 
valamint két állomáson „élőben” is találkozhat-
tak pékkel, valamint üvegművessel, akik bemu-
tatták saját hivatásuk csínját-bínját. Játszottak a 
gyerekek Activityt, sőt, egy várost is el kellett 
képzelniük és rajzban megvalósítaniuk minden 
intézményével, szolgáltatásával, lehetséges szak-
máival együtt. Fontos szempont volt a feladatok 
megoldásánál, hogy a felső tagozatosok segítsék 
az alsó tagozatosokat, így délelőtt az együttmű-
ködés is kiemelt szerepet kapott.
 Délután a nagyok következtek. A hetedik és 
nyolcadik évfolyamos diákok számára, akiknek 
már komolyabban kell gondolniuk a pályaválasz-
tásra, egy három programból álló rendezvényt 
szerveztünk. Elsősorban meghívtunk néhány 
középiskolát és gimnáziumot, amelyek képvise-
lői bemutatkozhattak a diákoknak és az érdeklő-
dő szülőknek egyaránt. Másodsorban a Vecsési 
Ipartestület, valamint néhány szülő segítségé-
vel különböző szakmákkal ismerkedhettek meg 
a gyerekek. A teljesség igénye nélkül: asztalos, 
bádogos, festő, autószerelő, kozmetikus, fod-
rász, pék, üvegműves, rongyműves jött el hoz-
zánk, valamint több foglalkozást is bemutatott a 
Stáció Hotel, illetve a Praktiker üzlet két mun-
katársa. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai a szociális szakmát mutatták 
be diákjainknak. Részt vett a programon a bün-
tetés-végrehajtási intézet munkatársa is. A gye-
rekek kipróbálhatták Radosza Sándor logikai já-
tékát feltöltődésképpen, harmadik programként 
pedig egyéni pályaorientációs tanácsadáson ve-
hettek részt Kövesi Ágota jóvoltából a gyerekek 
és szüleik, ahol személyre szabott ötleteket kap-
hattak a pályaválasztással kapcsolatban.

  2017. október 13-án zajlott a Bo-
lyai Matematika Csapatverseny me-
gyei fordulója. Délkelet-Pest me-
gyében 4. osztályos kategóriában a 
Grassalkovich Antal Német Nemze-
tiségi és Kétnyelvű Általános Isko-
la „Villámagyak” csapata az 5. he-
lyen végzett.

Fradi Suli Program

Pályaorientációs nap  
az Andrássy iskolában

A Petőfi iskola nemzetiségi 
rendezvényén jártunk 

 A Vecsési Ipartestület szervezésében (ezúton 
is nagyon köszönjük a segítséget) az alábbi cé-
gek voltak jelen a pályaorientációs napon:
 Praktiker (Vecsés), Hotel Stáció, Reibach Ti-
bor bádogos,  Viháné Dezső Ildikó rongyműves, 
Viha Lajos „facsipész”,  Közép-magyarországi 
Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit 
Kft.– festő,  Közép-magyarországi Ipartestüle-
tek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. – asz-
talos, AutoluxSedan Kft. – autószerelő.
 Szülőként voltak segítségünkre foglalkozásuk 
bemutatásával: Csendes Renáta fodrász, Kárpáti 
Ildikó kozmetikus, Vajda Szabolcs a Büntetés-vég-
rehajtási Intézet munkatársa, Somogyiné Hallgas 
Julianna üvegműves és Somogyi István pék. 
 Azt, hogy az összefogásnak van eredménye, ez 
a programunk is bizonyítja. Bár először szervezett 
iskolánk ilyen jellegű pályaorientációs napot, na-
gyon sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mö-
gött. Jövőre is készülünk. Horváthné Gyurcsán Erika

ták, hogy miért pont azt a sportágat választották, 
amit csinálnak, valamint kiemelték a tanulás fon-
tosságát is. Volt játék a gyerekekkel, amire a he-
lyes válaszért fradis ajándékokat lehetett nyerni. 
Levetítettük az általuk hozott fradi image-filmet, 
amiben olimpiai- és világbajnokaikat mutatták 
be. Több, 2 fő részére szóló ingyenjegyet osz-
tottak ki a gyerekeknek, amit beválthattak az  
FTC–Videoton NBI-es labdarúgóbajnoki-mér-
kőzésre. Végül a sportolók dedikálása és közös 
fényképek készítése zárta a programot. 
 Köszönjük, hogy megvalósulhatott a program, 
valamint köszönjük Csorba Lászlóné tolmácsolá-
sát a labdarúgó beszélgetéséhez és a hangosítást 
Horváth Botond (7.c), Lengyel Zsombor (6.a) osz-
tályos tanulóknak!

OKTATÁS OKTATÁS

  December 1-jén a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ nagytermét szin-
te zsúfolásig megtöltötték a szülők, 
nagyszülők és az érdeklődő vendé-
gek. Az iskola tanulói adtak nagyon 
színvonalas műsort.  
 Az iskola igazgatónője, Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina tartalmas bevezető-
jét Gusztáv Mahler zeneszerző gon-
dolataival kezdte: „A hagyomány-
őrzés nem a hamu imádása, hanem 
a tűz továbbadása”. S hogyan is le-
hetne eredményesebben továbbadni 
a hagyományt, mint azzal, hogy mi-
nél több gyermeket bevonnak ebbe 
a nemes munkába. Például a Mus-
kátli alsós énekkarban 72 diák éne-
kelt lelkesen Kodály, Bartók és Laj-
tha népdalgyűjtéseiből népdalokat. 
Ragyogóan! A dalokat betanította: 
Kállainé Szögi Klára.
 A 4.b osztály Liebling tánccso-
portja  a Radeczky-Marschra tán-
colt ötletes kékfestő ruháikban. Be-
tanítójuk Gecserné Gonda Róza volt.  
 A 4.a osztály Gyöngyvirágok tánc-
csoportja Tardonai karikázót és So-
mogyi botozót járt Kállainé Szögi 
Klára betanítása alapján. 

 Az iskola Német Nemzetiségi 
Énekkara – mely több mint 20 éve 

 Csapattagok: Csányi Nikolett, 
Godó Miklós, Kment Ábel és Var-
ga Máté.
 Felkészítő tanárok: Madár Emőke, 
Mák Klára és Gáborné Bárány Ágnes.
 Tanulóink idén egyedüliként ju-
tottak be Vecsésről az első 10 közé.  
 Büszkék vagyunk rájuk!

működik – német népdalokkal szó-
rakoztatta a hallgatóságot. Az ének-

kart Osikoviczné Csendesi Mária 
felsős igazgatóhelyettes vezette, a 
kórust zongorán kísérte: Czékus Jób 
tanár úr. 
 Az iskola Mazsorett tánccsoportja 
(felsősök és gimnazisták) előadásá-
ban a mozgás és a zene összhangja 
dominált. Magas színvonalon! Be-
tanítójuk Fekete-Part Gabriella ta-
nárnő. 
 A 3.a osztály Napraforgók tánc-
csoportja magyaros ruhákban táncol-
ta Erkel Hunyadi László operájából 
a Palotást. S ami külön dicséretes, a 
szép ruhákhoz a Pártát a lányok sa-
ját kezűleg készítették. 
 A 2.a osztály – Magos Tünde ta-
nárnő készítette őket fel – táncai is 
mutatták a fejlődést tavaly óta. Bá-
josak voltak apró tévesztéseik elle-
nére.
 A 2.b. osztály galoppozása mutat-
ta a sok-sok munkát, mely Békefiné 
Fenyvesi Gabriella tanárnő érdeme. 
 A műsort a 3.b osztály Kis fecs-
kék  tánccsoportja a Gruss-polkával 
zárta.
 Az igazgató asszony említette, 
hogy az idei évben a következő alap-
mottóval indítottak: – Tanuljunk meg 
szerető szövetségben élni! Tanuljunk 
meg kis áldozatokat hozni örömből, 
szeretetből, bármikor, csak úgy! 
 A látottak alapján a műsor meg-
mutatta, hogy eredményesen dolgoz-
nak az iskola nevelői az igazgatónő 
vezetésével és a szülők segítségével. 
Mert egy ilyen tartalmas és kedves 
műsor létrejöttéhez komoly áldoza-
tokra, összefogásra van szükség, egy 
csettintésre nem jön létre. 
 Említette az igazgatónő, hogy a 
tánc és ének óriási hatással van a 
lélekre. S a zene és tánc szeretete 
minden gyermekben megvan. A mű-
vészetek világában való jártasság 
különlegesebbé teheti gyermekein-
ket és hosszú távú előnyöket is biz-
tosít! Az iskola ebben is segíti a ta-
nulókat. 
 Gratulálunk a szép teljesítmény-
hez további eredményes munkát kí-
vánva! 

Fotó és szöveg: Nagy István Elek 

Somogyi István pék  
a pályaorientációs napon

Die kleinen Schwalben 3.b osztály

Felsős nemzetiségi énekkar

Napraforgó tánccsoport (3.a osztály)
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Ferenc József és felesége, Sissi 
többször járt Vecsésen! (1. rész) 

E lőre annyit illik elmondani, hogy 1848. 
szeptember 1-jén indult el a vasúti közleke-
dés a főváros és Szolnok között. Vecsésnek 

vasútállomása volt. Az Andrássy-családnak volt 
egy vadászkastélya egy háromholdas birtokon a 
mai Major, Lorántffy és Barcsay utcák területén.
Ezek után olvassuk el ezt a nem mindennapi új-
donságot. A cikk terjedelme miatt két részletben 
olvashatják majd a kortörténeti kutatást feltáró 
írást. Honlapunkon (www.vecsesujsag.hu) tel-
jes cikk elolvasható.

A királyi pár Vecsésen
1857 és 1919 között hetente jelent meg az első ma-
gyar nyelvű sportújság, a Vadász- és Versenylap. 
A lapban érdekes vecsési vonatkozású hírek olvas-
hatóak. Ezek szerint Ferenc József király és Er-
zsébet királyné többször is jártak itt vadászaton.
 Ha Vecsésre jöttek, akkor a házigazda András-
sy Aladár, Halomegyház-puszta birtokosa volt. 
Az Andrássy-vadászkastélyban történelmi csa-
ládnevek viselői és történelmi alakok adták egy-
másnak a kilincset. A teljesség igénye nélkül va-
dászott együtt településünk határában a királlyal 

Almássy, Andrássy, Apponyi, 
Bánffy, Batthyány, Csekonics, 
Dessewffy, Edelsheim, Ester-
házy, Festetics, Károlyi, Ná-
dasdy, Teleki, Windischgrätz 
és Zsilinszky. Rajtuk kívül angol 
és német vadászok, az angol konzul 
és egy ún. Gerard kapitány is megfordult 
itt, aki Indiában tigrisekre vadászott.
 A társaság legtöbbször különvonattal érkezett 
Vecsésre. A vonaton nem csak a segítő személyzet 
utazott, vonattal hozták a lovakat és a vadászko-
pókat is. Volt, hogy a királyi pár Gödöllőről érke-
zett. Máskor a vadászat Rákoskeresztúrról, So-
roksárról, vagy Pestszentlőrincről indult, és csak 
érintette Vecsést. Egy ilyenben vett részt egyszer 
Rudolf trónörökös.
 A települést ebben az időben kb. 2600-an lakják, 
öthatod részt svábok, egyhatod részt magyarok. 
Az Andrássy- és Halmi-telepek még nem létez-
nek (itt folyik a vadászat), a Felső-telep kialaku-
lóban van. A leírásokban élénk erővel jelenik meg 
Halom-puszta, Vecsés határa a maga nádasaival, 
szőlőivel, rétjeivel, szántóföldjeivel és erdejével. 
Az alábbiakban a cikkek egy-egy részlete bepil-

lantást ad településünk múltjának egy érdekes fe-
jezetébe.
 1872: „Dec. 6. Vecsésen volt a találkozó, hová 
két külön vasúti vonat indult. A nádasból vagy 
10 perc keresés után kiugrott a róka, és a Halmi-
puszta felé tartott, és 47 perc run után a nádasba 
visszatért, itt körülhajtották, és midőn annak déli 
részén ismét ki jött volna, vagy 18 percnyi hajtás 
után egy gyepes domb oldalán kifutva és megme-
revedve megadta magát. Innét a társaság, vagy 20-
25-en, élükön a Királyné s több miniszter, vagy 
20 perc lovaglás után az indóházhoz visszatért.” 
(Vadász- és Versenylap, 1872. december 11.)
 Erzsébet királyné 1872-ben tehát járt nálunk. 
Ebben az évben lett Vecsés nagyközség, illetve 
ebben az évben halt meg a királyné anyósa, Zsó-
fia főhercegnő. Erzsébet ennek az évnek a telét 
Gödöllőn és Pest-Budán töltötte.
 1872:  „Hétfőn, dec. 10-kén Vecsésen volt a ta-
lálkozó, hová a vaspályán rándultunk ki Pestről, 
vagy 30-an, ott Ő Felségét a királynét beváran-
dók, ki nem sokára meg is érkezett Gödöllő felől; 
jelen volt br. Wenckheim Béla és lord Buchanan 
angol követ is, még két gentlemannel. Alig ül-
tünk lóra s lovagoltunk a közeli nádasba, midőn 
már is egy róka ugrott, mely szép sebes lovaglást 
adott ugyan, de egy erdőszélben barlangjába sza-
ladt, mely sokkal elágazottabbnak látszott, mint 
sem tanácsos lett volna kiásatásával az időt vesz-

tegetni. Visszatértünk tehát Vecsés felé, s út-
közben kopóink szimatra akadván, el-

kezdtek hajtani a falu felé, honnan 
nem messze feltűnt az üldözött 

állat, de nyúl alakjában, mire 
aztán kutyáinkat leostoroz-
tuk. Még egy harmadik ró-
kánk is akadt, mely a szőlők 
közé vezetett, nem éppen kel-

lemes lovaglásra, hozzá járult 
a mind hevesebben fúvó szél, 

mi a kopárabb helyeken a szima-
tot teljesen megszakítván, ezt a ró-

kát is elszalasztottuk. A szőlőben gr. 
Keglevics Gábor és gr. Szapáry Géza lovai 

összekoccanván, ez utóbbi lovasával együtt elbu-
kott, szerencsére minden nagyobb veszély nélkül.” 
(Vadász- és Versenylap, 1872. december 25.)
 Pár nappal később Andrássy Aladár újra vendé-
gül látta a királynét. A vadászok között ott van And-
rássy Aladárné (Wenckheim Leontine) nagybátyja, 
a későbbi miniszterelnök, Wenckheim Béla is.
 1875: „11-dik vadászat nov. 10-én. Találkozás Ve-
csésen fél 12 órakor de. Jelen voltak: a király ő felsége, 
a falkanagy, gr. Andrássy Gyula, gr. Andrássy Ala-
dár, Mr. Buchanan, b. Edelsheim-Gyulay, Edelsheim-
Gyulay báróné és többen. A róka a coverből kiment 
s fölkerült a vecsési pusztáknak s közel a gr. Ká-
rolyi pusztájánál fordult vissza s jött a coverbe, hol 
38 percnyi run után elfogatott. A coverben még má-
sik két róka is lett fogva. Lovas volt 51.” (Vadász- és 
Versenylap, 1875. november 17.)

 Ferenc József a kiegyezés után nyolc évvel itt van 
az Andrássy-birtokon, és egyik kedvenc hobbijá-
nak hódol. Az ország és azon belül Vecsés is ezek-
ben az években óriási fejlődésnek indul. Andrássy 
Aladár tejgazdaságot üzemeltet vecsési birtokán.
 1876: „Hétfőn, dec. 4-én. Találkozó Vecsésen, 
hova különvonaton ment ki a társaság, melynél 
fényesebb aligha lovagol Európa-szerte falka után. 
Jelen voltak: Ő felsége a király s kíséretében gr. 
Andrássy Gyula, gr. Andrássy Aladár, gr. Feste-
tics Pál, Sir And. Buchanan, gr. Sztáray J., gr. Bat-
thyány El., gr. Szapáry Iván, gr. Larisch és neje, 
gr. Draskovics és neje, Vecsera bá-
rónő, br. Orczy Elek, gr. Apponyi 
Antal, Fáy Béla, br. Podmaniczky 
Levente, Harkányi úr s többen. Ki-
rályné Ő felsége, Wallersee bárónő-
vel Gödöllőről ment a találkozóra. Ti-
zenkét óra felé a nagy coverből egy 
róka zavartatott fel, mely pompás és 
csaknem egy óra hosszáig tartó va-
dászatot adott. A Vecsés körüli ho-
mokos talaj igen kedvezett a vadá-
szatnak. A társaság különvonaton öt 

órakor tért vissza Budapestre.” (Vadász- és Ver-
senylap, 1876. december 20.)
 Együtt a királyi pár. Boldog békeidők. Ebben 
az évben hal meg Deák Ferenc.
 1880: „Rókavadászat. A mai meet 11 órakor a 
pesti régi versenytérnél volt, hol az erdőben rókát 
találtak, mely Szent-Lőrincz felé iramodott, a ná-
dasba lopózkodott, de onnan kiűzetve, 15 percnyi 
hatalmas run után bekövetkezett a kill. A második 
rókát Szent-Lőrincznél ugratták ki; Szent-András-
nál azonban sikerült megmenekülnie; a 3.-dikat 
Vecsésnél vette föl a falka. Ez egyenesen Vecsés-

nek tartott s aztán visszatért ugyanabba a nádasba 
a honnan kiugratták, s hol 20 percnyi erős futam 
után kill-el végződött s egyszersmind a vadászat 
is befejeztetett. – Részt vettek a vadászatban: Ki-
rály ő felsége s Rudolf trónörökös, Esterházy Pál, 
Liechtenstein R., Lobkovitz berezegek, Andrássy 
Gyula, Andrássy Aladár, ifj. Károlyi István, ifj. 
Almásy Kálmán, AlmásyTásziló, Esterházy Móricz, 
Sztáray János, Festetics Tasziló, Batthyány Elem-
ér grófok; br. Twickel, br. Edelsheim-Gyulai nejé-
vel, Orczy és Offermann bárók; Baltazzi Arisztid, 
Blaskovics Ernő, Beniczky Gábor,br. Wecséráné, 
BaltazziHector, Valkenheim urak, Polko kapitány 
s még néhány úr.” (Vadász- és Versenylap, 1880. 
november 25.)
 Ferenc József és a 22 éves trónörökös bár nem 
Vecsésre jönnek, de végül Vecsésen is vadásznak. 
Ebben az évben lett Róder Imre kántortanító.
 1882: „14-én Vecsésnél volt a meet, melyre ki-
rály és királyné ő felségük is megjelentek. Az ot-
tani nagy nádasból a falka két rókát pattantott kl, 
melyek egyike Pest felé vette irányát, míg a má-
sik Üllő felé vitte az irháját. A falka utóbbira lett 
eresztve, mely azonban 44 perczig tartott sebes 
iram után lyukba menekült.” (Vadász- és Verseny-
lap, 1882. december 28.)
 Magyarország uralkodója és az egyik legnép-
szerűbb királynénk ebben az időben Budapesten 
tartózkodtak.
 1884: „A meet Vecsésen volt, a hova különvo-
naton jött éppúgy a király ő felsége, mint később a 
vadásztársaság. A vadászat megkezdése előtt több 
úrral beszélgetett a király és egyebek közt Nádasdy 
Ferencz grófot tüntette ki e megszólítással: »Egy 
pár igen szép vadászatunk volt már az idén, miért 
nem volt velünk?« A gróf erre ő felségének tudtá-
ra adta, hogy miért nem jelenhetett meg eddig az 
udvari vadászatokon. Károlyi Gyula gróffal is pár 
percig beszélgetett ő felsége. Tíz és fél órakor in-
dult el a nagyszámú előkelő lovas csapat Vecsés-
ről. Egy Vecséstől mintegy tízpercnyire eső nádast 
hiába kutatott át a falka. Elnyargaltak egy másik 
nagy terjedelmű nádashoz, és jó fél óra múlva in-
nen ki is ugrott a keresett ravaszdi. Ez eleintén a 
szentlőrinci határ felé futott, időközben megfordult 
és visszafelé futott a szőlők irányában. Itt vagy négy 
percig tartó check állott be. Csakhamar ráakadtak 
ismét a nyomára és most felette gyors rím kezdő-
dött, mely három negyed óra múlva a szentlőrinci 
határba végződött. Az ott levő kukoricában elve-
szett a róka, és nem akadtak többé rá. A király a 
vadászat befejeztével Megyerre lovagolt, a társaság 
pedig különvonaton visszatért a fővárosba.” (Va-
dász- és Versenylap, 1884. november 13.)
 A királyné depressziója, majd Rudolf öngyil-
kossága a királyt is súlyosan megviselte, vadásza-
tai, magyarországi látogatásai jelentősen megrit-
kultak. 
 Összességében az eddig talált adatok szerint 
1872 és 1884 között Ferenc József egymaga két-

szer, Erzsébet kétszer, a pár együtt 
szintén kétszer jött Vecsésre vadász-
ni, egyszer pedig Ferenc József és 
Rudolf a határt érintette. A náda-
sok, rétek helyén ma már az And-
rássy-telep éli életét, de a határ még 
ma is gyönyörű, olyan, amilyennek 
a korabeli újságcikkek leírják.  

Kiss Gábor
A következő lapszámunkban  

megtudhatják, hogy mi történt a  
többször megemlített vadászházzal.

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

Kiss Gábor tanár úrtól, az Andrássy iskola pedagógusától pár hete  
egy e-mailt kaptunk. A kísérőlevél így szólt: „Az Andrássy-telep 
régi történetét kutatva találtam rá a Vadász- és Versenylapra. Az 
újság 1872 és 1884 között hat királyi látogatást említ Vecsésen. 
Kétszer Ferenc József egyedül, kétszer a királyné egyedül, kétszer 
a házaspár együtt járt vadászaton településünkön. A házigazda 
Andrássy Aladár volt. Írtam erről egy kis cikket, csatolva küldöm”.

Vadászatra általában külön- 
vonattal érkeztek Vecsésre

Vecsés térképe az 1800-as évek második felében
Sissi és a király vadászat közben

Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula
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EGYHÁZAK SZENTMISE  
ÉS ISTENTISZTELET RENDJE  
AZ ÜNNEPEK ALATT

VECSÉS-ÓVÁROS PLÉBÁNIA:
December 17. 
Advent III. vasárnapja
9 óra Jézus szíve templom
11 óra Halmi telepi Szent Erzsé-
bet kápolna
este 6 óra Jézus szíve templom
December 18. Hétfő reggel 
1/2 7 óra: roráte szentmise Jé-
zus Szíve templom
December 22. Péntek reggel 
1/2 7 óra: roráte szentmise  
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
plébániatemplom – Erzsébet tér
December 24. 
Advent IV. vasárnapja
9 óra Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve plébániatemplom 
(Erzsébet tér)
11 óra Szent Kereszt templom
24 óra Éjféli mise Jézus Szíve 
templom

IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA 
Rorate (hajnali imaalkalmak):
December 22. 6.30 rorate 
szentmise  
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
Ünnepi miserend:
December 24. 9.00 szentmi-
se Szűz Mária szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
December 24. 11.00 igeliturgia 
Szent Erzsébet kápolna 
(Halmy-telep)
December 24. 24.00 szentmi-
se Szűz Mária szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
December 25. 10.00 szentmi-
se Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
December 26. 9.00 szentmi-
se Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
December 31. 9.00 igeliturgia, 
év végi hálaadás  
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
December 31. 15.00 Görög-ka-
tolikus szent liturgia Szent Er-
zsébet kápolna (Halmy telep)
December 31. 24.00 hálaadás, 
és újév köszöntő imádság  
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve plébániatemplom (Erzsé-
bet tér)
Január 1. 9.00 szentmise Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve plébá-
niatemplom (Erzsébet tér)

VECSÉSI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG
2220 Vecsés, Árpád u. 6. 
Tel.: 06-30/319-5996
December 17. 10 óra
Advent 3. vasárnapi istentiszte-
let templomunkban
December 22-én 
és 23-án 18 óra
Úrvacsorára előkészítő istentisz-
teletek a gyülekezeti házban
December 24. 10 óra
Advent 4. vasárnapi istentiszte-
let templomunkban
December 24. 16 óra
Ünnepesti istentisztelet: 
Gyermekek karácsonya 
templomunkban
December 25. 10 óra
Karácsonyi úrvacsorás isten-
tisztelet templomunkban
December 26. 10 óra
Karácsonyi úrvacsorás isten-
tisztelet templomunkban
December 30. 18 óra
Úrvacsorára előkészítő isten-
tisztelet – gyülekezeti ház
December 31. 10 óra
Óévi úrvacsorás istentisztelet 
templomunkban 
Január 1. 10 óra
Újévi istentisztelet 
templomunkban

VECSÉSI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG
2220 Vecsés, Károly u. 24. 
Tel/Fax: 06-29/350-371
December 10-én 10 óra családi 
gitáros istentiszteletet tartunk.
December 15 
péntek este 6 óra 
Adventi egyházzenei áhítat. 
Orgonál: ifj. Endreffy Attila
December 24-én vasárnap a 
délelőtti istentiszteletet nem 
tartjuk meg.  
Helyette December 23, 
szombat este 6 óra 
Advent 4 gyertyagyújtás
meditáció – elcsendesedés
December 24. 15 óra szentes-
ti istentisztelet a gyerekek szín-
darabjának bemutatásával 
December 25–26. 10 óra is-
tentisztelet úrvacsoraosztás-
sal a most meglévő templo-
munkban.
December 31. 17 óra 
óév esti istentisztelet 
Január 1. 10 óra úrvacsorás 
istentisztelet 
Január 6. Vízkereszt. 
18 órakor istentisztelet.
Január 10. 10 óra 
családi-gitáros istentisztelet.

HITÉLET

  Az evangélikus gyülekezet a Re-
formáció 500. évfordulója alkalmá-
ból beszélgetéssorozatot szervezett. 
Ennek befejező 3. alkalmán láthattuk 
vendégül 2017. december 8-án, este 
6 órakor Dr. Beer Miklós római ka-
tolikus és Dr. Fabiny Tamás evangé-
likus püspököt. Beszélgetésük „Az 
egymáshoz közeledés lépései” cí-
met kapta. Galambos Ádám mode-
rálásában izgalmas dialógusnak le-
hettünk tanúi. 
 A katolikus közeledés egyik leg-
szebb példája volt, amikor 2016. ok-
tóber 31-én, Lundban a reformáció 
500. évének kezdetén Ferenc pápa 
és a Lutheránus Világszövetség kül-
döttsége egy közös imaalkalmon vet-
tek részt. Fabiny püspök úr élénken 
számolt be ennek az alkalomnak az 
átütő öröméről és Ferenc pápa akko-

Püspökök pár-
beszéde Vecsésen

Vecsési Bárka Baptista  
Gyülekezet karácsonyi híreiből

Svájci Reformáció – Zwingli
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A z 1520-as évektől meginduló mozgalmat 
a városi tanácsok rendeletei és határozatai 
segítették.  A svájci reformáció első nagy 

alakja Ulrik Zwingli volt, aki 1484. január 1-jén 
született Wildhausban. Szülei jómódú parasztok 
voltak. Tanulmányait Bécsben és Baselben foly-
tatta, nagy hatással volt Wyttenbach Tamás huma-
nista. Az ő indíttatására kezdte el eredeti nyelven 
tanulmányozni az Újszövetséget. 1516-ban a legna-
gyobb búcsúhelyen lett plébános, és így belelátott 
az akkori egyházi visszaélésekbe. Amikor Luther 
iratai a kezébe kerültek, megérlelődött benne az 
elhatározás: fellép egy-
háza hamis tanításával 
szemben. Zwingli nem 
az üdvösségért való lel-
ki küzdelemben vált re-
formátorrá, mint Luther, 
hanem a tiszta ész bí-
rálatával figyelte azt a 
különbséget, amely az 
evangélium és az egy-
házi élet között kiala-
kult. 1520-tól kezdve 
prédikációban élesen 
támadta az egyház ta-
nítását, sőt rávette a zü-
richieket arra, hogy ne 
küldjenek több zsoldos 
katonát a pápának. 1522-ben írta meg böjt elleni 
művét. Bár a püspökök Zwingli ellen eljárást kez-
deményeztek, de a zürichi városi tanács védelmé-
be vette Zwinglit, és kezdeményezéseit elfogadta. 
Így ebben a városban gyökeresebben ment végbe 
a Reformáció, mint Wittenbergben. A kolostoro-

  A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet és a 
BÁKK a Baptista Szeretetszolgálattal együtt-
működve részt vett a karácsonyi cipősdoboz-
akcióban. A kulturális központban hivatalos gyűj-
tőpontot alakítottak ki, ahová minden jó szándékú, 
segíteni akaró ember elhozhatta a maga ajándé-
kát, amit aztán a Bárka-gyülekezet december 
15-ke után továbbít majd vajdasági és kárpátal-
jai rászorulóknak. A program célja, hogy a cipő-
doboz-ajándékokon keresztül olyan élményhez 
juttassuk a határon túli gyermekeket, amelyben 
amúgy másként – önhibájukon kívül – nem le-
hetne részük. A szervezők köszönik az ajándé-
kokat minden magánszemélynek, a TRANS-

kat eltörölték, a papok megnősültek, 
az egyházi javadalmak iskolák, és 
papi szemináriumok céljára fordítot-
ták, a templomokból eltávolították a 
képeket, a szobrokat, az orgonát és a 
harangokat. Az oltár helyébe asztalt 
állítottak, eltörölték a római liturgi-
át. Az egyházkormányzást a városi 
tanács vette át. Zürich példáját több 
kanton is követte.     
 A német és svájci reformáció kö-
zeledését, egyesülését kezdeményez-
te hesseni Fülöp tartománygróf, ezért 
jött létre 1529-ben Magdeburgban 
Zwingli és Luther találkozója.  Mind-
ketten keresték a megegyezés lehető-
ségét és 14 pontban össze is foglalták 
a közös tanítást, azonban a 15. pont-
ban, az úrvacsora kérdésében nem 
tudtak megegyezni. Luther azt taní-
totta, hogy az úrvacsorában, a kenyér-

ben és borban Krisztus 
valóságos testét és vérét 
vesszük.  Ragaszkodott 
Jézus szavához: „Ez az 
én testem”. Zwingli jel-
képes jelentőséget tulaj-
donított a szereztetési 
igéknek, szerinte az úr-
vacsora emlékünnep. A 
református és az evan-
gélikus tanítás ma sem 
egyhangú az úrvacsoráról szóló ta-
nítás kérdésében.              
 Mivel a kantonok közül öt kan-
ton visszautasított minden refor-
mot, így az ellenségeskedés hama-
rosan háborúba torkollott. Zürich 

élelmiszerelzárással akarta a katolikus kantono-
kat megfélemlíteni, ők azonban váratlan katonai 
támadással lepték meg Zürichet, és Kappelnél 
1531-ben teljes diadalt arattak. Zwinglit, aki tá-
bori lelkészként vett rész a csatában, elfogták és 
arra akarták kényszeríteni, hogy hívja segítségül 

HITÉLET

Párhuzamosan a németor-
szági reformációval, mégis 
attól eltérően indult meg 
és alakult Svájcban is 
az egyház megújítása. 

O-FLEX Hungary Kft.-nek, valamint a Bálint 
Ágnes Óvodának!
 A programban november 28. és december 15. 
között várták az ajándékokat.
 „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el 
ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyö-
nyörködik az Isten” (Zsidókhoz írt levél 13:16)
 Kérdés esetén, az alábbi telefonszámon és 
e-mail címen lehet érdeklődni: 
 Téglási Lajos: 06-20/886-1771; lajos.teglasi@
gmail.com
 A Vecsési Bárka Baptista Gyülekezet a karácso-
nyi istentiszteletét december 23-án 16:00-tól tartja 
a BÁKK-ban, ahová szeretettel várunk mindenkit.

a szenteket, és katolikus módon gyónjon meg. Ő 
nem teljesítette a parancsot, így a katolikus se-
reg kapitánya felkoncoltatta. Holtestét felnégyel-
ték és elégették.   
 1531-ben a második kapeli béke a protestáns 
kantonok vallásszabadságát meghagyta, de a ke-
vert vallású kantonokban módot adott a katolikus 
terjeszkedésnek. Zürichben Bullinger Henrik lett 
Zwingli utódja. Ő fáradhatatlanul terjesztette a 
reformátori eszméket és lelkiséget.  Kapcsolatot 
tartott többek között a magyar reformátorokkal is. 
Huszár Gállal levelezett.  Heinemann Ildikó lelkész

„Zwingli nem az üd-
vösségért való lelki 
küzdelemben vált re-
formátorrá, mint Lu-
ther, hanem a tiszta 
ész bírálatával figyel-
te azt a különbséget, 
amely az evangélium 
és az egyházi élet kö-
zött kialakult. ”

ri igehirdetéséről. A két püspök nagy 
esélyét látja annak, hogy a közeljö-
vőben megvalósul a közös úrvacso-
ravétel, és a római katolikus egyház 
lemond arról, hogy a templomaikban 
házasulandókat arra kérjék, hogy 
ígérjék meg. hogy születendő gyer-
mekeik katolikus neveltetésben ré-
szesülnek.
 Az alkalom szeretetvendégség-
gel záródott, ahol a püspökök test-
véri közvetlenséggel vegyültek el a 
közösség tagjai között, így folytat-
va a közös beszélgetést az ökumené 
kérdéséről.
 Öröm volt látni, hogy egy új temp-
lomban hogyan találjuk meg egymást, 
és fedezzük fel, hogy testvérek va-
gyunk. Krisztus a feje és összetar-
tója hitünknek, és életünknek.

Heinemann Ildikó, lelkész
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SPORT

2017. november 19.
Inárcs-Örkény KC–Vecsési SE-JUSEC 37-
26 (18-16)
Gólszerzők: Martinek 8, Tóth 5, Kovács 4, Kozsán 
3, Doszpod 3, Vereb 2, Minárovics 1
 A listavezető 100 %-os teljesítménnyel ki-
emelkedő esélyese a bajnoki címnek. Egy fél-
időn keresztül méltó ellenfelek voltunk, de for-
dulás után megmutatkozott a nagyobb tudás.

2017. november 26.
Vecsési SE–XVI. kerületi KMSE 26-33 (14-17)
Gólszerzők: Tóth 7, Martinek 5, Kozsán 3, 
Minárovics 3, Doszpod 3, Vereb 2, Panyik 1, 
Kovács 1, Simkó 1

NŐI – NBII Déli csoport

NŐI – Ifjúsági III. o. Déli csoport

LEÁNY – Serdülő III. osztály 
Déli csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

Kézilabda 

Hat vereség 
egymás után!

 Ezen a mérkőzésen is a má-
sodik félidőben lépett meg az el-
lenfél. A fővárosi együttes simán 
győzött, és helyet cserélt velünk. A záró - 
fordulóban Ceglédről kellene elhozni a két 
pontot, ami a középmezőnyhöz való közele-
dést mutatná.

2017. december 3.
Ceglédi KCSE–Vecsési SE 25-20 (14-9)
Gólszerzők: Martinek 6, Kozsán 4, Tóth 3, 
Doszpod 2, Czudor A. 2, Simkó A. 2, Major 1
 Tart a hullámvölgy. Szerencse, hogy az őszt 
jól kezdtünk, mert már a végére elfelejtették a 
hölgyek a győzelem ízét. A kipukkadás nem sok 
jóval biztatja a drukkereket. 
 Az őszi idény végét a 8. helyen zártuk 9 pont-
tal. Kiesési gondok nincsenek, de ez nagyon ke-
vés. Az első helyen öt pont előnyel 100 %-os mér-
leggel az ÍN-ÖR csapata áll a TFSE (17), a Tököl 
(15) és a Csepel (15) előtt.
 A házi gólszerzőlistát 60 góllal Martinek Emő-
ke vezeti Tóth Tímea (58) és Doszpod Réka (42) 
előtt.

Inárcs-Örkény KC–Vecsési SE 34-34
Vecsési SE – XVI. kerületi KMSE 22-34
Ceglédi KCSE–Vecsési SE 21-35 

 A leányok a 4. helyen zárták az őszt, két pont-
tal lemaradva a második helyezettől. Vagyis itt 
is lehetnek érmes álmaink. A legjobb gólszerző 
Czudor Sztella, de a listán ott találjuk a már ifi-
ben is oroszlánkörmöket mutogató Jefcsák Re-

nátát és Rékát, Kovács Dórát, Cseszlai 
Mariettát.

Kovács Márton szakosztályelnök
 – A felnőttcsapat teljesítmé-
nyét még alaposan ki kell ele-
mezni. Jól kezdték a szezont, de 
a végére hat vereség jutott. En-

nél többet reméltünk. A játékosok 
akaratával elégedettek lehetünk, de 

úgy tűnik, hogy néhány posztra iga-
zolni kell. Ami örvendetes, hogy az ifi és 

a serdülőgárda szép eredményeket produkál. 
Náluk azt látom erősségnek, hogy nagyon fia-
tal csapatról van szó. A serdülők fele az ifiben 
is játszik, és már erősségnek számítanak ott is. 
Ha sikerül együtt tartani az együttest, akkor már 
1-2 éven belül éremesélyesek lehetnek mind a 
két korosztályban.
 A fiúknál a felnőttek nyújtanak csodálatos tel-
jesítményt, amiért minden dicséretet megérde-
melnek. Csak dicsérni lehet a felnőtt második 
gárdánkat is. Az ifiknél javuló játékot látok, ami 
már tavasszal is pontokat hozhat. Vannak tehet-
ségek is, de nehéz megtartani őket.
 Örvendetes, hogy megtörtént a megegyezés a 
kézilabda-munkacsarnok építésére vonatkozóan. 
Tavasszal a Halmi iskola udvarán elkezdődik a 
beruházás. A mi elképzeléseinkkel módosítani 
tudtuk a terveket, ami kb. 10 %-os önerőt jelent 
az önkormányzat részéről.  szalontai

 A tabellát Szigetszentmiklós és XVI. kerü-
let vezeti 18-18 ponttal. Vác II és Dabas 14-14 
ponttal követi őket. A mi fiataljaink az 5. he-
lyezést foglalják el 12 pontot begyűjtve. Zá-
ráskor látható, hogy az első két hely távolinak 
látszik, de a bronz teljesen reális elvárás lehet. 
A góllövőlistát Jefcsák Renáta vezeti 73 talá-
lattal Metzker Petra (59) és Cseszlai Mariet-
ta (48) előtt.

2017. november 18. 
Vecsés SE-ÉL TEAM – Pécsi VSE 33-27 (16-15)
Gólszerzők: Simányi 10, Lendvay 7, Kökény 
7, Imregi 2, Halász 2, Takó 2, Győrfi 1, Tóth 
1, Fiar 1
 Meggyőző játékkal nyertük meg ezt a fon-
tos találkozót, így továbbra is pontegyenlőség 
mellett Győrrel együtt vezetjük a tabellát. 

2017-es felnőtt női csapatunk

2017-es ifjúsági női csapatunk

Kovács 
Márton

FÉRFI – NBI/B Nyugati csoport

FÉRFI – Felnőtt  
Pest megye B csoport

Kézilabda 

Kézilabda 

Három ponttal 
vezetünk  
– már őszi első  
a VSE ÉL-TEAM!

Fantasztikus  
siker az ősz 
rangadóján

SPORT

2017. november 26 – 10. forduló 
Agrofeed ETO SZESE–Vecsés SE-ÉL TEAM 
23-27 (8-15)
Gólszerzők: Simányi és Takó 7-7, Halász 5, Tóth 
4, Kökény 3, Lendvay 1
 Remek hangulatban, szépszámú nézősereg 
előtt játszhatott az 1. és 2. helyezett. Kitűnően 
kezdtük a találkozót, a 11. percben már öt góllal 
vezettünk (1-6), a szünetig pedig tovább nőtt a 
különbség, ekkor 8-15 volt az állás. A második 
játékrészben megpróbálta a szinte lehetetlent 
az ETO, és egyre közelebb került hozzánk. A 
8. percben négy, a 11. percben pedig már csak 
három gól maradt a félidei előnyből. Csapa-
tunk tartását jól mutatja, hogy elbírtuk Lend-
vay piros lapját, Tóth Józsi sérülését. Simányit 
leütötték és kihagyott 6-8 támadást mire az 
ápolásból vissza tudott térni. A hajrában ket-
tőre is feljöttek a zöld-fehérek, de a végjátékot 
mi bírtuk jobban, így a két klub helyet cserélt 
a tabellán. Sportszerű ellenfelet győztünk le 
nagy csatában. Jelenleg 1. helyen áll együtte-
sünk! Csak így tovább!

2017. december 3. 
Vecsés SE-ÉL TEAM–NEKA 28-22 
(12-13)
Gólszerzők: Simányi 7, Takó 5, Lendvay 4, Tóth 
N. 3, Kökény 3, Halász 3, Győrfi 2, Csapi 1
 Egy félidőnyi szendergés még belefért a csa-
pat játékába. Fordulás után beindult a várva várt 
henger és biztos győzelem lett a vége.
 Szerencsés volt a forduló, mert Győr botlott 
és ikszelt. Az üldözőnégyesből Szigetszentmik-
lós verte a PLER-t – amiből helycsere lett –, de 
ez összességében három pontos előnyt biztosí-
tott csapatunknak. 

2017. december 10.
Csurgó KK U20–Vecsés SE-ÉL TEAM 
25-36 (9-16)
Gólszerzők: Lendvay 8, Takó 8, Halász 4, Imregi 
4, Simányi 4, Kökény 2, Tóth 2, Antal L. 1, Csa-
pi 1, Győrfi 1, Fiar 1
 Mi voltunk az esélyesek, de most a kötelező 
győzelem magabiztos lett, egy percig sem volt 
kétséges a siker. A riválisok is nyertek, így meg-
maradt a három pontos fór, ami a záróforduló 
előtt már azt jelenti, hogy első helyről várhat-
juk a tavaszt! Utolsó meccsen – lapzárta után –  
Százhalombatta gárdájával játszunk az üllői csar-
nokban.
 Jelenleg a sorrend: 1. VSE 22, 2. Győr 19, 3. 
Szigetszentmiklós 19, 4. PLER 18 ponttal. Ta-
vasszal mind a három csapat hozzánk érkezik 
vendégségbe…
 A házi góllövőlista állása a csurgói meccs 
előtt: 65: Simányi Péter, 47: Kökény Tibor, 45: 
Lendvay Péter, 38: Tóth Norbert.  szalontai

FÉRFI NBI/B Nyugati csoport
Kézilabda 

 Belelendültek a fiúk és a sorozatban elért há-
rom győzelemmel a 3. helyre értek fel, ami már 
felsőházat jelent. Idén még van egy meccsük, 
de már januárban folytatódik a pontvadászat.
 Legjobb gólszerzők: 106: Szilágyi Péter, 49: 
Havas Máté, 43: Farkas Sándor, 42: Porkoláb 
István

Nyíregyházi SN Kft–Vecsés SE KSI ÉL-TEAM 
36-28
Vecsési SE-KSI-ÉLTEAM–Pick Szeged
26-22
Vecsés SE KSI ÉL-TEAM–ÓAM Ózdi KFC 
37-39 
A srácok a 9. helyen állnak. Az utolsó derbit 
idegenben is nyerniük kell a tökutolsó gárda el-
len, ami ugyan nem változtat a helyezésen, de 
nyugodt építkezésre alkalmas tavaszt hozhat.
 Legjobb gólszerzők: 49: Havas Máté, 47: 
Musztács Dániel, 35: Farkas Sándor
 A Fiú Serdülő II. osztály Keleti csoportjá-
ban a vecsési fiúk a 11. helyet foglalják el.

FÉRFI – IFJÚSÁGI II. osztály
Keleti csoport

Kézilabda 
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F enyőfavásárlásból származó panasz eseté-
ben ritkán kell jogvitát rendezni békéltető 
testületi eljárásban, de szóbeli panasz, ta-

nácsadás kérése azért előfordul. A fenyőfa ügyé-
ben rendkívül nehezen bizonyítható a kereskedő 
felelőssége, sok esetben a vállalkozás nevét sem 
tudják és a fogyasztónak is van tennivalója, hogy 
a fa hosszabb ideig, akár néhány hétig is szép ma-
radjon. Az elmúlt években az ügyfelektől– tanács-
adási feladataink során – tudomásunkra jutott ese-
tek azt mutatják, hogy a leggyakoribb panasz az 
ár megállapítására, illetve a fizetendő összegre 
vonatkozik. A fogyasztók panaszkodnak arra is, 
hogy szerintük idő előtt lehullik a fenyőfa leve-
le. Hozzátesszük, hogy nagyon egyszerű megol-
dással, egy vödör vízben elhelyezve, hűvös he-
lyen tárolással azért megelőzhető a lombhullás. 
A fenyőfa lombja az erdőben is megmarad, még 
hóesésben is. Ha valaki végképp nem tudja meg-
oldani a fenyőfa megfelelő tárolását, lehet venni 
olyan fenyőt is, melynek nem hullik le a lombja.
 A kereskedők a vásárolt fenyőfa árát méterben 
mért hosszúság és a folyóméterenkénti ár szorzata 
alapján állapítják meg, sok esetben nagyvonalúan, 
de azért inkább felfelé kerekítve. Ha a fizetendő 
összeget a folyóméter és az egységár szorzataként 
számítják ki, akkor elmaradhatna a fa hosz-
szának felfelé kerekítése, vagy becs-
léssel történő megállapítása, erre 
a vásárláskor figyeljünk oda. Ha 
a kereskedő az árat korrigálja 
a fenyőfa formájának, a galy-
lyak rendezettségének, illető-
leg a fa összképének figye-
lembe vételével, akkor ezt 
a fizetés előtt tisztázni kell. 
Ilyen esetben utólag a vásárló 
a helyszínről való távozás után, 
túlszámlázás miatt nem indíthat 
sikerrel békéltető testületi eljárást.

 A legrövidebb idő alatt a lucfenyő levelei 
hullanak le, ezt az ezüstfenyő és a szerb luc kö-
veti. A nordmann és a kolorádói fenyő levele nem 
hullik, de a piaci tapasztalatok szerint ezek leg-
alább kétszer annyiba kerülnek, mint az egyéb 
fenyők. Az árakról érdemes tájékozódni a vásár-
lás előtt, de az egységárak (Ft/m) az egyes áru-
soknál eltérőek lehetnek. A gyökeres fenyők is 
kb. kétszeres áron vásárolhatók meg, mint a vá-
gottak. Az árusokhoz kerülő fenyőfákat általá-
ban karácsonyfa céljából termesztik. Az erdé-
szeteknél vásárolható fenyőfák olcsóbbak, mint 
az árusoknál beszerezhető fák. A kereskedők-
nél leggyakrabban a finom illatú lucfenyő és az 
ezüstfenyő, valamint a nordmann fenyő szerez-
hető be. A karácsonyfák magasságának általában 
a lakások belmagassága szab határt. Lakótelepi 
és általában a városi lakásokban kettő, kettő és 
fél méternél nagyobb fenyőfát nem célszerű vá-
sárolni.
 Felhívjuk a tisztelt olvasóink figyelmét, hogy 
a bekapcsolva, magára hagyott fényfüzérek tü-
zet okozhatnak, nem csak a karácsonyfa éghet le, 
de lakástűz is keletkezhet. Csak ellenőrzött (TÜV, 
MEEI) fényfüzért és lehetőleg szaküzletben vá-
sároljunk, legyen nyugta is a vásárlásról!

 Látogassák meg 2018-ban is a www.
panaszrendezes.hu honlapunkat és 

kísérjék figyelemmel a honlapon 
is megtekinthető televíziós fo-

gyasztóvédelmi műsorainkat! 
A honlapunkon a Panaszkül-
dés menüpontban jogvita 
rendezésére irányuló kérel-
met is benyújthatnak.
 Kellemes karácsonyi ünne-

pet és boldog új évet kíván min-
den kedves olvasónak a

Pest Megyei Békéltető Testület
Dr. Csanádi Károly, elnök

Karácsonyfa 
– fogyasztó- 
védelmi 
szempontból 

– a Pest Megyei Békéltető Testület tapasztalatai alapján

Decemberben mindig időszerű téma a vásárlók körében (mi 
szakmai kifejezéssel fogyasztóknak nevezzük a vásárlókat) a 
karácsonyfa beszerzése, illetve az ezzel előforduló bosszúságok. 
A fogyasztók is karácsonyfának nevezik az ünnep jelképét, de 
valójában fenyőfavásárlásról van szó. Karácsonyfa akkor lesz a 
fenyőfából, amikor feldíszítik, ellátják fényfüzérrel és a helyére 
kerül a lakásban, természetesen az ajándékokkal együtt.

Dr. Csa-
nádi
Károly

Hirdetés

  November 13-tól a Vecsési FC új 
vezetőedzője Szász Ferenc, aki a 
Pest megyei bajnokságban sze-
replő gödöllői csapattól érke-
zett hozzánk. Gendúr László 
pedig a továbbiakban kapus-
edzőként folytatja a munkát. 

Az új felállás:
 Vezetőedző: Szász Ferenc
 Stábtagok: Gendur László – ka-
pusedző, Keresztes József – technikai 
vezető, Szabó Gábor – masszőr

2017. november 18.
Vecsési FC–Dunaújváros 0-1 (0-1)
Gólszerző: Szepessy R.(16')

Vecsési FC: Gendur László (Komora László a 
13. percben) – Balázs Bálint József (Tóth Oli-
vér a 71. percben), Molnár Zoltán, Borsi Már-
ton, Radnai György, Csiszár Richárd Gyula 
(Cseszlai Bence András az 59. percben), Kiss 
Krisztián, Lajer Gábor, Csordás Szabolcs Jó-
zsef, Farkas Ádám, Szalai Vilmos. Vezetőedző: 
Szász Ferenc.
 Szász Ferenc: „Ugyan egy vesztes mérkő-
zésen vagyunk túl, de én mégis csak gratu-
lálni tudok a csapatnak és minden játékosom-
nak. Olyan jellemvonásokat csillogtattak meg 
ezen mérkőzésen, amelyekre a jövőben min-
denképpen nagy szükségünk lesz a bennmara-
dásért folytatott harcban. Védekezésben stabi-
lak voltunk, de sajnos egyszer hibáztunk, amit 
ellenfelünk góllal büntetett. Ugyanakkor lab-
daszerzésből az átmenetekben kimondottan 
erősek voltunk és a mérkőzésen mi alakítot-
tuk ki a nagyobb és szépszámú helyzetet. Ez 
már a jövő feladatai közé tartozik, hogy ta-
vasszal ezen lehetőségekkel éljünk és ezeket 
a mérkőzéseket már nem vereséggel, hanem 
győztesen fejezzük be”.

NBIII Közép csoport
Labdarúgás 

SPORT

Edzőváltozás – 
még tavasz előtt

2017. november 23.
Vecsési FC–Makó Foci Kft. 0-2
Ez már mélypont. Az utolsó nyert 

nálunk, és megtörtént a csere. Se-
reghajtóként várjuk a tavaszt!

 A csoport élmezőnye: 1. Dunaújvá-
ros (37) 2. Tiszakécske (36) 3. Pécs (35)

Egy kis statisztika:
Otthon: 8 0 1 7 2-16 1
Idegenben:  8 1 3 4 8-16 6
 Házi góllövőink, 3 gólos: Csiszár Richárd, 
2: Farkas Ádám, 1: Csordás Szabolcs József, 
Borsi Márton, Radnai György, Tóth Attila, 
Márki Bence.
 Nekünk érdekesebb a tabella vége, ami el-
szomorító és nem sok jóval kecsegtet tavaszra.
 12. Honvéd II (17) 13. Mórahalom (11) 14. Hód-
mezővásárhely (11) 15. Makó (9) 16. Vecsés (7).
 Tudjuk, hogy három csapat esik ki, és még 
a három NBIII-as csoportból a legrosszabb 13. 
helyezett is kiesik. A másik két csoportban a 
13. helyezettek így állnak: Keleten Balassagyar-
mat 17 pont, Nyugaton Csorna 13 pont. Ha a 
mi csoportunk, közte a VFC, nem kezd esze-
veszett pontgyűjtésbe, akkor innen kiesik a 13. 
 Vagyis, ami biztos bennmaradást jelenthet 
az a 12. helyezés. Nos, itt hogyan állunk? Nyu-
gaton a Pénzügyőrnek 17, Keleten a Tiszaúj-
városnak 18 pontja van. Fentebb olvashattuk, 
hogy nálunk a Honvéd II-nek 17.
 Ha kicsit számolunk, akkor láthatjuk, hogy 
szinte semmi az esély a bennmaradásra! 
 Azért, mert azt joggal gondolhatjuk, hogy 
tavasszal ezek a csapatok is – a kiesés rémé-
től való menekülés miatt – mindent elkövet-
nek a pontok begyűjtéséért. Ha nem is ennyit, 
de ehhez közel termelnek még pontokat. Sze-

rintem, biztosan 28-30 pont körül lehet benn-
maradni. Nekünk 20-23 pont kellene. Ennyit 
egy jó, 7-9 helyen tanyázó csapat szerzett, de 
most ez is kevés lehet. Ennyi ponthoz komplett 
csapatot kellene cserélni, ami ha megtörténik, 
még akkor sem biztos, hogy összekalapál 20-
23 pontot egy idegesítő kényszerhelyzetben.
 Nem akarok rémálmot hozni a vecsési fo-
ciszeretőkre. Azonban ez a rideg valóság! A 
bennmaradás a csoda kategóriája. 
 Csak remélni lehet – mert a remény hal meg 
utoljára –, hogy a klub vezetői és a szakmai 
irányítás tudják hol és mi volt a hiba, és tud-
ják, mi a teendő…

2017. nov.29.

Magyar Kupa 
– 16 közé jutásért

Vecsési FC–Újpest FC (NB.I) 0-5 (0-2)
Az eltelt időszakhoz képest komoly nézősereg 
volt kíváncsi a kupatalálkozóra. Az 500 főből 
közel 150 a fővárosból érkezett és buzdította 
csapatát. A VFC a 20. percig állta a patinás 
klub rohamait, amikor egy pontrúgást köve-
tően megszületett az ÚFC vezető gólja. Innen-
től már csak a különbség volt kérdéses. A ven-
dégek még több gólt lőhettek volna, de vagy 
Komora védett kitűnően vagy volt valaki, aki 
a gólvonalról menteni tudott. Mindemellett be-
csülettel helytállt a vecsési gárda. A közönség 
hazai része csak azon sopánkodott, hogy en-
nek az akaratnak legalább a töredékét jó lett 
volna látni az ősz során. szalontai

Szász 
Ferenc

Boldog, boldog 
születésnapot…!

Régi hagyomány, hogy a város vezetése 
meglátogatja azokat a különösen szépkorú 
vecsési polgárokat, akik tiszteletre méltóan 
magas kort éltek meg. December 3-án az 
Eötvös utcában élő Kelemen Ferencné (szül. 
Jeszenszky Ilona) 95. születésnapját ünnepel-
te. Szlahó Csaba polgármester és Csurgóné 
Gyarmati Ildikó, a hivatal munkatársa ebből 
az alkalomból köszöntötte a kedves hölgyet. 
A felvételen a fia látható még. 
 A VT olvasói nevében mi is szerettei köré-
ben eltöltött boldog éveket kívánunk! VT info

A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon 
naponta frissülő tartalom-
mal várjuk a Vecsési  
Tájékoztató olvasóit! 
Lájkolják az oldalt 
és osszák meg  
ismerőseikkel!

Már a Facebookon
is elérhető a 

Vecsési Tájékoztató 
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Cégek, vállalkozók figyelem!

•  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

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

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTAR-
TAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA 
SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért 
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.
hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársa-
inkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

REKLÁM

KEDVEZŐ ÁRON!
Rózsa
kifőzde

Ebéd házhozszállítás 
a hét minden napján.

Telefon: 06-29/737-506, 06-70/574-2928

•  Házias ízek
•  Menük és a’la carte
•  Hideg és meleg 

tálak kedvező áron
•  Természetes 

alapanyagokból, 
adalékanyag és 
tartósítószer nélkül!

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

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

Gázkészülék javítás

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Hirdetés

NEMZETISÉG

E zért támogatta a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat azt a kezdeményezést, hogy 
a még meglévő, még ismert régi sváb re-

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018!

VECSÉSI
sváb konyha

cepteket egy receptkönyvbe összegyűjtsék. Ez a 
könyv azonban nem csak egy egyszerű receptgyűj-
temény, hanem emlékezés a régi ízekre, illatokra, 
melyeket még az őseink is érezhettek.
 A könyvbemutató a vecsési Grassalkovich An-
tal Általános iskola aulájában volt november 20-án. 
Meglepően sokan voltak kíváncsiak erre a könyv-
re, a bemutató telt ház mellett zajlott.
 Ambach Mónika, a „Zentrum” német online 
honlap igazgatója méltatta a könyvet, összehason-
lította az ételeket és a nyelvet a bánátival, ahon-
nan ő is származik. Sok hasonlóságot fedezett fel, 
hiszen az életmód is hasonló volt. Nagyon fontos-
nak tartotta hangsúlyozni, hogy az ilyen kiadvá-
nyok milyen fontosak a fiatalabb generációk éle-
tében, a hagyományok megőrzésében.

Vecsésen manapság mindig történik valami! Már a 24. órában vagyunk,
hogy a régi sváb szokásokat, hagyományokat megőrizzük. Így van ez 
a sváb konyhával is. A családok egyre kevesebbet főznek, a gyerekek a 
menzán, a családtagok a munkahelyen vagy akár út közben esznek.

 Mindezek után ismerjük meg a 
könyv alkotóit. Az összeállítás a 
Wirthné Sárosi/Stiller/Éva és Doróné 
Zemmel Katalin érdeme. A német 
nyelvre fordítást Fazekas Annamá-
ria végezte. Az elkészített ételek-
ről a fotókat Pálfy Miklós készítette. 
Az ételek neve magyarul, németül 
és svábul is megtalálható.
 Wirthné Éva elmesélte a hallga-
tóságnak, hogy ő mind a mai napig 
sváb konyhát vezet, a családjában 

ez a szokás. Így néhány kivételével valamennyi, 
a könyvben található recept az ő gyűjteményéből 
származik. A sváb konyha egyszerű és ízletes. Fi-
nom kóstolóval is készült és a szünetben megkí-
nálta a nézőket a régi receptek alapján készült sü-
teményekkel. A könyv több hónap munkájának 
alapján készült el, mivel az  ételeket a fotós nap 
mint nap lefényképezte, így kerültek a receptek 
mellé ételfotók, ezzel is növelve a könyv értékét.
 A bemutató után a könyv vásárlására, majd de-
dikációjára is sor került. Öröm volt látni és halla-
ni, ahogy az idősebb korosztály tagjai a könyvet 
lapozgatva egymásnak felidézték a régi ízeket és 
vettek néhány példányt az unokáiknak is, hátha 
kipróbálnak majd egy-két régi receptet.
 Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hogy immár a 2. gyönyörű, a régi sváb életmód-
nak emléket állító könyv kiadásában segédkeztek, 
hiszen tavaly előkerültek a „Schubladen Schätze” és 
most a „Donauschwäbische Küche in Wetschesch”
 Köszönet az alkotóknak és még sok sikert kí-
vánunk ehhez a szép hagyományápoló munkához.

Ináncsi Zsigmondné
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A hármas hatású 
Kalmopyrin

®
 hatékonyan 

csökkenti a lázat, enyhíti 
a fájdalmakat és a 

gyulladásos tüneteket.

Vény nélkül kapható gyógyszer.

Kalmopyrin® 500 mg acetil-szalicilsavat tartalmazó 
tabletta.. Alkalmazható enyhe és középerős fájdalmak: 
pl. fejfájás, fogfájás, hátfájás, ízületi fájdalmak és 
menstruációs fájdalom; továbbá lázas, hűléses és reumás 
megbetegedések kezelésére. Gyermekeknek 12 éves kor 
alatt nem ajánlott. Gyermekeknek bárányhimlő és infl uenza 
vírusfertőzés esetén ellenjavallt. 
Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
www.kalmopyrin.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, 
drugsafety@richter.hu
Version ID: KEDP/VAACRL. Lezárási dátum: 2017. 05. 16.

Kalmopyrin®

Mert bevált

12 éves
kortól

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

kalmopyrin_allo185x261.indd   1 2017.05.16.   14:56:41

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

A NETFONE az egyetlen,  
országosan elérhető,  
magyar tulajdonú  
mobilszolgáltató.

Halló, itt vagyunk!

Tarifacsomagok minden igényre:
    Vállalkozásoknak
    Családoknak
    Magán- 
    személyeknek

Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Magas  a mobiltarifája? 

További információkért, 
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné
Vezető tanácsadó 
Lakossági és Vállalati szektor

ügyintézés, sorban 
állás nélkül, akár 
otthonában is!

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.

A helyi önkormányzat  
közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt  
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesiujsag.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

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
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.

Tájékoztató
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FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

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

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

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

Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 18-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – december 25-ével, 
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – január 1-jével, 
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – január 8-ával, 
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – január 15-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – január 22-ével 
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.

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

ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-40/980-030, 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  

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

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., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

INFORMÁCIÓK

Miért tilos a hulladékégetés?
 •  Mert nagyon egészségtelen, rengeteg mérgező anyag keletkezik ilyenkor, 

amely rákot, szívinfarktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodá-
sát, impotenciát és más betegségeket okozhat.

 •  A hulladékégetés jogsértő tevékenység, 500 000 forintig terjedő bírsággal 
sújtható, sőt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet.

 •  A kéményt is tönkreteszik a füstgázokba kerülő savak.
 •  Egyetlen hulladékkal tüzelő, hulladékot égető háztartás, kisüzem kilomé-

teres körzetben tudja szennyezni a levegőt.

Mit tehet, ha a szomszéd szemetet éget?
 •  Mondja el neki, hogy ezzel megmérgezi a környék levegőjét! Tájékoztas-

sa arról, hogy ezzel veszélyezteti magát, családját, szomszédait, háziál-
latait és a környezetét!

 •  Mutassa meg neki ezt a cikket, hívja fel a figyelmét a Levegő Munkacso-
port honlapján (www.levego.hu) elérhető tájékoztatókra!

 •  Ha nem hallgat önre, de ön nem akarja a továbbiakban a mérgező, bűzös 
levegőt szívni, a hatóságoktól kell segítséget kérnie:

 –  Közérdekű panaszbejelentést tehet az illetékes járási (kerületi) hiva-
talnál. Mindenképp írásbeli beadványt írjon, erre a honlapon (www.
levego.hu) talál mintát. Segítheti a hatóság munkáját azzal, hogy bizo-
nyítási eszközöket javasol (tanúkat, szakértői vizsgálatot, fényképeket, 
videofelvételeket, előre nem bejelentett helyszíni szemlét, rendőrségi 
jegyzőkönyvek használatát).

 –  Értesítheti a rendőrséget is, ha nagyon súlyos a helyzet. Írásban rögzí-
teniük kell a bejelentést és az általuk tapasztaltakat és továbbítani az 
ügyet a járási hivatal felé, de akár nyomozást is indíthatnak a hulladék-
gazdálkodás rendjének megsértése miatt.

 –  Tanácsadással, a hatósági eljárásokhoz hasznos szakmai tippekkel a 
Levegő Munkacsoport is tud segíteni. E-mail: levego@levego.hu, te-
lefon: 06-1/411-0509!

Forrás: Levegő Munkacsoport (www.levego.hu/egyeb/ne-egesd-el

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig. 

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
  
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabo.attila69@jobbik.hu 
Előzetes egyeztetés szerint. 

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televí-
zió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a 
WTV (Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

A hulladék égetése  
súlyosan károsítja  
az egészséget

Tudta-e, hogy tilos háztartási 
vagy egyéb hulladékot otthon, 
kályhában, kandallóban 
vagy az udvaron elégetni?



A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
érettségi előtt álló végzős diákjainak nagy ünnep volt december 
8-a. Szalagavatóra készülhettek, amely jelzi, hogy célegyenesbe 

érkeztek, közeledik az érettségi, amelyet egy valami más, valami új követ.
 Januári számunkban bővebb tudósítást adunk az ünnepségről, most 
a két osztály névsorát ismertetjük fotók kíséretében.

Szalagavató  
a Petőfiben

12.a osztály
Osztályfőnök: 
Artztné Csatári Marianna 
Baukó Dániel, Ber nhardt Dorottya, 
Csernus Anita Krisztina, Dajcsin 
Gabriella, Dócs Bence László, Far-
kas Tibor Bence, Hajdú Róbert Lász-
ló, Jakus Klaudia Cintia, Kirtyán Ni-
koletta Ildikó, Kovács Kinga, Kustra 
Dóra Orsolya, Nagy Viktória Anna, 
Othman Dzsélán Leila, Pályi József, 
Rosta Lilla, Sánta Gergely, Skribek 
Réka Kata, Szappanos Rebeka, Tóth 
János Márk

12.b osztály
Osztályfőnök: 
Bekkerné Fenyő Ágnes
Béky Attila Gábor, Benke Fanni, Bé-
res Sára, Eftimie Márk Károly, Gás-
pár Tamás Bence, Genzwein Marina, 
Holyba Levente Ádám, Horninger 
Alexandra, Lakatos Tamás, Lőcsei 
Rebeka, Major Hanna, Osvalda Ale-
xandra, Papp Dávid, Pintér Angeli-
ka Edina, Szántó Péter, Tóth Péter, 
Vági Dávid István VT info
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