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SZENT ISTVÁN TÉR

PROGRAMOK

Évszázadok
történelme

V. Vecsési Böllérverseny
2018. január 27.
Vecsés, Fő út – Epres
Kezdés 6.30-kor

KÖTELEZ MINKET

	Napközben forralt bor, pálinkák, hurka,
kolbász és savanyúság árusítása!
	Állatsimogató és pónilovaglás,
a sörsátorban élő zenés mulatság!

13.30-tól fellép

a Labdarózsa Népdalkör,
	a Grassalkovich iskola tánccsoportja
(Flinke Beine Tanzgruppe)
	Grassalkovich iskola 4.d osztálya
(Jugendliche Rosmarein)
	Rosmarein Tánccsoport

Csapatok jelentkezési határideje: 2018. január 22.
Információ: 06-30/852-4871
Fő támogató: Vecsés Város Önkormányzata
		
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.
A verseny fővédnökei: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
			
Szlahó Csaba polgármester,
			
Szabó István Pest Megyei Közgyűlés elnöke

További támogatók:
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Tábori Ferenc alpolgármester,
Vecsési Borbarátok, Petz Pincészet, Szamovár Étkezde
és Söröző, Adamek Alex, Bokor ABC, Stiller Savanyúság,
Williams Televízió, Kortye Katalin, Brindzik László,
Premier Italszaküzlet Vinoteka, Sahinklinika,
Magó László, Vecsési Tájékoztató

XIV. Vecsés Városi

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

2018. március 3-án 15 órakor
a Grassalkovich Antal Általános Iskolában
(Vecsés, Fő út 90–92.) megrendezendő

XIV. Vecsés Városi Borversenyre!

Nevezési feltételek:
- fajtánként 4 üveg 0,75 l-es palack
- saját készítésű, 2017-es évjáratú, minimálisan 50 literrel rendelkező,
- óborok esetében 2016 vagy azt megelőző évjáratú fehér- és vörösborokkal.
A nevezési díj: 1 000 Ft / borfajta
Borok leadásának határideje és helye: 2017. március 2. 16–19 óra
Grassalkovich Általános Iskola aulája (2220 Vecsés, Fő út 90–92.)
Részvételi díjak:
- a versenyben résztvevők részvételi díja: 1 500 Ft
- a vendégek részvételi díja: 2 000 Ft/fő
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

JEGYZET

Meghívó

Február 11-én 16 órától
„Strudlessn” – rétesevés

Az elmúlt évek sikerei után a Grassalkovich iskola tornatermébe
vár minden kedves vecsésit a Német Nemzetiségi Önkormányzat!

Program:
• A Falusi Óvoda óvodásai felidézik a régi hamvazószerdai szokásokat,
• A Grassalkovich iskola és a Mosolyország Óvoda óvodásai táncolnak,
• A Vecsési Zeneiskola és a VHZ Ifjúsági Zenekara pedig régi polkákkal
és keringőkkel örvendezteti meg a közönséget.
• A műsor után zenél a Brunner Zenekar.
Az Abonyi és Petz család
jóvoltából réteskészítési
bemutató és helyben
sült rétes is lesz!
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel vár a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
(Donauschwäbische
Selbstverwaltung Wetschesch).

Előzetes asztalfoglalás az alábbi
elérhetőségeken – és a nemzetiségi
intézményekben – lehetséges:
Doróné Zemmel Katalin – 06-30/668-70-43
Frühwirthné Halász Melinda – 06-30/649-45-39
Tófalvi Mónika – 06-30/649-45-40
Vegyünk közösen búcsút
a farsangtól február 11-én,
vasárnap 16 órától!

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!

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK, ILLETVE A HELYSZÍNEN KORLÁTOZOTT SZÁMBAN:
Abonyi Antalné Erzsike, Fő út 32.,
Petz Márton (+36-20/969-4240), Malom utca 15.,
Várszegi György (+36-20/591-9115), Eötvös utca 4.
Eredményes versenyzést, jó borkóstolást
és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Vecsési Borbarátok Egyesülete
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A reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. A reformációval és kötelezettségvállalással ruház fel bennünket, és ezt senki és
szorosan összefügg egy másik dátum, ez január 8-a.
semmi sem érvénytelenítheti!
A csíksomlyói búcsú történetével kapcsolatban már írtam
Április 8-án országgyűlési választás lesz.
arról, ahogyan Erdélyben a reformáció hívei összecsaptak
Tavaly is volt néhány országban, idén is lesz még Olaszor(vagy nem? – a Tolvajos-hágói csata máig vita téma) a katoli- szágban és Szlovéniában. Mindenütt arról beszéltek és beszélkus székelyekkel, és ahogyan abból a pünkösdből előbb kato- nek, hogy mi az a döntő momentum, ami a választók akaratát
likus ünnep, majd mára egy szakrális, nemzeti összetartozást befolyásolja. Az egyik oldal a migránskérdést helyezi előtérbe, a
szimbolizáló emlékhely lett. János Zsigmond – ez a hihetetlen másik ezt bagatellizálva, inkább máshová teszi a hangsúlyt. Maműveltségű uralkodó, az utolsó magyar király I. (Szapolyai) radjunk annál a ténynél, hogy 1-2 kivétellel mindenütt a nemzetJános és a lengyel Jagelló Izabella fia – betartotta a Tolvajos- állami gondolat hívei nyerték a választást. Joggal gondolhatjuk,
hágói ígéretét, mert az 1568. január 6-13-a között a Tordára hogy mindenütt a migránstéma volt a döntő kérdés.
összehívott országgyűlésen a magyar és erdélyi rendek kihirAz Európai Unió vezetői dilemmában vannak. Egy részük
dették – a világon először – a lelkiismereti és vallási szabad- – ez a kisebbség – a független, nemzetállamok unióját akarja. A
ságot. Ezzel a törvénnyel alakult ki Erdély alkotmányában a jelenlegi többség és egy erő, amit Soros testesít meg, egy nemhárom államalkotó (magyar, székely, szász) nemzet mellett a zetek nélküli európai masszát szeretne. Ezt az erőt nem szabad
négy törvényesen elfogadott (katolikus, evangélikus, reformá- lebecsülni…, de nem szabad elfogadni diktátumát! Egyébként
tus és az egyetlen magyar alapítású
egy kérdés: a 28 államos EU vezetői
egyház, az unitárius) vallásnak nem- „Történelmi hőseink példája fe- milyen jogon döntenek a kontinens
csak egyházjogi, hanem politikai és
sorsáról, átalakításáról, ahol 45 füglelősséggel és kötelezettségvál- getlen
közjogi rendszere, ami a későbbiekország létezik, az unió a konben ezen az elven fejlődött tovább.
lalással ruház fel bennünket, és tinens területének csak 40 %-át birEnnek kereken 450 éve. Bizony
tokolja és lakosságának kétharmada
ezt senki és semmi sem érvény- él?
Európa, Ti, amikor még az inkvizíció
Ha még arra is gondolunk, hogy
telenítheti!”
nevében vidáman küldtétek máglyáezt csak az unió nagy gyarmattartó
ra a más vallásúakat, mi már másállamai erőltetik, akkor még inkább
ként gondolkodtunk. Ezt jó elménkbe vésni, itt is – ott is. Mi- felvetődik a kérdés: egyáltalán számít-e a népfelség elve néként azt is, hogy nagyon jól tudjuk, mert megtapasztaltuk 150 hány megvásárolt léleknek?
éven keresztül, hogy mit jelent a muszlim hódítás. Az ország
Mindezekkel szemben csak az ébredő nemzetek polgárai álnépessége felére apadt, pusztasággá vált országunk a török tal megválasztott nemzeti kormányok vonultathatók fel.
hódításnak köszönhetően.
Ezen a ponton értünk el egy nagyon fontos kérdéshez.
Tovább folytatva a gondolatot és egy másik tragikus dátum
Az uniós országok döntő többségében a választások során a
aktualitása kapcsán – 1764. január 7. Madéfalva – kimondhat- nemzeti függetlenséget támogató erők győztek, és mellettük a
juk, hogy a Habsburg már a török kiűzése pillanatától kezdő- radikálisabb nemzeti pártok is számottevően erősödtek. A baloldően az uralma alá erőszakolt magyar területen az évszáza- dali és a liberális pártok ugyanakkor jelentősen meggyengültek.
dos szabadságjogokat el akarta venni, és az elnéptelenedett 2019 májusában uniós választás lesz. Biztosra vehető, hogy egy
pannon pusztákra a németség betelepítésével Magyarország gyökeresen más összetételű uniós parlament fog megalakulni.
gyarmatosítására törekedett. Nem véletlen, hogy 1703 és 1848
Ha pedig ez így van, akkor a nemzeteket felszámolni akaközött két nagy szabadságharc is kibontakozott a nemzeti füg- ró erőknek (szocialistáknak, liberálisoknak, zöldeknek, komgetlenség kivívására, oltalmazására.
munistáknak stb.) nem sok idejük maradt a cselekvésre. RöMindezeket csak azért idézem fel, mert az ezeréves magyar vid másfél év, amíg befolyásolhatják az európai közvélemény
történelem bőven szolgál tapasztalattal és sokféle vonatkozás- EU-s részét. Nagy kérdés, hogy ebbéli szorongásukban mennyiban. Minket senki sem biztasson vallási türelemre, vagy ma- re válogatnak az eszközökben? Mert sok példa mutatja, hogy
gyarázza a muszlimmal való együttélés lehetőségét. Abban sem nem áll tőlük távol a törvényes rend elleni felfordulás szándékérünk felvilágosítást, hogy vallások és izmusok, hegemóni- ka, az anarchia, a káosz keltése.
ák, majd az ezt követő „felszabadítások” milyen következméPedig jó tudni, hogy demokráciában van törvényes lehetőnyekkel jártak. Mi csak azt mondjuk, hogy a magyar nemzet ség a változásra. Úgy hívják: választás. Ennek az a tulajdonaz ilyen törekvések ellen mindig nagy erővel fellépett és a jö- sága, hogy az emberek kiválasztják maguknak az értelmük és
vőben is fel fog lépni! Azt, hogy voltak ellenérdekeltségűek e erkölcsük szerinti pártot, és a nyertes irányítja az országot. Aki
honban, az nem vitatható, de ők csak mindig idegen erő segít- másként tesz, az nem akar demokráciát. Csak hatalmat – minségével juthattak hatalomhoz, és ők történelmünk gyásznapja- den áron, akár külső segítséggel, helytartóként!
it jelentik. Ellenben történelmi hőseink példája felelősséggel
Tőlük pedig óvakodjunk!
Szalontai János
2018. január 
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2018. április 8-án lesz az országgyűlési képviselő-választás

HELYREIGAZÍTÁS
Sajnálatos módon a novemberi számból
kimaradt a köszönetek közül Osikoviczné
Csendesi Mária neve, aki a templomban orgonán kísérte a gyermekeink fellépését.
Köszönjük, hogy a főpróbán is részt vett
és növelte műsorunk színvonalát.
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete

VHZ Táncház
és Traccsparty
  A több mint 200 éves múlttal rendelkező fúvószenekar értékes tradíciót igyekszik megőrizni
és továbbadni a fiataloknak. Legközelebb január 28-án 17-től 20-óráig várják az érdeklődőket
a Bálint Ágnes Kulturális Központba. Belépőjegy nincs, becsületkassza van. Mindenkit várnak,
hozd az ismerősöd, barátod, gyermeked, unokád!

HELYREIGAZÍTÁS
Gál István a város díszpolgára, nyugalmazott tanár kérte annak helyesbítését, hogy
pontatlanul jelent meg a VT 2017. novemberi számának 9. oldalán az október 23-ai
ünnepségről szóló tudósításomban Szarka Gézával kapcsolatosan az, hogy az 1956os forradalom és szabadságharc leverése
után kapott állást az Andrássy-telepi iskolában. A valóságban korábban helyezkedett el az iskolában, ezért indíthatott ellene fegyelmi eljárást a Pest Megyei Tanács
V.B. Művelődési Osztálytól. Elnézést kérünk
a téves megfogalmazásért.
szalontai

  •  Egyetlen forduló van 2014 óta, vagyis csak egy vasárnapra marad
a döntés.
  •  Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja. Függetlenül attól,
hogy az meghaladja-e az 50
százalékot.
  •  A szavazókörben ezen kívül
kapunk egy másik szavazólapot is, ezeken pártlisták szerepelnek. Itt nem személyre, hanem pártlistára ikszelhetünk.
  •  A listáról annak a pártnak a jelöltjei jutnak be,
amely párt szavazatainak száma átlépte a bű-

vös 5 százalékot, az összes szavazat 5
százalékát.
  •  Egy pártnak 100 képviselőre
van szüksége minimum a kormányalakításhoz, hiszen ez jelenti az abszolút többséget. A
kétharmadhoz 133 képviselő
szükséges.
Azzal, hogy a köztársasági
elnök kitűzte a választások időpontját, még nem kezdődött el hivatalosan a kampány. A törvény szerint
az csak a szavazást megelőző 50. naptól
kezdődik. (2018. február 17.) Most viszont már kiszámolható, hogy a pártoknak meddig kell hivatalosan jelöltet állítaniuk, leadniuk az ajánlásokat.

FELHÍVÁS

Javaslatok városi
kitüntetések
adományozására
  Vecsés Város Önkormányzatának képviselőtestülete a város lakosságáért és a közösségi élet
fejlesztéséért hosszabb időn át kifejtett áldozatos munka elismerése céljából A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 12/2011.(III. 25.) számú ök. rendelet értelmében az alábbi elismerő címeket adományozza:
– Vecsés Díszpolgára
– Pro Urbe
– Elismerő Oklevél

Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással együtt tegyék meg, és a
polgármesteri hivatal titkárságán adják le 2018.
március 2-áig.
A beérkezett javaslatok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetéseket 2018. június 14-én a városi
ünnepségen adják át.
A részletes felhívás megtalálható a város honlapján (www.vecses.hu).Szlahó Csaba polgármester

Csillag Zenede téli koncertje

  Egy kis téli koncertnek indult a Csillag Zenede
tanodában az első bemutatkozó koncert, aminek
az eredménye az lett a nagy érdeklődésre való tekintettel, hogy a BÁKK színháztermében kellett
megtartani nagy örömünkre.
A 24 lelkes növendék szeptember óta készült
a zongora-gitáros hangversenyre. A legfiatalabb
növendék 5 éves volt, a legidősebb 31. Ez is jelzi
azt, hogy bármikor el lehet kezdeni, vagy folytatni a zenetanulást. A zene hallgatása, és tanulása is korhatár nélküli.
Nagyszerűen építette fel Czövek István felkészítő tanár a műsort. A Hull a pelyhesen keresztül a Für Elisen, a Rózsaszín párducon át a Rákó-

  Tájékoztatás Vecsés város településrendezési szefüggésben merültek fel a tervek 2016. év eleeszközei módosításának egyeztetési dokumen- ji jóváhagyása óta.
tációja partnerségi egyeztetéséről.
Az egyeztetési dokumentációt Vecsés Város
A településfejlesztési koncepcióról, az in- Önkormányzat honlapjáról tudják letölteni és
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a te- megtekinteni. https://www.vecses.hu/uploads/
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes files/dokumentacio_20171220.pdf
településrendezési sajátos jogintézményekA településrendezési eszközök részleges módoről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet sításának egyeztetési dokumentációjával kapcso29/A.§-ának és Vecsés Város Önkormányza- latban 2018. január 24. napján, szerdán 16 órakor
tának a partnerségi egyeztetés szabályairól lakossági fórumot tartunk a városháza tanácsterszóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendele- mében, melyre minden érdeklődött várunk.
tének megfelelően tájékoztatom a lakosságot,
A településrendezési eszközök tervezett módoa civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, sításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat
hogy Vecsés Város Önkormányzata határoza- 2018. február 1. napjáig a foepitesz@vecses.hu
tai alapján elkészült a hatályos településrende- e-mail címen és a Vecsési Polgármesteri Hivatal
zési eszközök részleges módosításának egyez- Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent Isttetési dokumentációja. A módosítások részben ván tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.
tulajdonosi kezdeményezések alapján, részben
Szlahó Csaba polgármester megbízásából
az önkormányzat vagyongazdálkodásával ös�Berényi Mária, főépítész
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czi-induló négykezeséig mindenki megtalálhatta
a magának kedves dallamot. A színpadi kivetítőn
a zenei órákon, próbákon készült fényképeket láthatta a közönség, ezáltal is betekinthetett gyermeke zenei nevelésébe.
Fantasztikus élmény azt megtapasztalni, hogy
Vecsésen és környékén sok szülőnek mennyire
fontos gyermeke zenei nevelése.
Álljon végül pár szülői gondolat összevágva a
koncerttel kapcsolatban:
„Szuper volt az egész koncert. Gratulálok, hogy
ennyi kisgyerekkel ilyen sok számmal ilyen jó kis
koncertet hoztatok össze. Mindenki nagyon ügyes
volt. Nagyon köszönjük. Jól éreztük magunkat.”
  Már novemberben megírtuk, hogy december„Milyen nehéz is egy hangot megszólaltatni,
mennyi munka van benne, és nem érdekes, hogy ben – legkésőbb a Mindenki Karácsonyára megki, milyen hibát csinál, mert ebből lesz a holnap nyitják a korcsolyapályát a Bálint Ágnes Kulturázenéje. Ki tudja, lehet hogy 20 év múlva derül ki, lis Központ előtt. A tavalyinál háromszor nagyobb
hogy egy új Paco de Luciat láttunk, vagy egy új Vecsés Városi Iceland Jégpálya (336 m2) technikai
okok miatt a próbaüzemeket leszámítva csak decKocsis Zoltánt.”
„Csillogó szemek, izgatott kezek a hangszere- ember 30-án tudott tartós jeget készíteni. A januári
ken, egymásra hangolódás, a ZENE nagybetű- enyhébb időjárás miatt a hónap közepén átmenevel, és a tapsvihar alatt a megérdemelt meghaj- tileg szüneteltették a nyitvatartást. Az üzemeltető tájékoztatásul elmondta, hogy +12 Celsius fok
lás – megérintett, feltöltött!”
Pechtol Csilla, magánénektanár, kamaraművész felett nem tudnak jeget készíteni. „Dacolva” a meleg idővel, a tervek szerint, február végéig várják
az érdeklődőket. A jégpálya üzemeltetését az önkormányzat támogatja.

Tavasz a télben
– karácsony 20 fok körül

Lakossági fórum
Karácsony előtt egy napig volt hó
  Talán már unokáink is kívülről fújják, hisz oly
sokszor hallották tőlünk: „Bezzeg a mi gyermekkorunkban térdig érő hóban játszottunk!” – mert a december mindig
meghozta azt a hatalmas, puha, fehéren csillogó takarót, ami kölyökszívünknek oly sok örömet okozott.
És hol van már az a mesébe illő kép,
mikor sok, hajdanvolt vecsési gazda hátsó fészerében a hagyományos
lovaskocsi mellett ott állt a gyerekszemmel hatalmasnak tűnő „szánkó”-szán, ami elé télvíz idején befog2018. január 
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Megnyílt a
korcsolyapálya

Polgár Gyula felvételei

  A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. Nem számít meglepetésnek, hogy az
államfő az első lehetséges időpontot választotta.
„Hazánk ötödik köztársasági elnökeként, élve
az Alaptörvényben rám ruházott felelősséggel,
külön köszöntve az először szavazó fiatalok százezreit és tisztelegve az első szabad választások
emléke előtt a 2018-as általános országgyűlési
választásokat április 8-ára írom ki” – közölte január 11-én a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményében Áder János.
Néhány mondatban a választás legfontosabb
tudnivalói:
  •  106 egyéni, illetve 93 listás képviselő juthat
be az Országgyűlésbe.

ták a négylábúakat, s a mindig készséges paripák,
nyakukon csengettyűvel, Ecserig vagy Üllőig meg
sem álltak a karácsonyi rokonlátogatásra igyekvő atyafi gondos irányítása alatt.
Hát nem így alakult a mostani karácsonyunk
sem, bár az ünnepeket megelőző pénteken néhány
milliméternyi hótakaró, ha csak egy napra is, de
megmutatta önmagát. Aztán karácsony első napján nemhogy hóesésére, hanem olyan sziporkázóan napfényes, langylevegőjű napra ébredtünk,
hogy a kertjeinkben megbúvó énekesmadaraink
talán már a tavasz köszöntésén is elgondolkodtak.
Hogy minderről némi emlékünk is maradjon, egy
felsőtelepi kiskert szélvédett, napfénytől beragyogott zugába hőmérőt helyeztünk el, egy a decemberrel mit sem törődő kis ibolyától alig néhány centire. Mint képünkön látható, a déli órák környékén
20 fok fölé is felszökött
a talajközeli hőmérséklet. Nem kétséges, ha továbbra is vállaljuk a hírmondó szerepét, térdig
érő havas történeteink
féltve őrzött kincsei lehetnek a jövő generációinak.
Képek és szöveg:
Fekete József

MINDENRE
VAN MEGOLDÁS

Ha már a hóember is fából készül, akkor valóban lehet valami alapja annak a sokat emlegetett klímaváltozásnak. Bár a tudósok még
vitatkoznak a kiváltó okokról, ennek eldöntését a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban nem várták meg, és sokunk örömére – a biztonság kedvéért – ezzel az ötletes és
művészi alapossággal kivitelezett alkotással
lepték meg az arra járókat, mint megtudtuk:
a hóra nem tudtak tovább várni.
Kép és szöveg: Fekete József
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Templomunk, a Szent Kereszt Felmagasztalása templom építése 1960. október 4-én
kezdődött. Megáldására 1962. június 3-án
nagy ünnepség keretében került sor. Kovács
István, az építő plébános idejében természetesen folytatódott a munka. Elkészültek
a padok, a festett üvegablakok, a falfestmények. Nehéz időszakban, a hívek áldozatos
összefogásával épült. Erre az időre esett az
erőszakos tsz-szervezés, ami még nehezebbé tette az építkezést. Az építéshez felhasznált anyagokban sem volt nagy választék.
Ez a körülmény volt leghamarabb érezhető. Túl vagyunk egy külső és egy belső festésen, valamint egy tetőcserén. Elkészült a
templom előtti lépcső, a parkoló.
Mára megint összegyűltek a tennivalók.
Korszerűsíteni kellene a villanyhálózatot és
a templom padlózatát. A falak beporosodtak, festésre szorulnak.
Ezekhez a munkálatokhoz most is csak a
támogatóink áldozatkészségére számíthatunk. A Fehér János Alapítvány nagy részt
vállalt a munkálatok megtervezésében és
szervezésében. Alszámlát nyitott az OTP
Bankban, ahová az adományokat gyűjtjük.
A számla neve: Fehér János Közh. Alapítvány „Gyűjtő”
Számlaszám: 1174 2283 - 2321 4778
Ne hagyjuk, hogy szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink által óriási munkával és áldozattal felépített templomunk az enyészeté
legyen.
Kérünk mindenkit, segítsenek nagylelkű
adományaikkal, hogy a tervünk sikerüljön,
hogy a hitéletünk tere, helyszíne méltóvá
legyen az áldozat bemutatásához.
Amennyiben adományozóként hozzájárulnak személyük nyilvánosságra hozatalához, kérjük átutaláskor a közleménybe írják
be a nevüket.
Tisztelettel és köszönettel:
Fehér János Alapítvány és az Egyházközség
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére:
Brunner Ferenc – 06-30/954-08-23
Kaposi József – 06-30/347-52-21
Frühwirth Mihály – 06-30/955-75-85

A megjelent 28 diák és néhány hozzátartozó
társaságban meghitt beszélgetésekre és élménybeszámolókra került sor. Nem maradhattak el az
55-60 évvel ezelőtti történetek felidézése sem, melyeket az eltelt idő szebbé, emlékezetesebbé tett.
De nem feledkeztünk meg az elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról sem, ezért néhány
perces csenddel és egy mécses meggyújtásával
emlékeztünk rájuk.
A csend után ismét az élmények és a jövő tervei kerültek előtérbe.
Talán az idő múlása váltotta ki azt az ötletet,
hogy jó lenne sűrűbben találkozni az amúgy is
fogyatkozó, de egymást látni kívánó osztálytársaknak. Bölcs és megfontolandó gondolat, hangzott el többek szájából.
A szervezők ígérték, hogy amennyiben igény
merül fel ennek megvalósítására, az eddiginél sűrűbben fogjuk látni egymást.
Ennek reményében úgy búcsúztunk el egymástól, hogy minél hamarabb, minél többen újra itt.
Írás és fotó: Somogyi Imre

Testületi ülésről
jelentjük

létesülhet Vecsésen

Az előző év utolsó testületi ülését december 14-én tartotta a képviselő-testület. Összesen 24
napirendet tárgyaltak, többek között módosították a temetőrendeletet, javaslatot tettek a
Ceglédi Szakképzési Centrum kihelyezett központjának létesítésére, feladatellátási szerződést
köt a város a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. Ezenkívül a létesítendő Kézilabda
Munkacsarnok többletköltségeihez pénzügyi fedezetet biztosítanak és meghallgatták a Káposztafeszt Szervezőbizottságának tájékoztatását a rendezvény pénzügyi elszámolásáról.

Új helyre költözik a Védőnői
Szolgálat, a gyermekés két felnőttháziorvos
Szlahó Csaba beszámolóját tartja

A felnőttháziorvosok
a Lőrinczi u. 14. szám alá költöznek

A Védőnői Szolgálat
az Eötvös u. 32.-ben található

Polgár Gyula felvételei

Kedves keresztény testvérünk!
Tisztelt
adományozó!
Kedves barátunk!

  Jubileumi rendezvénynek adott helyet a vecsési
Halász Vendéglő és Panzió, ahol a Vecsési Állami Általános Iskolában 1962-ben végzett 47 fős
lány és 40 fős fiú osztály növendékei találkoztak.
Ritka esemény az általános iskolai találkozók
megszervezése, de mi minden 5. évben, 50 év
után pedig 2,5 évente újra találkozunk.
Sajnos, létszámunk a kor haladtával csökken,
de akit az egymás iránt érzett tisztelet ma is áthat és egészségi állapota engedi, az szívesen vesz
részt az örömteli találkozón.
Így történt ez november 25-én is.
Volt osztályfőnökünk (Németh Lászlóné) betegsége miatt nem tudott a találkozón részt venni, de az iránta érzett tiszteletünk és szeretetünk
jeléül egy csokor virággal köszöntöttük otthonában.

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fotó: Polgár Gyula

55 év után
is gyermeki
jókedvvel!

ÖNKORMÁNYZAT

A gyermekháziorvos
a Damjanich u. 34.-be költözik

Dózsa György úti rendelő helyére épül a
Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ

  2018-ban a Dózsa György úti rendelő helyére épül a Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ. Az építkezés ideje alatt a felnőtt- és
gyermek-alapellátás, valamint a Védőnői Szolgálat elköltözik!
   •   2018. január 22-étől a felnőttháziorvosok Dr.
Harmath Barbara és Dr. Vámos István a Lőrinci u. 14. szám alatt (Mentőponttal egy épületben) rendelnek.

   •   2018. január 29-étől a gyermekháziorvos Dr.
Essek Ferenc, illetve a várandós anyák gondozása a Damjanich u. 34. szám alatt (volt Városgondnok ügyfélszolgálati iroda) működik.
   •  2018. január 29-étől a Védőnői Szolgálat az
Eötvös u. 32.-ben végzi a csecsemő- és gyermekgondozást.
A rendelési idők és a telefonszámok változatlanok.
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épületet javasolta, amiben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a VSE Karate Szakosztálya,
egy vállalkozás, az MSZP, a DK és a PM irodái
vannak. Ezeket a bérleti szerződéseket felmondva az épület oktatási célra alkalmassá válhat. Az
ezt követő felújítást a Ceglédi Szakképzési Központ vállalná. A Szakképzési Centrum létesítésével a Vecsési Ipartestület az oktatáshoz szükséges
tanműhelyeket tudna létrehozni, így a gyakorlati
és elméleti képzés egy helyen lehetne. Egy ilyen
intézmény megvalósulása komoly húzóerő a már
meglévő és a betelepült vállalkozásoknak, mivel
biztosítaná a szakképzett munkaerőt. A képviselők elviekben támogatták a centrum kialakítását.

Az önkormányzat vállalja a Kézilabda
Munkacsarnok megépítéséhez
szükséges többletköltséget

A Kormány, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktivált.
December
2-án
a
Petőfi
téren
lévő
Jézus
Szítúra Fejlesztési Program II. ütemében Vecsésen
Polgármesteri beszámoló
ve Templomban, majd azt követően a Bálint Ágnes is támogatná egy Kézilabda Munkacsarnok megSzlahó Csaba polgármester beszámolója elején el- Kulturális Központban köszöntötték, immár 20. al- építését. A tervek szerint a Halmy téren a kézimondta, hogy a jövő évi beruházások előkészítése kalommal a jubiláns házaspárokat, amelynek idén labda-szakosztály bázisaként működő NBI-es és
zajlik jelenleg. Az Alapellátási Központ építése mi- is nagy sikere volt, kb. 270 fő volt jelen. December NBII-es kézilabda mérkőzések lebonyolítására is
att a felnőtt-háziorvosi rendelő a Lőrinci út 14. szám 4-én megbeszélést tartottak az intézményvezetők- alkalmas, 200 fő befogadására tervezett nézőtéralá fog költözni, ahol a
kel a Központi Konyha rel rendelkező Kézilabda Munkacsarnok megvarendelő már elkészült. A
hatékonyabb működte- lósításához nettó 500 millió forintot (bruttó: 635
„A Szakképzési Centrum létesíté- tése
gyermekorvosi rendelő a
érdekében. Decem- millió forint) biztosítana a kormány. KöltségbecsDamjanich u. 34. szám sével a Vecsési Ipartestület az ok- ber 8-án a polgármes- lések szerint a megadott összeghatárnál többe kealatt lesz, itt a rendelő
ter részt vett a Monori rülne a csarnok felépítése. Bogáti János miniszelkészítése még folya- tatáshoz szükséges tanműhelyeket Rendőrkapitányság év teri biztos 2017. december 5-én arról tájékoztatta
matban van. Az új böl- tudna létrehozni, így a gyakorlati és végi ünnepségén, ahol az önkormányzatot, hogy a kormány a rendelkecsőde épülete a Damjaaz őrsparancsnoknak zésre álló forráson felül felmerülő többletköltsénich u. 34. szám alatt fog elméleti képzés egy helyen lehetne.” és 4 kollégájának átad- get nem tudja biztosítani. Ezért a képviselő-testümegépülni, itt a meglévő
ta Vecsés Város képvi- let úgy döntött, hogy a Kézilabda Munkacsarnok
épületek elbontása megtörtént a teljes tereprendezés selő-testület által felajánlott jutalmat. December 13- többletköltségeihez a 2018-as költségvetéséből
december 20-ig fog elkészülni. A Halmy téri Kézi- án Tábori Ferenc alpolgármester és Mohainé Jakab bruttó 50 millió forintot biztosít.
labda Munkacsarnok építésében fontos fejlemény, Anikó jegyző a Budapest Airport Zrt. konzultációs
Beszámoló a Vecsés és Környéke
hogy sikerült elfogadtatni a Beruházási, Műszaki bizottságának ülésén vett részt.
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.Társulás 2017. évi munkájáról
vel (BMSK) a város tervét, de amennyiben a beru- Szakképzési Centrum
házás a megadott értékhatár felett készülne el (net- létesülhet Vecsésen
Tábori Ferenc alpolgármester beszámolójában
tó 500 millió forint felett), akkor azt a településnek
leírta, hogy a Vecsés és Környéke Társulás 4 tekell kifizetni. November 30-án lezajlott a közmeg- A Szakképzési Centrum létrehozását az Ipartes- lepülés részvételével (Vecsés, Gyömrő, Maglód,
hallgatás. Néhány érdeklődő jelent meg, ami elég tület kérelmezte. Még tavaly kereste meg az Ipar- Ecser) 2013. július 1-jén kezdte meg a tevékenysajnálatos dolog. December 1-jén egy kínai delegá- testületet a Ceglédi Szakképzési Centrum, hogy ségét. A társulás főleg a családsegítés, a gyermekció érkezett a Bálint Ágnes Kulturális Központba. Vecsésen kialakítanának egy képzőközpontot, jóléti szolgáltatás és a szenvedélybetegek közösAzért látogattak Vecsésre, mert itt szeretnék meg- ha megfelelő ingatlant tudna a város biztosítani. ségi ellátásában segített. A Társulás tavaly négy
rendezni 2018. februárjában a kínai Holdújév Fesz- A Gazdasági Bizottság a Fő út 112. szám alatti ülést tartott.
Polgár
2018. január 
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MINDENKI KARÁCSONYA
Túlkínálat volt
a programokból

Már hagyomány övezi ezt a rendezvényt is. Sajnos mára
kialakultak olyan rossz szokások, amik régebben nem
léteztek sem a világban, sem Vecsésen. A város rendezvényei sorában ez a szeretet ünnepe lenne, de a rohanó világunkban félnek az emberek adni és elfogadni.

Rosmarein keringője

A HOLDÚJÉV FESZTIVÁLT
IDÉN VECSÉSEN RENDEZIK
A Magyarországon élő kínaiaknak tetszik városunk
Dr. Szűcs Lajos és Szlahó Csaba nyitotta meg a rendezvényt

Karácsonyi mintás zsíroskenyeret kínáltak a könyvtár munkatársa
Az állatsimogató most is
népszerű volt

Református óvoda műsora

kor Szlahó Csaba polgármester és
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő nyitotta meg. Mindketten a
család fontosságáról és a szeretetről
beszéltek. A polgármester reményét
fejezte ki, hogy ezzel a rendezvén�nyel sokaknak szereztek örömet. A
hagyományos műsort Pável Béla a
Lokálpatrióták vezetője konferálta fel
és rögtön átadta a mikrofont az ünnepség háziasszonyának Hrutkáné
Dávid Mónikának. Az ünnepi műsort
a Zeneiskola tanárai Szabó Imre vezetésével nyitották meg. A gyönyörű trombitaszólók után a református óvoda műsora következett. Dr.
Huszka Mihály római katolikus plébános karácsonyi köszöntője nélkül
már nem lehet Mindenki Karácsonya Vecsésen. Ezután érdekesen folyatódott a műsor, ugyanis a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának karácsonyi koncert„A Róder Imre Városi
je, Gájer Bálint esti koncertje miatt
Könyvtár munkatársai
átkerült délutánra (erről részletesen
a 10–11. oldalon tudósítunk). A VHZ
piros paprikával karákoncert közepétől a külső színpadon
csonyi díszítésű zsíros
még egy erős program került a kínálatba, délután fél öttől a Desperado
kenyeret kínáltak.”
zenekar lépett fel. Ezt kevesen nézték
a délutánra, az biztosan jól szórako- meg. A Grassalkovich Antal Német
zott, hiszen a bőséges programnak Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
köszönhetően mindent megtalált a Iskola 4.d osztályának műsorkezdéPiac téren és a Bálint Ágnes Kultu- si időpontjára a VHZ éppen elengedte a közönséget, így ez a műsor nem
rális Központban.
A program délután egykor kezdő- maradt közönség nélkül. A műsordött. A karácsonyi hangulatot a ki- ban most is fellépett a Balla Péter
világított Piac tér, az egységes pa- Népdalkör, őket követve nagy sikert
vilonokból épített vásáros utca, a arattak a Rosmarein Tánccsoport fivíztorony tövében díszesen pom- atal táncosai, akik egy gyönyörű kepázó fenyőfa és a betlehemi jászol ringővel lepték meg a közönséget. A
csak fokozta. Az állatsimogató jó sort a Nachtigallen Énekkar zárta. A
ötlet, hiszen a gyerekek többnyire Lokálpatrióták Egyesületének süteitt láthatnak közelről szamarat, pó- ményeit Dr. Lugosi Mária és Pável
nilovat, kecskét, birkát és köpködő Béláné vezetésével kínálták a venP.Gy.
lámát. A délutáni programot 14.30- dégeknek.
Katona Csaba felvételei

B

izonyára emlékeznek még,
hogy tíz évvel ezelőtt a Városháza lépcsőjén szorongtak a szereplők. Sajátos hangulata
volt a meleg lángosért sorba állni – a
hidegben jól esett mindenkinek. Jót
beszélgetve, türelmesen kivárták a
sorukat az emberek. Most nem kell
sorban állni a lángosért, két éve már
nincs – kár érte. Helyette viszont
most is volt Borbarátok forralt bora,
igaz adományt kértek a kínálatért. A
„forralt borra szánt összeget kérjük
a gyűjtőedénybe elhelyezni!” Aki
megkívánta a csábító nedűt biztos engedelmeskedett a kérésnek. Bizony
gyorsan fogyott a felajánlott bor, szépen gyűltek a forintok. A bevételből
a Családsegítő Központ segítségével
a rászoruló családoknak jutattak támogatást a Borbarátok. Nincs szebb
dolog annál, amikor egy szerencsétlen sorsú családon segítenek. A reménytelenség süllyedő posványába kerülteknek egy jó szándékkal
nyújtott kéz boldogságot jelenthet.
Borbarátok – Petz Márton, Várszegi Csaba, Kári József és a többiek –
ilyenkor angyalok vagytok. A Róder
Imre Városi Könyvtár munkatársai
piros paprikával karácsonyi díszítésű zsíros kenyeret kínáltak. Annyira szép volt, hogy az emberek nem

Borbarátok forralt bort és meleg teát kínáltak

merték az asztalról elvenni. Micsoda
paradox helyzet! Tavaly a kisvonat
ingyenes volt, most 300 forint volt
egy menet. Sok szomorú gyermekszemet láttam! A téren sétáló Mikulás szerencsére nem kért pénzt a
szaloncukorért. A szervezők – a Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési
Barátok Köre, a Bálint Ágnes Kulturális Központ és Vecsés Város Önkormányzata – minden évben mindent megtesz a sikerért. Szerintem
idén egy kicsit túlcsordult a kínálat.
Eljutottunk oda, hogy az egyik program „ütötte” a másikat, így december 17-én, vasárnap délután voltak
olyan időszakok is, hogy csak néhányan sétálgattak a pavilonok között.
A tavalyihoz képest háromszor nagyobb műjégpálya sem volt zavaró.
Egyrészt nem sikerült beüzemelni,
másrészt a kisebb érdeklődés miatt
kényelmesen elfértek a programra
kilátogatók. Aki rászánta az időt erre
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Február 15-én éjjel beköszönt a kínai újév, a 2018-as napév második
Újholdjakor. A Magyarországon
működő, Kínával és a Távol-Kelettel foglalkozó civil-, kulturálisés művészeti szervezetek idén is
megrendezik a Holdújév Fesztivált. Tavaly a Millenárison, egy
évvel korábban az Ázsia Centerben rendezték meg az egynapos
programot. Idén szeretnének egy
vidéki helyszínt, ezért több várost is megnéztek, és az egyesület végül Vecsést találta a legvonzóbbnak. Tavaly decemberben
megkeresték Szlahó Csaba polgármestert is, aki nem zárkózott
el a felkérés elől. December 17én egy népes kínai csoport jött
ismét Vecsésre megtekinteni a
Mindenki Karácsonyát. A Vecsésiek furcsán néztek a látogatókra. Ennyi kínai egyszerre még nem
volt a településen. Sokan találgatták, hogy mi lehet az „invázió” oka. A látogatás részleteiről
a csoportot vezető Teng Weinát, a
Magyar-Kínai Kulturális Egyesület
elnökét kérdeztem, aki magyarul
válaszolt a kérdéseimre.
– Milyen céllal jöttek december
17-én Vecsésre?
– Vecsésen szeretnénk megrendezni a Holdújév Fesztivált.
Egyesületünk tagjai még nem halottak Vecsésről, ezért elhoztam
őket erre a városi rendezvényre.
Megnéztük a Bálint Ágnes Emlékházat, a Nyomdagalériát. Mindenkinek tetszett a Piac tér a Kulturális Központtal együtt. Kiderült,
hogy Vecsésen is élnek kínai családok, akiknek a gyerekei a helyi
iskolákba járnak, ráadásul nekem
volt szerencsém megismerni Bálint Ágnes meséit. Nagyon tanulságosak. A rendezvényen távol-keleti és magyar művészek, artisták,
zenészek és sportolók mutatják

be Kína színes kultúráját, lesz különleges ételbemutató is. A Magyarországon élő kínaiak érdeklődnek a helyi kultúra iránt, ezért
szeretnénk felléptetni vecsési kulturális csoportokat is.
– Mikorra tervezik ezt a fesztivált megrendezni?
– Február 15-e hétköznapra
esik, ezért először az azt követő
hétvégére gondoltunk, de akkor
egy másik rendezvény lesz Vecsésen, ezért február 25-re tervezzük
a Holdújév Fesztivált. A részletes
programot interneten és az újságban is megjelentetjük.
– Röviden mit lehet elmondani erről az ünnepről?
– A kínaiaknak az újév a holdnaptár szerint indul. Ez ebben az
évben február 15-re esik. A Holdújév a leghosszabb nemzeti ünnepünk, ami egy hétig tart Kínában.
Bezárnak a pénzpiacok, a boltok,
a családok esti lakomával ünnepelnek, majd másnap elindulnak
az ajándékokkal a szeretteikhez.
Kínában ilyenkor szinte mindenki
felkerekedik, hogy legalább egyszer egy évben meglátogassa a
rokonait. Körülbelül 450 millió
ember utazik repülővel, vonattal,
hajóval és autóval. Ezen az ünnepen mindent piros díszítés borít.
A hatalmas utcai ünneplések része az oroszlán- és a sárkánytánc.
Magyarországon csak egynapos
fesztiválokat rendezünk.
– Erre a fesztiválra bárki eljöhet?
– Igen, várjuk a vecsésieket és a
környéken lakókat is. Ez egy teljesen nyílt rendezvény. Az esemény
rangját emeli, hogy a Kínai Nagykövetségről is várunk magas rangú vezetőket.
Kép és szöveg: Polgár Gyula
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A VHZ KARÁCSONYI KONCERTJE

Matinéidőben is csodálatos volt…
A VHZ Ifjusági Zenekara

VHZ-t vezényli Szabó Imre karnagy

Már ötödik éve, hogy a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara a BÁKK-ban tartja karácsonyi ajándékkoncertjét. De
gyorsan tegyük hozzá: már előtte megteremtődött ez a hagyomány, csak a helyszín volt más, hiszen a Grassalkovich iskola aulája adott otthont a zenészek műsorának. A BÁKK
színházterme méltó és tágas helyszínt jelentett a produkciónak, és minden alkalommal zsúfolásig megtelt.

ez évben Pécsváradon országos harmadik helyezést ért el! Műsorukban Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből feldolgozását és egy Freddie
Mercury számot hallhattunk. A zenekart felkészítette és vezényelte Szabó Imre tanár úr.
A fiataloknál maradva a
VHZ és a Zeneiskola Klarinét
Quartetje következett. Elsőként Albeniz Tangóját, majd
Brahms V. Magyar táncát mutatták be. A produkciót betaSzent Cecília
ja el a méltatlannak
nította és a második számnál
érmet kapott
tűnő délután fél néközreműködött Horváth Péter taDr. Sárváry András
gyes kezdési időpontot.
nár úr. Előadták: Antal Péter, Gőz
és családja
Szerencsére a zeneegyeNóra, Vass Zsanett és Prokop Gábor.
sület vezetése gálánsan kezelte a
Hét éve, hogy a VHZ szaxofonosaihelyzetet, és mindnyájunk örömére ból alakult meg a Bavorák Szaxofon Quintet. A
megtartotta hangversenyét. A korai Bavorák – Dobrovitz Nándor bariton, Ujvári Zolidőpont ellenére a zsúfolásig megtelt tán tenor, Fazekas József tenor, Lévai Péter alt és
színházteremben Fazekas József, a Csányi Kornél szoprán szaxofon – az elmúlt évekVHZ elnöke köszönthette a megjelen- ben számtalan alkalommal örvendeztette meg a
teket, és Falvai Anett műsorvezeté- publikumot. Ezúttal egy népszerű karácsonyi dalse mellett elkezdődhetett a program. lal és egy Carmen opera-egyveleggel készültek.
Az országban kevés település büszAz első rész egy igazi csemegével zárult, amely
kélkedhet azzal, hogy jelentős ered- végén percekig zúgott a vastaps. A VHZ fiatal
A Klarinét Quartet Horváth Péter tanár úrral kiegészülve
ményeket elérő felnőtt és ifjúsági muzsikusaiból alakult meg a most debütáló forfúvószenekara is van. Vecsés ilyen máció. Az alapötletet Horváth Péter tanár úr kaz utóbbi években a koncert a Mindenki település. A VHZ, a Zeneiskola és a gyermekek marazenei órái adták, melyet az amerikai Lucky
Karácsonya zárórendezvényeként, mint- együttműködésének eredményeképpen a VHZ If- Chops zenekar tevékenysége inspirált, de fiatalegy megkoronázta a napot. Most másként júsági Zenekara a Landesrat Országos fesztiválon jaink saját hangszerelése és sok-sok lelkes próba
alakultak a dolgok, és
tovább gazdagított. Az eredménye
az ország legjobb nem- Bavorák Szaxofon Quintet
lenyűgöző lett!
zetiségi fúvószenekara
A VHZ ifjú muzsikusaiból alakult
parádés utánpótlásával
új formáció tagjai: Brunner Bence
és zseniális kisegyüttehelikon és hangszerelés, Bálint Sziseivel matinéidőpontot
lárd bariton szaxofon, Antal Péter
kapott a szervezőktől,
tenor szaxofon, Prokop Gábor szopés így arra kényszerült,
rán szaxofon, Tuboly Roland dob!
ha meg akarja tartani
Szünet után a korábbi évek szoingyenes ajándékhangkásának megfelelően köszöntötték a
versenyét, akkor fogadjubilánsokat. Idén Pleskovics Viola

és Abonyi Bence 10 éves tagsága volt az apropó. lalt. Társaival, a közösséggel kialakított embeA zene védőszentje Szent Cecília, a zeneegye- ri, szakmai kapcsolata példaértékű! Az ünnepi
sület őt ábrázoló éremmel köszönte meg Halász aktusok után Suppé Könnyűlovassági nyitányát
Tamás és családja, Csendesi Márton és családja, hallhattuk elsőként, a klarinét kadenciát Prokop
Prof. Dr. Sárváry András és családja támogatását. Gábor játszotta. A zenekart a hangversenyen álA VHZ vezetősége egy díjat alapított, és idén landó karnagya, Szabó Imre vezényelte.
először jutalmaztak vele. Fazekas József kiemelte
Már megszokhattuk a korábbi évek után, hogy
egyebek között, hogy nem minden évben kíván- szinte a teljes zenei műfaj megjelenik a VHZ paják a díjat kiadni, csak akkor, ha arra érdemes lettáján, és mindenki talál magának – talán töbszemélyt találnak. A VHZ MVW Ifjú Muzsi- bet is, talán mindet – ami szívének kedves.
kusa díj alapítása kapcsán két szándék vezérelte
Operett után opera következett. Giacomo Pucciaz alapítókat: elismerni a példamutató, kiemel- ni: Turandot-jából Kalaf áriáját, a Nessun Dorma-t
kedő teljesítményt és ösztönözni a többieket is Pálinkás László előadóművész adta elő.
a hasonlóan példamutató, értékes jövőt építő
Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir alkoteljesítményre, magatartásra! A díjat az a 24 év tása egy zenei ábrándozás, gazdag díszítésekkel
alatti fiatal muzsikus kaphatja, aki az év folya- a zenészek számára, klasszikus módon.
mán mind zenei, mind emberi magatartásával,
Az elmúlt években gyakori szereplője a VHZ
teljesítményével az egész közösség számára ki- fellépéseinek Majsai Júlia, a Vecsési Zeneiskola
emelkedő, példamutató munkát végzett! A dí- magánének-tanárnője. Ezen az estén több műfajjat 2017-ben Prokop Gábor kapta. A méltatásban ban is bemutathatta tehetségét, így Lehár Ferenc:
elhangzott, hogy Gábor a 3. klarinét szólamon Víg Özvegy operettjéből Vilja dalát hallhattuk tőle.
kezdte pályafutását a zenekarban. Szorgalmas
A VHZ legfontosabb feladatának a német nemmunkával, alázattal, minden alkalommal fel- zetiség zenei hagyományainak ápolását tartja. Ezen
készült feladataira, megtanulta a
rábízott szólamot, együtt élt a zenekarral. Tanára, Horváth Péter a
legjobb tanítványai közt tartja számon. Bevállalta a basszusklarinétot és a szoprán szaxofont, és amit
a zenekar érdeke kívánt, azt megtette. A Landesrat ifjúsági versenyre megtanulta a Kovács Klarinét
Polka egyáltalán nem könnyű szólamát, és minden alkalommal szerényen és becsülettel helyt állt! A
Musikverein Neubergweier vendéglátásánál is aktív szerepet vál-
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Majsai Júlia, Bánfi Csaba és Szabó Imre

az estén Karel Hulak: Brin Polka és Fódi János
Schön Walzer művét tapsolhattuk meg. Ez utóbbi a régi vecsési sváb esküvők elmaradhatatlan
száma volt.
Újabb műfaji ugrásként, két musical örökzöldet hallhattunk Majsai Júlia emlékezetes megformálásában. Előbb Andrew Lloyd Webber művéből Evita híres dalát, majd John Kander–Fred
Ebb: New York, New York slágerét élvezhettük
előadásában.
Már korábban is feltűnt a kortárs zene a VHZ
hangversenyein, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy felcsendültek Dés László: Nagy Utazásának dallamai. Az eredeti dalban a szárnykürt
szólót Tomsits Rudolf játszotta, most tanítványa,
Láng Zsolt előadásában hallhattuk a népszerű
slágert.
A zenészek mellett az est másik főszereplője Majsai Júlia lett, ez kétségtelen, de nem öncélúan, mert
a művésznő tehetsége, sokoldalúsága csak gazdagította a koncertet. Nádas Gábor–Szenes Iván örök
értékű dala, a jamaicai trombitás – aki itt és most
Bánfi Csaba volt – már előcsalta a vastapsot, amit
csak fokozódott a hagyományos zárószám – Máté
Péter: Zene nélkül mit érek én – taktusai alatt.
A koncert végén Szabó Imre karnagy az egyesület nevében köszönetüket fejezte ki minden
támogatónak, segítőnek, hogy adományaikkal,
munkájukkal segítették működésüket! Külön megköszönte a zenészek családjainak, a házastársaknak a megértő segítségüket, ami nélkül nem érhették volna el sikereiket.
Végezetül közösen elénekelték a jelenlévők a
Mennyből az angyal és a Csendes éj című karácsonyi dalokat.
A Musikverein előtt dolgos napok állnak, mert
2018 áprilisában a Magyarországi Német Fúvószenekarok Északi régiójának minősítőjét itt,
Vecsésen az ő feladatuk lesz megrendezni. És
nem mellékesen: magas színvonalú produkcióval bejutni az őszi
döntőbe, és megvédeni
országos elsőségüket!
Ehhez kívánunk minden jót, és menjünk minél többen az áprilisi
minősítőre, hogy szurkolhassunk zenészeink
sikeréért.
Szalontai János
Fotók: Polgár Gyula
és Katona Csaba
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Sallay Gyula
Ősök útja

Az ősök útján megyek,
amerre indultak a hegyek.
Ott, hol a köztes völgyek felett
éltető elmék keringenek.
Ott, hol napnyugta után
ringatódzó álom száll reád.
Ott, hol a vesztett tettek
békétlen álmokat keresnek.
Itt éltek ők, ahol most megyek,
visznek a múltból húzott egyenletek,
na meg a vágy, hogy tetteiket
én vigyem tovább.

Helymeghatározás
Dédi a gyepű szélén állt,
Nagyapám a városén
Én a föld szélén álltam,
Te a tejút rendszerén.

Szénási Sándor István
Téli ünnep
Gyémántdíszeit a reggel
téli fákra akasztotta,
barna ágak karcsú testét
a felkelő Nap csodálja.

Oly vonzó a földi élet:
alkudozás minden napom!
Vágyaim fényvirágait
lelkek tükrében kutatom.
Milyen gazdagon díszített
minden teremtmény világa!
Kaleidoszkóp- szemekben
farsangol az idő árja.
Csillagszóró álmok, vágyak,
ősi szándék kavalkádja:
szerencsétlen s boldog ember
az Isten karácsonyfája.
Születése és élete
legszebb égi ajándéka.
Díszeit csak akkor veszti,
álmait, ha nem vigyázza.
Ne felejtse el, honnan jött,
ismerjen rá önmagára,
akármilyen jelmezben megy
farsangi álarcos bálba.

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Varjasi Béla
Tevékeny éveink
Egy csónakban evezünk
már tízedik éve.
Volt nézetkülönbségünk,
mind félre lett téve.

Többfelé, de Vecsésen
mindnyájan itt lakunk.
Az irodalom szeretetében
egységesek vagyunk.
Aki ezt nem tette,
már nincs közöttünk.
Csak bőrét mentette,
attól elköszöntünk.
A csónak ma is halad,
írjuk a verseket.
Nekünk ez erőt ad,
így szerzünk örömet.
Szeretnénk folytatni,
ameddig van ötlet.
Sok-sok szépet írni,
hadd jöjjön az ihlet.
Múzsánk talán nincsen,
csak sok kedves olvasó.
Ez jelent nagy kincset,
ha jó szó hallható.
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Benke Mária
Ó és új év

Levetem a múlt kabátját,
felveszem az új palástját.
számot vetek életemmel,
az eddig megélt létemmel.
Tükörbe ha belenézek,
sápadtabbak már a képek.
Arcom nevető ráncai,
halványak szemem árnyai.
Mennyi minden történt velem,
gondolkodom, elmélkedem…
Jók és rosszak egyaránt,
egyensúlyban mérlegem egyébiránt?
Felidézek sok emlékképet,
eltöltenek jó érzések.
Múltba révedve, számolgatom,
milyen volt az Ó-évem, rakosgatom.
Ami történt, csupán emlék,
kirajzolódik egy szép kép.
Összegezve azt mondhatom,
kellemes a hangulatom.
Nem volt rossz az elmúlt év,
legyen hasonló az új év…
Fogadalmat nem teszek,
de azért, mindig jó kedvű leszek.
Élvezem azt, mit az Élet nyújt,
amit a pillanat ad, s nem a múlt.
Jól érzem a bőrömben magam,
ez a lényeg, s legyen még sok nyaram…

Kelemen Bata Mária
Téli üzenet

Üzenetet küldött a tél,
postása az északi szél.
Átbolyongott száz határon,
megpihent sok kopasz ágon.
Végül mikor megérkezett,
szétfújta az üzenetet.
Itt van a tél nemsokára!
Dermedt hideg csap a tájra.
Bús természet elfogadta:
mostantól a télnek rabja.
Szürkeségbe burkolódzott,
fáradt szeme lecsukódott.
Északi szél nagy sebesen,
végigsöpört a hegyeken.
Lába nyomán fagyot hagyott,
a tó vize, jéggé fagyott.
Kemény dühe csillapodott,
hópihékkel játszadozott.
Hulltak, estek, egyre másra,
hótakarót szőtt a tájra.

„Közeledjetek az
Istenhez és Ő közeledni
fog hozzátok” (Jak.4,8)
gyon szép megjelenítés- pár, Menyhért, Boldizsár – milyen
sel érzékeltette a jelenlé- szép ajándékokat vittek a megszüvőkkel, hogy Jézus nem letett Jézusnak. Aranyat, tömjént és
egy felülről lefelé néző mirhát. Megjegyzem, mind királyérzéketlen kritikus, ha- hoz méltó ajándék volt. A pásztorok
nem egy köztünk járó és viszont üres kézzel mentek, de nem
velünk élő, érző személy. ajándék nélkül. Ők a hírre erejüket,
Az általa szervezett idejüket, energiájukat vitték, tehát
evangélikus énekkar ők önmaguk voltak megjelenésüknagyon szép karácso- kel az „ajándék”. Ezáltal közvetítői
nyi énekeket adott elő, lettek az örömhírnek, hogy megszüÖrömtől csillogtak gyermekszemek
ami nagy tetszést és tap- letett Jézus, a Megváltó!
sot váltott ki gyermeMivel a pásztorok, bár szegények,
kekből és felnőttekből egyaránt.
nincstelenek voltak, de a hírre IstenEgy kedves – gyermekek számá- hez közeledtek, ezért Isten is közeleSzerencsésen sikerült idén is – 2017. ra készült – rajzfilm vetítése követ- dett hozzájuk.
december 16-án – megszervezni vá- kezett Jézus születését közvetlenül
A vetítést követően szépen becsorosunkban a karácsonyi ünnepi mű- megelőző eseményekről és Betle- magolt dobozokban ajándékokat kapsorunkat a Bálint Ágnes Kulturális hemről. A film nagyon szép volt, min- tak a gyerekek. Egy gyermek sem
Központban.
denki meghatottan nézte végig. Egy maradt ajándék nélkül. Tagjaink a
Örömmel láttuk, hogy idén több kisfiú a film vége után megjegyez- szülőktől kapott információk alapgyermek és kísérő szülő, nagyszülő te, hogy a napkeleti bölcsek – Gás- ján adták át a dobozokat, melyekre
jött el, mint tavaly, és szinte teljesen
megtöltötték a termet.
Jobb volt a szervezés, a Vecsési Tájékoztatóban már jóval az esemény előtt megjelent a „Meghívó”,
és még sorolhatnánk az okokat, de a
lényeg a végeredmény. Sok gyermek
részére tudtunk maradandó élményt
szerezni, mert a műsor nem csak az
ajándékok kiosztásáról szólt.
Bevezetőként Heinemann Ildikó
evangélikus lelkész ismertette Jézus
születésének hiteles történetét. Egy na- Az evangélikus énekkar karácsonyi énekeket adott elő

Kedves vecsési testvérek!

Daróczi Donát, Godó
Miklós, Frics Anna, Lábos Dóra zongora, Katona Alexandra klarinét
– maradandó élmény
volt a kis vonósok szereplése (Ó szép fenyő
és Jingle Bells), előadásukat az angyalnak
öltözött „legkisebbek”
csengő kísérete színesítette. Magánének
tanszakunk előadását
fuvola- és zongoraszólamok tették teljessé.
Zeneiskola karácsonyi koncertjének
A zeneiskolai hagyozáróképe – mindenki a színpadon
mány szerint már a kötelező versmondás sem
te a teljes tanári kollektívát szerepel- maradt el, Bódás János, valamint
tettük a színpadon.
Szemlér Ferenc karácsonyi verseA kis fúvószenekar Balázs Ár- it Busi Beatrix (Halmi Telepi Áltapád művével kezdett (Régi magyar lános Iskola) és Rainer-Micsinyei
táncok Gömörből, vezényelt Szabó Anna mondták el. Nagyszer ű
Imre). Számos kamaraprodukció mel- volt a fuvola- és harmonika-kalett – Kozma Krisztina, Pintér Anna, mara egy-egy produkciója. Klarinét-

Hangjegyek
a karácsonyfán
Barcsiné
Prohászka
Györgyi
tűzzománcképe

MEGHÍVÓ

A Róder Imre Városi Könyvtárban 2018.
február 23-án pénteken 18 órai kezdettel
tartjuk a G.Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
10. születésnapját. Az alkotók saját műveikből adnak elő. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! Belépés díjtalan.
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   A Vecsési Zeneiskola 2017. december 18-án a Bálint Ágnes Kulturális Központban teltház előtt ünnepelte zenei karácsonyát. A műsort
Vass Zsanett konferálta. Ami októberben a zene világnapján már nagy
sikert aratott, az most is bevált: szin2018. január 

Tájékoztató

Ezt a Jézuskától kaptam

Egy boldog kislány
ráírták, hogy fiúnak vagy lánynak
és hány évesnek ajánlották.
Felemelő és megható érzés volt
látni az örömtől csillogó gyermekszemeket.
Itt és ekkor valóban belengte a termet az örömhír és a szeretet, hogy
megszületett Jézus!
Hálás köszönetet mondunk a Petőfi
Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hittanos gyermekeinek és szüleiknek a dobozba rakott
szép ajándékokért. Nem is gondolják,
hogy milyen nagy örömet szereztek az
ünnepségen részt vevő gyerekeknek.
Tagjaink a műsor ideje alatt finom
házi süteményekkel kínálták az ünnepségünk résztvevőit, melyeket azok
nagy örömmel fogyasztottak.
Sikerekben és hitben gazdag boldog új évet kívánunk Vecsés valamennyi családjának.
Vecsési Kereszténydemokraták
Fotók: Nagy Mátyás
egy üttesünk (Vass Zsanett, Gőz
Nóra, Antal Péter, Prokop Gábor)
Brahms V. Magyar táncát játszotta.
Az újonnan alakult szaxofon csapat pedig egy egészen különleges
négytagú klasszikus-jazz-mozgás
kombinációval szerepelt, bemutatva a magasabb évfolyamú „zeneiskolai lét” egyedülállóan fiatalos és
korszerű(!) lehetőségeit (Antal Péter,
Bálint Szilárd, Prokop Gábor, Brunner Bence). Zárószámként a zeneiskola szolfézs tanszakainak kórusa a
Petőfi iskola kórusával közösen két
régi karácsonyi klasszikust (Bach:
Jesu bleibet meine freude, Christmas
Lullaby) és egy mai slágert adott elő
(Karácsonyi álom) szimfonikus zenekari kísérettel, énekes szólistákkal
(Papp Anikó, Klézli Julianna, Majsai Julianna), vezényelt Szabó Imre.
A koncert végén felvillanó mécsesek meghitt hangulatával ért véget
a hangverseny a BÁKK nagyszínpadán. 
Rainer-Micsinyei László
13

NEMZETISÉG

Magna Cum Laude – klubkoncert
Időpont: 2018. február 23., kapunyitás: 19.30, kezdés: 21 óra
Jegyár: február 11-ig 3 190 Ft, február 11-től 4 190 Ft

Vajda Katalin:

Anconai
szerelmesek
A Veres1 Színház
produkciója

Dalszövegek: Fábri Péter
Időpont: 2018. február 19.
19 óra
Jegyek: 4 000 Ft
  Az Anconai szerelmesek című
zenés komédia a bemutatása óta eltelt
húsz évben a legtöbbet és legtöbbféleképp játszott vígjátéka a hazai színpadoknak. Az olasz vásári komédiák legjobb hagyományait ötvözi a
hagyományos magyar humorral és
a hetvenes évek legismertebb olasz
slágereivel.
A történetet a szerző egy Adriaparti olasz kisvároska eldugott terecskéjére helyezi, ahol szerettei
– volt és jelenlegi szeretője, valamint
enyhén beszédhibás leánygyermeke – körében éli az idősödő amorózók életét főszereplőnk Don Tomao.
Ide érkezik a nézők alkalmi turistacsoportja, hogy megismerje Giovannit, a környék legpocsékabb kávéját
főző cukrászát, Agnesét a panziótulajdonost, Luciát a dadogós lányt,
és a velünk egyidőben érkező Viktóriát, aki honfitársunkként azért
utazott ilyen messzire, hogy megtalálja elvesztett szerelmét és szü-

letendő gyermeke atyját. Bonyodalomnak már ennyi is épp elég lenne,
de menetrend szerint érkeznek az
újabb és újabb szereplők, egy szerelmi bánatát élő gyakorló alkoholista,
egy vándormuzsikus, aki nem bírja
a közönséget és egy szerzetesnek öltöző fiatal lány. És ha maguktól nem
keverednének eléggé össze a szálak,
Don Tomao gondoskodik arról, hogy
az elmaradhatatlan happy end előtt
még bőven legyen min kacagnunk.
Az Anconai szerelmesek két óra
felhőtlen szórakozás, némi cinkos
összekacsintással, egy csipet eroti  A 18 éves Magna Cum Laude ren- 15. születésnapjára adták ki, Köszökával és bőséges humorral nyakon geteg küzdelem, tagcserék, nagyle- net címmel; a jeles nap megkorolocsolt nosztalgiával, azaz a legjobb mezek, klipek és koncertek százai názásaképpen pedig a Papp Lászkulturális koktél egy fárasztó nap nyomán jutott el a Mező Misi, Szabó ló Budapest Sportarénában adtak
utáni felüdüléshez.
Tibi, Kara Misa alkotta, máig ere- nagysikerű, teltházas koncertet. A
deti formáció gyulai próbaterméből, 2015/2016-os év a Köszönet-turné
Tomao Nicomaco
hogy a nagyszínpadok kiemelt att- jegyében tellett, 2 remek dal is szü– Buch Tibor/Petridisz Hrisztosz
rakciója legyen. Lesták Marci bil- letett, a Legjobb otthon és a Tájról
Lucia (a leánya)
lentyűssel és Török Máté dobossal tájra, amik igazi közönség kedven– Miklós Kriszta
kiegészülve a zenekar ma egyben cek és a koncertek elhagyhatatlan
Dorina (Tomao házvezetőnője)
a mély tartalmú, elgondolkodta- dalai lettek.
– Fésűs Nelly
tó dalok előadója és a ház oldalát
2017-ben a folyamatos koncerteLuigi del Soro (vándormuzsikus)
is valóban kirúgó fiatalos, lendü- zések és egy új dal mellett egy új kli– Dósa Mátyás
letes közönség-kedvenc buli-ban- pet is hozott a tavasz a Magna Cum
Viktória (magyar lány)
da. Minden állomás, Átkozott nők, Laudénak, megjelent a Volna-e ked– Sári Évi / Lőrincz Andrea
Színezd újra, Túl későn, Visszhang, ved? című számuk. A szerzők, illetve
Drusilla (római lány)
Főnököm, Pálinka dal, Vidéki san- a zenekar nem titkolt szándéka, hogy
– Steinkohl Erika
zon, vagy a Köszönet, hogy csak a dal, a házasulandók himnuszává
Lukrezio (egyetemi hallgató)
néhányat említsünk a zenekar meg- váljon. A tavaszi lyrics klip után, az
– Balogh Gábor
annyi sikerdala közül – emellett a ősszel kijött a dal aftermovie váltoGiovanni (cukrász) – Pál Tamás
Magnának van egy másik oldala is, zata is.
Agnese (panziótulajdonos)
a Csak ülünk és zenélünk koncert,
2018-ban sincs megállás, készül– Zorgel Enikő
aminek exkluzivitása, hogy évente nek az új dalok; számos vidéki és haCsoportvezető – Janik László
csak pár hasonlót vállal a zenekar. táron túli fellépés gondoskodik a foRendező: Szilágyi Annamária
Legutolsó nagylemezüket a zenekar lyamatos Magna-hatásról.

Stand up comedy:

Badár & Badár

Bűvészet&Stand-up Comedy
Badár Sándor (humorista)
és Badár Tamás (bűvész)

közös estje

Időpont: 2018. március 2. 19 óra
Jegyek: 3 000 Ft

  Humor és bűvészet. A szavak embere és a mágia mestere. Apa és fia.
Badár és Badár. Két művész egy családból, akik most együtt lépnek színpadra. Badár Sándor improvizatív humorista és színész, számos magyar
film megkerülhetetlen alakja és egyben világjáró kalandor. Fia, Tamás viszont nem a szavak embere. Az ő nyelve a bűvészet. Az éppen nagykorúvá
vált fiatalember több mint tíz éve fog-

Első alkalommal rendeznek
SVÁB DISZNÓTORT VECSÉSEN
Budakeszi példáján felbuzdulva Vecsésen is megrendezik
a sváb hagyományokat
bemutató disznóvágást.

A

program szervezője az a Kiss Gábor, aki
rendszeresen képviselte Vecsést a Budakeszi Sváb Disznótoron csapatával – Uitz
papa csapata néven. Kiss Gábor a Káposztafeszteken és a Böllérversenyen is éremhalmozó volt,
több első hellyel dicsekedhet. Legutóbb október
13-án a Szárhegyi Káposztafesztiválról tért haza
aranyéremmel. Ott káposztás kolbászt és rántott
töltött káposztát készített. Így nem véletlen, hogy
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiss Gábort
kérte fel a vecsési disznótor megrendezésére. Az
előkészületekről mi is megkérdeztük a főszervezőt.

– Mit szeretnének február 18-án bemutatni a
Tájházban?
– Hagyományt teremteve szeretnénk bemutatni a Tájház udvarán és a fészerben a vecsési
sváb disznóvágást. Azt vettük észre, hogy a fiatalok már nem is tudják, hogy a nem is olyan távoli
múltban a disznóvágást hogyan csinálták apáink
és nagyapáink. Ennek legfőbb oka, hogy egyre
kevesebb helyen vágnak disznót, így elkopik az a
hagyomány, ami régebben minden évben kiemelt
esemény volt szinte minden családnál. Ezért hagyományt teremteve minden évben, februárban
szeretnénk bemutatni a vecsési sváb disznóvágást. Ez nem verseny lesz, hanem egy bemutató,

DISZNÓVÁGÁS
VECSÉSEN

2018.
február
18-án

Reggel 8 órától folyamatosan várják az érdeklődőket a

VECSÉSI TÁJHÁZBA

(Vecsés, Jókai Mór u. 6.)
10 órától fellép a G rassalkovich iskola
Flinke Beine tánccsoportja,
12 órától a Falusi Nemzetiségi Óvoda
Kücken tánccsoportja,
14 órakor a Mosolyország Óvoda Süni csoportja.
A sváb hagyományok szerint dolgoznak fel egy disznót, amiből a vendégek
különböző helyben készített finomságokat kóstolhatnak forró italok kíséretében.
Napközben zenél a Heimattöne zenekar.
A belépés ingyenes, kóstolójegy vásárlására a helyszínen lesz lehetőség!
Kulturverein-Vecsés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes
programok jegyeinek árusításáról weboldalunkon és a
facebookon értesülhetnek leggyorsabban. Jegyek online
a www.kulturba.hu oldalon, valamint nyitvatartási
időben jegypénztárunkban válthatóak.

Tájékoztató

– Lesz lehetőség a frissen feldolgozott húsból
kóstolni?
– Természetesen. Próbáltunk egy szélesebb kínálati lehetőséget összeállítani. Reggel egy hagymás vérpörkölt és egy vesevelővel készült pörkölt
szerepel az étlapon vecsési savanyúsággal, de meg
lehet kóstolni majd főtt fejhúsokat is. Ebédre orjaleves, húsleves készül, felhasználjuk a tüdőt is
hozzá. Aztán toros töltött káposzta, toros pörkölt,
ahol régi eszközökkel, sváb hagyományok sze- véres hurka és káposztáskolbász szerepel az étlarint, két 160 kg-os disznót dolgozunk fel.
pon. A vacsorára töltött káposztát kínálunk. Süteményekkel is készülünk, az otthon elkészített
– Miben különbözik a sváb disznóvágás a többi réteseket a helyszínen sütjük meg, valamint fahénemzeti disznóvágásoktól?
jas sváb fánkot, „cimetkropfen”-t is sütünk, po– A disznótornak három fő lépése van. A disz- gácsát és hájas kiflit is kínálunk.
nóvágás, a bontás és a feldolgozás. A sváboknál
az első különbséget a bontásnál láthatjuk. A má- – Kik dolgoznak a háttérben?
sodik lépést még megelőzi a sertés tisztítása. Ez
– A megszokott csapat áll össze, amit legintörténhet perzseléssel vagy vizes forrázással. Mi kább Uitz papa csapata néven ismerhetnek Veelőszeretettel forrázunk. A pörzsölésnek vagy csésen. A böllér Újvári Gábor lesz.
forrázásnak tulajdonképpen egyetlen célja van: a
szőr eltávolítása. Ezután jöhet a második lépés, a – Mikor kezdődik a program?
bontás. Rémfán vagy rendfán lógva szedjük szét
– Reggel nyolc órakor kezdődik a disznóvágás.
a disznót. A tisztaság alapvető követelmény. A A szúrás a szigorú előírások miatt nem a Tájházcsontozás, a feldolgozás is a sváb precizitás sze- nál lesz. De onnantól kezdve folyamatosan leszrint történik majd, nem lesz fölösleges rész. A fel- nek ételek és italok. Körte-, alma-, szilvapálinka
dolgozásnál is vannak eltérések, főleg a fűszere- és forralt bor szerepel a kínálatban. Úgy építetzésnél, az ízesítésnél. Pl. a sváb hurka nem csak tük fel a programot, hogy mindig történjen valarizzsel készül, hanem zsemlésen és véresen. A mi. Délután nemzetiségi csoportjaink is fellépzsemlét apró kockákra vágjuk és bélzsíron lepi- nek. Mindenkit szeretettel várunk!  Polgár Gyula

SVÁB

lalkozik mikro-mágiával, nemzetközi
bűvészversenyeket nyert, és apukájához hasonlóan képes rá, hogy közönségének még a szavát is elakassza.
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rítjuk, majd hozzákeverjük a nyers darált vérhez.
A kolbászt, hurkát bélbe vagy műbélbe töltjük. A
hurkát végül kb. 80 fokos abalében kifőzzük.

2018. január 
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Requiem
HELYTÖRTÉNET

GRASSALKOVICH ISKOLA

egy megállóért ...

Sikeresen szerepeltek diákjaink
az országos német nyelvű versés prózamondó versenyen
A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermében 2017. december
8-án 18 iskola 58 versenyzője gyűlt össze, hogy a
házigazdákkal együtt részt vegyen a 13. az országos német nyelvi vers- és prózamondó versenyen.

Eredmények
5-6. osztály verskategória
Klág Noémi 5.c – 13. hely
Felkészítő tanár: Lahocsinszky Nóra
(17 induló 132 pontból 90 pontot ért el)
5-6. osztály prózakategória
Varga Tamás 6.c – 7. hely
Felkészítő tanár: Virrasztó Gyöngyi
(13 induló 84 pontból 69 pontot ért el)
7-8. osztály verskategória
Ondrik Veronika 8.b – 3. hely
Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika
(14 induló 132 pontból 119 pontot ért el)

Nincs kegyelem

7-8. osztály prózakategória
Pekár Zoltán 8.b – különdíj
Felkészítő tanár: Fazekasné Gombár Mónika
(11 induló 84 pontból 69 pontot ért el)

Ennek a látványnak nem örülnek a vecsésiek

Előző lapszámunkban már beszámoltunk
róla, hogy a Vecsés-Kertekalja vasútállomás
több mint száz éve átadott jegyeladó és várótermét elkezdték bontani. A munkálatok
folytatódtak, s az ódon épület azóta egy
üresen kongó térnek adta át a helyét.

P

máson, fogadva és indítva a komótosan szusszanó gőzmozdony szerelvényeit.
Egy ilyen, 1971 júniusában íródott, Fekete Gizella tollából ránk maradt kedves nyári történet ismételt közreadásával
tisztelgünk most mindazon régi vasutasok előtt, akik becsületes munkájukkal, segítőkész emberségükkel, a most végleg
eltűnő épülettel együtt e kicsiny állomás bizony feledhetetlen
emlékét nyújtották.

Megbocsátottak...

ersze a modern szellem csalóka sugallatával mondhat- A Vecsés-Kertekalja vasútállomásra tengerentúli messzi útnánk: már régóta árván álldogált, kopottas külsejével járól megérkezett egy kedves fecskepár. Hangos csiviteléssel
csak zavarta tekintetünket. Pedig némi mesteri bravúr röpködték körbe-körbe a kisállomás épületét, beköszöntek a
segítségével, a példás alapossággal felújított Czifra csárdát szem váróterembe, a bakterházba.
„Mi bajod van, páros fecske, hogy sírva szállsz az ereszre?”
előtt tartva, azon most még kézzel fogható épülete lehetett volna városunknak, mely múltunk egy apró, de számunkra annál – így zengte a költő, és tovább így, hogy „Megvan még az ősi
fontosabb emlékét őrizte. Még a falak is valami kegyelemfé- fészek, mit bántani tudod, vétek”.
Hát itt nincs meg az ősi fészek. A terasz felett, a mennyezeléről suttogtak az utóbbi években, de az ítélet kimondatott…
S, aki abban az időben arra járt, mintha csak az orosz ten nyíló padlás vasajtójára rakták tavaly tavasszal, fiókákat
avantgard, a művészettörténet egyik legizgal- költöttek benne. Különösen örül nekik, védte, istápolta a több
masabb korszakának megelevenedett képeibe mint húsz éve ott szolgáló Vargyas István. Szolgálati időn túl
csöppent volna: a heroikusan küzdő ember, a is vigyázta, le ne verje valaki. Mert történt már ilyen...
És eljött a szeptember. A költözés láza már látszott a maszikár forma, a színek és harsány kontúrok egyvelegét láthatta. Az évszázados múlt feltárta darakon. Búcsúzkodva csapongtak ide-oda. Aztán történt varejtett titkait. Egy, talán még a kezdet kezde- lami...Leltározó bizottság érkezett. A padlás is sorra került.
tén elhelyezett ládában az 50-60-as évek szol- Nincs irgalom! Nem lehet irgalom.
– A padlásajtó zárjára rakott fecskefészket le kellett verni
gálati feljegyzéseinek töredékeire bukkantunk.
„A kiutalványozott ellátmány összegének átvé- – mondja Vargyas István.
– Én magam tettem. Alig tudtam leverni, nemcsak azért,
telét elismerem” – hirdette egy 1921-ből fennmaradt elsárgult cédula. A második világháború mert alaposan meg volt építve, hanem mert úgy röpködtek kösem kímélhette e védtelen helyszínt. A bontás rül, hogy belejajdult a szívem. Még két hétig „méltatlankodsorán, néhány ciril betűkkel feliratozott geren- tak”. A szomszéd fecskepár adott otthont számukra. Azt hittem
da is előkerült, melyek feltehetően a harcok el- soha többé nem jönnek vissza… És most itt vannak. Vagy húsz
csitulta utáni helyreállításról tanúskodnak. De helyen próbáltak fészket rakni és közben mindig visszaszálltak
ne csak a tárgyakat vegyük sorra, hiszen a 108 a régi fészekhez. Végül az egyik sarokban vertek új tanyát.
– Megbocsátottak – mondja Vargyas István.
éves múlt során jónéhány állomásfőnök szolKépek és szöveg; Fekete József
gált itt, a virágos kertecskékkel díszített álloElőkerültek kortörténeti dokumentumok is, a láda tetején 50162018. január
60-as évek szolgálati feljegyzései
Tájékoztató

Versenyzőink

Gratulálunk!

A

megmérettetést idén 9 budapesti és
9 vidéki iskola vállalta. Vecsést a
Grassalkovich iskola 5-8. évfolyamos
tanulói képviselték. A vendégeket elsőként Molnár Márta intézményvezető, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület általános iskolai német szekciójának vezetője, majd dr. Házlinger György, a
Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója

Hilda fuvolázott és Greskó Balázs gitározott,
valamint az elsős és másodikos tanulók német
nyelvű körjátékát és táncát tekintette meg a köVerskategóriában Ondrik Veronika
zönség. A ráhangolódás után négy szekcióban
8.b a 3. helyen végzett
zajlott a verseny: az 5-6. és a 7-8. osztályosok
köszöntötte. A megnyitóműsorban Fehér Gré- külön versenyeztek két-két kategóriában: versta szavalata hangzott el német nyelven, Egyed ben és prózában.

Adományok
a Grassalkovich
iskolából
  Iskolánkban már hagyomány, hogy a karácsony
közeledtével csatlakozunk a Cipősdoboz elnevezésű országos jótékonysági akcióhoz. Így tettünk decemberben is. A gyerekek a kijelölt időpont előtt már hetekkel korábban érdeklődtek a
dobozok gyűjtése iránt. Az idei gyűjtésünk alkalmával 128 db nagyon esztétikus, szép adománycsomaggal örvendeztettük meg a rászoruló
gyerekeket, ezzel is szebbé téve karácsonyukat.
Azt gondolom, hogy a jótékonykodás során az
önzetlenség, az együttérzés és a segítés szándéka mutatkozik meg minden ajándékban. Nagyon
köszönjük a csomagokat az akcióban részt vevő
családoknak és gyerekeknek! Köszönet Kolozsi
Mihály szülőnek is, akinek a segítségével juttattuk el a dobozokat az átvételi gyűjtőpontra.
Gáborné Bárány Ágnes szervező
2018. január 
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OKTATÁS

OKTATÁS

A Petőfi iskola

TÉLI TÁBORBAN
A HALMI
ISKOLÁSOK

karácsonyi műsorán jártunk

Zsúfolásig tele volt a Jézus Szíve templom december 20-án, az iskola már hagyományosnak mondható ünnepi karácsonyi műsorán. Szinte állni
sem lehetett, és a hatalmas kórustéren is sokan
voltak. (Onnan szinte mindent kitűnően lehetett
látni.) Felejthetetlen élményben részesültünk.

Sztyehlikné Hegyi Krisztina
igazgató köszöntötte
a megjelenteket

A

műsor elején az igazgatónő
– Sztyehlikné Hegyi Krisztina – üdvözölte a megjelenteket. Megköszönte Huszka Mihály
atyának, hogy a templom falai között ismét otthont ad az ünnepségnek. Ez az ünnepség ilyen környezetben éri el hatását, itt van „otthon”,
ahogy az igazgató asszony is említette: „Mi már otthonunknak érezzük ezt a helyet”.
Beszédét az idei tanév alapmottójával indította: „Tanuljunk meg szerető szövetségben élni”.
Az iskola célja a szerető párbeszéd kialakítására való törekvés, meg
kell tanulni „kis áldozatokat hozni örömből, szeretetből, bármikor,
csak úgy!”
A műsort a Zeneiskola tanárainak és növendékeinek nagyon színvonalas, igazán adventi-karácsonyi
hangulatot teremtő zeneszámai vezették be. Szerencsés ez az együttműködés a két intézmény között.
A zeneszámok után az igazgatóasszony a karácsonyi várakozás csodájáról beszélt, mely mindent és mindenkit megváltoztat,
mindannyiunkat türelemre és az
embertársainkhoz való odafordulásra késztet. Majd a nagy miszti-

Andrássy-karácsony

kus költőt, Pilinszky Jánost idézte:
„Advent a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.” Nem
mindegy tehát, hogy milyen lelkülettel és intenzitással készülünk az
Úr születésének ünnepére.
Ezen a szép estén az iskola 2.a és A Zeneiskola tanárai és növendékei
2.b osztály tanulói, a felsős és gimnazista diákjai adták a színvonalas
műsort a felkészítő tanáraik áldozatos, lelkes munkája eredményeként.
A műsor célja nem az volt, hogy
megértesse velünk hitünk egyik legnagyobb misztériumát, hogy mi módon van jelen személyesen az isteni
Ige az emberi testben, amikor ugyanaz
Az iskola 2.a és 2.b.
a személy teljes lényegében az Atyáosztályos tanulói,
nál van? A megtestesülés Isten mega felsős, valamint
lepetése az ember számára: az a vaa gimnazista diákok
laki, akinél nagyobb nem gondolható
szerepeltek a műsorban
el – egészen hozzánk kicsinyíti önmagát. Ez misztérium, hittitok. S hogy
ebből valamit megértsünk, az angyal írtam már az írás címébe is: ünnepi. re ez plusz munkát jelentett, de naa betlehemi pásztoroknak a követke- Mert ez nem egyszerűen egy kará- gyon megérte. Külön ki kell emelni
ző jelet adja: „találtok egy gyermeket csonyi műsor volt, hanem „ünnepi”, a szereplők ruháinak és a díszletekpólyába takarva s jászolba fektetve”. csodálatos műsor. (Nekem J.S.Bach nek a nemes egyszerűségét, szépsé(Lk. 2,12) A végtelen csillag milliár- jutott az eszembe: evangélikus lété- gét, mely nem vonta el a figyelmet
dokat teremtő Isten nem földi pom- re három misét is írt. Az egyiknek a a cselekvésektől, és nagyon beleilpával érkezett ebbe a világba, hanem következő alcímet adta: „HoheMesse” let a templomi környezetbe.
gyönge gyermekként szegényes istál- – Ünnepi mise. Ez a legcsodálatosabb,
Csak köszönni tudjuk az iskola velóban született, és az állatok jászlába a zeneirodalom egyik legnagyobb al- zetésének, a nevelőknek s nem utolfektették. (Székely János). S lehetné- kotása.) Külön öröm volt számomra, só sorban a gyermekeknek és szülenek-e alkalmasabbak e titok megérzé- hogy szinte mindegyik gyermek sze- iknek, nagyszüleiknek ezt a remek
sére és közlésére, mint kisiskolás gyer- repelt. Nem csak a legügyesebbek, a adventi délutánt, ezt az ünnepi kamekeink? Nem a gyermekek érzik-e legbátrabbak, hanem mindenki része rácsonyi műsort.
meg legőszintébben, és legőszintéb- lehetett ennek a szép, közös munkáMire ezek a sorok megjelennek, már
ben közvetítik is felénk ezt a titkot?
nak és élménynek. Mert a gyermeke- kialszanak a karácsonyi fények. De ha
Ezt érezhettük meg mindnyájan, ken lehetett látni, hogy nekik milyen „megőrizzük a karácsonyunk fényét, s
akik jelen lehettünk az ünnepi ka- meghatározó volt a szereplés. Való- megőrizzük a szeretetben való hitünk
rácsonyi műsoron. Nem véletlenül színű, hogy a betanító tanárok részé- reményét”, akkor nem volt hiábavaló
a gyermekek törekvése...
Zsúfolásig tele volt a Jézus Szíve templom
Mert a műsor a jóra, a szépre, a
nemesre kell hogy késztessen bennünket. Fogadjuk meg Puszta Sándor
pap-költő sorait: „A jóságot még ma/
el kéne kezdeni/oh, bennünk fénylő
csillag/merj már megszületni!”
Kép és szöveg: Nagy István Elek

182018. január
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  Az advent, a karácsonyi várakozás izgalmas
időszaka iskolánk életében. Kézművesdélutánnal,
zsibvásárral, díszek készítésével készülődtünk. Az
ötödik évfolyam számára pedig ez a néhány hét
a próbák ideje, hiszen hagyomány iskolánkban,

hogy minden évben az ötödikesek lepik meg karácsonyi műsorral a tanulókat és az iskola tanárait.
Előzőleg az Erzsébet téri templom adott otthont a
karácsonyi programunknak, s a csodálatos hangulatú műsoron felbuzdulva 2017-ben is a templomban tartottuk ünnepségünket. Felkészítő tanárként megható volt látni, ahogy a megálmodott
műsor hetven gyerek lelkéből életre kelt. Köszönöm kollégáimnak: Simon Gyöngyinek, Malinkó
Juditnak, Gémes Ilonának és Varga Mihálynak a
felkészítésben és lebonyolításban nyújtott segítségét. Köszönjük Frics Zoltán plébániavezetőnek
vendégszeretetét, amiért ismét a templomban élhettük át ezeket a szép pillanatokat.
Horváthné Gyurcsán Erika

Mikulás-táborban voltak
az Andrássy iskola tanulói

  Ebben a tanévben az Andrássy iskola az 1-5. évfolyamosok számára szervezte meg hagyományos
túráját 40 gyerek, két tanító és két kísérő részvételével. Évek óta új-és újabb helyszíneket igyekszünk felfedezni, mert a helyszínek változatossága a programok sokszínűségét is magában rejti.
November 30-án indultunk útnak egy Verőce környéki fogadóba. Nagy volt bennünk a várakozás,
hiszen évek óta nem sikerült havas tájban gyönyörködnünk, igazi téli örömöket tapasztaltunk.
Az utazást megelőző napokban havazott azon a
környéken, így a buszba a temérdek meleg holmi mellé szánkó és snowbord is került reménykedve abban, hogy az idén nem a felesleges holmik listáját gyarapítják majd.
2018. január 
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Úticélunk felé haladva szerencsére nem csak a domborzati viszonyok
változtak meg, hanem a táj is fehérbe öltözött. Kitörő volt a lelkesedés.
Nem zavart senkit, hogy a busz csak
a panziótól távol tudott az útviszonyok miatt megállni. Örültünk, nagyon-nagyon örültünk a hónak.
Volt ugyan a három nap alatt kirándulás a Duna-partra, és sütizés egy
hangulatos cukrászdában, volt csapatjáték, kézműveskedés, közös verstanulás, zene és táncmulatság. Meglátogatott minket egy igazibbnál is
igazibb Mikulás a manóival, akik a mindentudó
nagy könyvből felolvasták a gyerekek jócselekedeteit
és intelmekkel látták el őket a jövőre vonatkozólag.
Volt kutya és lósimogatás, meglátogattunk egy
varázslatos mesekönyvekbe illő templomocskát,
volt éjszakai bátorságpróba. Igen ezek mind-mind
remek programok voltak, de mindenek felett volt
hó. Tiszta-fagyos, csikorgó, szikrázó hó és benne a hempergőzés, a bukdácsolva futás, a szánkózás és csúszkálás, a jégszobrászat, a bújócska tájba simuló kunyhók, házacskák körül. Remek volt.
Köszönjük „Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány” és Vecsés Város Önkormányzatának támogatását, amellyel szebbé tehettük ezt a pár napot.
Timár Judit, Dominek Tünde

Az idén is megrendeztük a Mikulás-tábort
iskolánkban Krak Ildikó és Manduk-Faragó
Renáta tanítónők szervezésében.
Új helyszínre találtunk: Parádfürdő várt
bennünket. A tábor csodálatos természeti
környezetben helyezkedett el a hegyekben,
távol a város zajától. A résztvevő 80 gyermek közül a kisebbek kőházban, a nagyobbak faházban töltötték az éjszakákat. Nappal egy nagy közösségi épület adott helyet a
különböző programoknak. Szerencsére csodálatos téli időt kaptunk az égiektől, így a
szabadidő nagy részét a gyerekek szánkózással töltötték. Nagy élvezet volt ez az alföldi csemetéknek!
Az első napon az utazás mellett szerencsére maradt idő a téli sportok, játékok kipróbálására is, majd este énekeltünk és csapatversenyeket rendeztünk.
Másnap egy rövid túra keretében lesétáltunk Parádfürdőre, ahol a Cifra Istálló- és
Kocsimúzeumban megcsodálhattuk a korabeli hintókat, szerszámokat és a méltán
híres lovakat. Ezután rövid vásárolgatásra
volt lehetősége a gyerekeknek a bazársoron. Este megérkezett a Mikulás a táborba,
és átadta ajándékait a tanulóknak, cserébe egy-egy dalt, verset, viccmesélést kapott.
Mindezek után sötétben szerveztük meg a
bátorságpróbát azoknak, akik részt mertek venni benne. A legbátrabbak egyedül,
a félénkebbek párosával mehettek végig az
erdőszéli sávon, ahol a leleményes tanárok
riogatták őket egy-egy bokorból kiugorva,
hógolyót dobálva, csörögve-zörögve.
A harmadik napon még lehetett kézmű
veskedni a közösségi házban. Volt, aki még
az utolsó pillanatokat is kihasználta a szánkózásra. Rengeteg élménnyel feltöltődve értünk haza, és reméljük, hogy jövőre ez a tábor visszavár minket!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Vecsés Város Önkormányzat Oktatási Bizottságának a szép napokért, akik anyagi
támogatásukkal megkönnyítették a szülők
terheit.

Sebők Márta, tanító
Fotók: iskola
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HALMI BÁL

ISMÉT ÜNNEPELT
a Halmi Telepi
Általános Iskola

Stelczer Attila felvételei

Alig egy hónappal az intézmény fennállásának félszázados emlékünnepsége után,
Katalin-nap estéjén ismét vidámságtól
volt hangos a Halmi suli tornaterme.

A

z idén 15
den bevételt a diéve s alaákok kapnak meg:
pítványunk
a befolyt összegekkor tartotta a szüből jutalomkönyv
Szlahó Csaba
lők és nevelők hagyolesz, vagy az egyes
és Horváthné
mányos közös mulatműsorok dekorációja,
Nedreu Klára
ságát. A bált megtisztelte
esetleg segítség a szociájelenlétével Szlahó Csaba polgárlisan rászoruló diákoknak.
mester és a képviselő-testület több
Az est műsorát egyrészt a zeneistagja: Alattyányi István, Frühwirtné kola diákjai és tanárai szolgáltatták,
Halász Melinda, Oláh László, dr. Lu- ismert klasszikus darabokkal emelgosi Mária és Várszegi Csaba. Ez ve a rendezvény ünnepélyességét. Inalkalommal is szeretnénk kifejez- nen is köszönjük nekik, hogy műsoni köszönetünket részvételükért és rukkal nem csak szórakoztatták a
támogatásukért.
közönséget, de támogatták is a renA rendezvényt lelkes előkészü- dezvényt. Utánuk a Négy muskétás
letek előzték meg: a bál főszerve- tánccsoport lépett fel, akik akrobazője, a szülői munkaközösség, élén tikus rock and roll-számokat mutatMalya Garai Anita elnökkel napokon tak be a résztvevők örömére.
át dolgozott a jótékonysági est sikeréA fellépők után Szmetana Andrea
ért. A szülők-nevelők bálja ugyanis csapott a húrok közé a szó mindkét
a Halmi Telepi Általános Iskola jó- értelmében, és szórakoztatta hajnatékonysági rendezvénye, ahol min- lig a publikumot.
Az est legizgalmasabb pillanata
a tombolahúzás volt, ahol számtalan értékes tárgy és szolgáltatás talált gazdára.
Az alábbiakban közzétesszük támogatóink névsorát, ezúttal is megköszönve a kedvezményezett gyermekek nevében a sok felajánlást.
Csonta Réka, tanár
Fotók: iskola

Köszönet a támogatóknak
CÉGEK:
4 Muskétás SE, Baski Hús Kft.,
Biofungi Kft., Borókás Gyógyszertár, Cageball Szövetség, CIB Bank, Csengő Korona Gyógyszertár, Dezső
Bútor Kft., DJ Store, DM Market Central, Elektro-Sirály,
Élelmiszerbolt Sárga Faház,
Faloda Vecsés, Fekete Gyopár
Gyógyszertár, Filep Húskészítmény, ForeverLivingProdukct
Kft., Früh- Ker., FütteBistro,
Greenday Virág, Gumilog Kft.,
Halmi Lottózó, Halmi Telepi Patika, Hepp Kft., Horgász
Depo, Huniplast Kft., Italdiszkont Lőrinci út, Judit Vintage
Kozmetika, Karamell Cukrászda, Kispatak Cukrászda, Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó
Vecsés, KVI- Plusz Kft., Líra
Könyvesbolt, Lótusz Virágszalon, Maci Laci gyorsétterem,
Mango Market Vegyes Kereskedés, Moonlight Szépségszalon – Kauremszki József, NapHold Jóga és Életmód Központ,
Pizza Karaván, Primőr Kozmetikai Kft., Reogroup Kft., Ruhatár Vecsés, Shambala Stúdió,
Stáció Hotel, Szatmári és Galambos Kft., Thai Masszázs,
Tradicipó Kft., Üllői Hagyományőrző Egyesület, Vadászi
étterem, Városgondnok Vecsés,
Vecsési Illatszer Fodrászkellék, Vecsési Zeneiskola – Rainer – Micsinyei László, Veronika Virág, Zooázis Állatorvosi
Rendelő, Zoviorr-Vill. Kft., Zöldségparadicsom, Zsíros István
Magyar Telekom
FŐBB TÁMOGATÓINK:
Al-Pet Kft., Huniplast Műanyagipari Kft. – Kovács Gábor, Hepp Kft. NON-STOP autómentés – Hepp József,
GooStreetliner – Uller László,
Gyurkovics Ildikó, Heer Tamás,
Heer Tamásné, Hepp Zsolt
MAGÁNSZEMÉLYEK:
Babos Ádám és családja, Bárány Zalán és családja, Bárczy
Anna és családja, Bartal Bence és családja, Bátori Noémi és
családja, Bitt Szebasztián és
családja, Bitt Teca, Csajági Istvánné, Csajkás Olivér, Csémy

Eszter és családja, Dinnya Sándorné, Fagyal család, Faragó Levente és családja, Faragó
Orsolya, Fazekas József, Fazekas Józsefné, Fodor Anna és
családja, Fodor Zsófia és családja, Frühwirth József, Garai
Anita, Gér László, Gyenis család, Gyömrei Piroska, Györfi Milán és családja, Hérák
Csilla, Hirn- Cseke Ágnes, Horváth család, Huzlinger Bianka és családja, Honvéd Loretta
és családja, Imreh Anna Bíborka és családja, Jakab Ádám
és családja, Jankovics Marcell és családja, Jegenyei Viktória, Katona Boglárka és családja, Kauremszki Szabolcs és
családja, Kauremszki Gábor
és családja, Kocsis Erna, Kordás Imola Réka, Kovács Anna
és családja, Kovács Gábor, Kovácsné Dr. Leskovics Anett,
Kozma Bálint és családja, KrakBabják Evelin, Krak Tamás, Kun
Loretta és családja, Lábos család, Makula Liliána és családja, Manduk- Faragó Renáta,
Molnár Nikoletta és családja,
Nagy Bence és családja, Nyári Krisztina, Orosz Ákos és családja, Pazsiczky László, Péter
Mihály és családja, Pintér család, Piukovics Efraim és családja, Piukovcs Eszter és családja, Dr. Popon Rozália, Ruszkai
Dániel és családja, Sándor család, Sápi-Takács Andrea, Sárközi Rebeka és családja, Schneider család, Sipos Tibor, Skribek
István és családja, Szász Marcell és családja, Szász Szabolcs
és családja, Szekeres Katalin, Szlahó Csaba polgármester, Szmatana Andrea, Szomolya Balázs és családja, Szücs
Dániel és családja, Takács család, Tarcsafalvi család, Tasnádi Zsuzsa, Tokai Lili és családja, Vajó Zsombor és családja,
Varga Arnold és családja, Varga Marcell és családja, Várszegi család, Várszegi Ádám
és családja, Várszegi Lőrinc
és családja, Vetró Benedek,
Wágenhoffer Dániel és családja, Weidinger Fanni és családja,
Zsiros István.
Továbbá iskolánk összes tanulója és pedagógusa.
Köszönjük!
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SZENZÁCIÓ!

Ferenc József és felesége, Sissi
többször járt Vecsésen! (2. rész)
A decemberi újságban közzétettük Kiss Gábor tanár úrnak, az Andrássy
iskola pedagógusának írását a címben olvasható szenzációról. A szer
kesztőséghez írt levelében arról tájékoztatott bennünket, hogy helytörténeti kutatása közben talált rá az érdekes információra, idézünk a
leveléből: „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” .
Ezt olvashatták, amiből kiderült, hogy ezek a királyi vadászatok egy
vadászkastélyhoz kötődtek. Korabeli leírásokból tudjuk, hogy az Andrássy-családnak volt egy vadászkastélya egy háromholdas birtokon
a mai Major, Lorántffy és Barcsay utcák területén. A nem mindennapi
szenzációt ismertető írást elküldtük Németh Ágnesnek, a Bálint Ágnes
Emlékház vezetőjének. Hogy miért? Ez kiderül az alábbi írásból.

A vadászkastély
Bálint Ágnes írónő családja számára is érdekes eredményt hozott Kiss
Gábor tanár úr búvárkodása a régi
vadászlapokban, melynek során kiderítette, hogy hat alkalommal jártak koronás fők Vecsésen vadászat
céljából.
A házigazda többnyire Andrássy
Aladár volt (1827–1903), gróf Andrássy Gyula bátyja, akinek Vecsés melletti vadászkastélya akkoriban még
– az 1870-es évektől – igen messze
feküdt a falutól, és a fás, ligetes, patakos területen jól lehetett nyúlra, fácánra, valamint az idézett történetek
szerint főleg rókára vadászni.
Most azt szeretném elmesélni,
hogy mi történt vadászkastéllyal.
Amikor a község és a civilizáció
egyre közelebb rukkolt a vadászházhoz, az Andrássy család eladta a há-

A vadászkastély helyén építette fel
Bálint Ágnes dédapja ezt a házat
2018. január 
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Sissi vadászat közben
zat Jeszenszky Károly miniszteri ta- nagy lett a már meglehetősen romos,
nácsosnak. Tőle vette meg az én egyik vizesedő sötét ház, nagy részét lebonapai dédapám, Sélley Sándor orszá- tatták. Sajnos eközben egyikünknek
gos rendőrfőkapitány, majdnem évre sem jutott eszébe utánanézni, hogy
pontosan száz éve, 1916-ban az ér- hová is vezet ez a folyosó. Az a legdekes mendemondával együtt, amely valószínűbb, hogy a Barcsai utcában
szerint van a ház alatt egy titkos alag- a szemben lévő házhoz, amely valaút, melynek segítségével gróf And- ha a birtokhoz tartozott (sajnos már
rássy Gyula miniszterelnök és Er- nincs meg, pár éve lebontották.) Tazsébet királynő találkozgatni tudtak lán biztonsági intézkedés lehetett a
egymással!
ház összes ablakát védő rácsokkal
Na mármost a ház alatt, melyet együtt. Végül is érthető: ritkán haszmég az ötvenes-hatvanas években nált nagy ház, minden lakott telepüis kastélyként emlegettek Vecsésen, léstől távol… bármi előfordulhatott.
valóban volt (van?) egy alagút, mert
Hét év óta mesélem az idelátogató
emlékszem gyerekkoromból, hogy a gyerekeknek a folyosó történetét, de
pincéből egy nagyon keskeny, boltíves Andrássy Gyula és a királynő találkofolyosó indult, de kb. 2 méter után el zását lehetetlennek tartottam. Mindig
volt falazva. Mikor mi a húgommal úgy gondoltuk, hogy a ház később, taférjhez mentünk, és a szüleimnek túl lán az 1880-as évek körül épülhetett.

Gróf Andrássy Gyula
Kiss Gábor tanár úr most bebizonyította, hogy minimum a 70-es években már állt. Vagyis nagyon valószínű, hogy amikor Sissi egyedül vagy
királyi férjével együtt itt járt, gróf
Andrássy Gyula is eljött vadászni a
bátyja birtokára. Találkozhattak tehát
a kastélyban, még ha nem is az alacsony és keskeny titkos folyosó segítségével, ahová a királynő valószínűleg még karcsú vadászruhájában sem
fért volna be, nem hogy az akkor divatos széles, abroncsos szoknyában.
Sőt, édesanyám szerint a házhoz
később épített meghitt lakrész is valószínűleg éppen Erzsébet királynő
számára készült: lent szalon, felül
háló, gardrób, talán kis fürdőszoba is; a pici teraszon kovácsoltvas
korlát egy pár virágtartóval, míg a
földszinti szobából dupla teraszajtó vezetett a kertbe szép, rózsaszínű márványlépcsőkkel.
Bár a város terjeszkedett, körülfolyta a régi házat, ám az még ma is
majdnem a legszélén található, utolsó, csonka darabjaként az egykori
három holdas Andrássy-birtoknak,
amelyről a körülölelő városrész és
az itt található iskola is a nevét kapta.
A régi vadászkastélyból – legalábbis abból, ami megmaradt belőle – emlékház lett, amely Bálint
Ágnes írónő emlékét ápolja, aki bő
hatvan évig élt itt a vadászkastélyt
megvásároló dédapa unokájának feleségeként. A család igyekezett korhűen helyreállítani a házat, ahogyan
emlékeinkben él, de a lebontott részt
anyagiak hiányában nem tudjuk vis�szaépíteni. Pedig ki tudja, jöhetnek
még idők, amikor Vecsés turizmusa annyira fellendül, hogy egy helyreállított, romantikus Sissi-legendát
őrző vadászkastély, amelyben netán
még Ferenc József császár is megfordult, nagy vonzerőt jelenthetne.

Németh Ágnes
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A Fehér János Alapítvány
kitüntetettjei 2017-ben
A múlt év végén a falusi Szent Kereszt templomban és külön
a Jézus Szíve templomban Huszka Mihály plébános úr bejelentette, hogy a Fehér János Alapítvány két személynek Ezüstérmet adományozott. A Szent Kereszt templomhoz tartozó
egyházközségnél Halász Tamás, a Jézus Szíve templomhoz
tartozó egyházközség kitüntetettje Molnár Imréné, Terike volt.

Fehér János szülői örökségét is felhasználta
a felsőtelepi templom-zárda és leánypolgári építésére

H

Molnár Imréné, Terike is nagyon megalász Tamás 1983-ban lett az egyháztanács világi elnöke. Különös gondot for- érdemelten lett kitüntetve a felsőtelepi Jézus Szídított az egyházközség vagyonának őr- ve templom egyháztanácsa által. Nyugdíjasként
zésére, vagyis arra, hogy az egyházi ingatlanok több mint 15 évig hitoktatott három iskolában
ne kerüljenek nem megfelelő áron mások kezé- és két óvodában. Az alsótagozatos gyermekek
re. Ő szervezte Zöldi Sándor plébános úr idejé- részére 17 évig vezette a Jézus Szíve Gyermekben a fiatalok részére a Lourdes-i zarándoklatot. klubot. E templomban eredményesen működő
Ugyancsak Sándor atya idejében történt a temp- Biblia-kör vezetésében is tevékenykedett. Rendlom tetőzetének cseréje is. Halász Tamás elnök- szeresen részt vett a templom takarításaiban és
ségének utolsó évében került sor a plébániaépület díszítésében, és lehetne még sorolni önzetlen,
belső rendbehozatalára is. Halász Tamás hitéle- lelkiismeretes segítését szinte minden területen.
De ki is volt Fehér János? És hogyan működik
te is példaértékű volt a hívők számára. Ötven évvel ezelőtt – Hajdú Jenő káplán idejében – még és milyen célokkal a róla elnevezett Fehér János
fiatalon – kapcsolódott be a Passió éneklésébe és Alapítvány?
Fehér János pápai prelátus, plébános egyike volt
jelenleg is egyik legaktívabb tagja a templomi
szolgálatnak. A német nyelvű énekhagyomány azoknak, akik legtöbbet tettek településünkért. Őrszálláson született 1874. június 3-án. Vácott végezte
ápolását is szívén viseli.

teológiai tanulmányait. Vecsésen 1906-tól szolgált.
Három évig, mint káplán, majd mint plébános, 1958.
november 21-én bekövetkezett haláláig. Sírja a vecsési temetőben található. Fehér Jánost püspöke esperessé nevezte ki, majd később 1921. október 5-én,
munkásságért pápai kamarás címet kapott. Amellett,
hogy Fehér János elsődleges feladata volt Vecsés hitéletének ellátása, minden energiáját a község kulturális fejlesztésének szentelte. Hogy eredményesen
dolgozhasson, elvállalta az iskolagondnokságot, a
Vöröskereszt helyi szervezetének és a felsőtelepi leánypolgári vezetését. Az ő kezdeményezésére – és
jelentős támogatásával – épült fel a falusi kultúrház,
mely felrobbantásáig (1944. november) a község
büszkesége volt. Nem csak jövedelmét, hanem szülői örökségét is felhasználta a felsőtelepi templomzárda és leánypolgári építésére. Ezt márványtáblán
örökítette meg az utókor a felsőtelepi templomban. A
község díszpolgárává is választották, valamint kormányzói kitüntetést is kapott. (Az ő munkásságának
és anyagi áldozatvállalásának köszönhető az Andrássy iskola felépítése 1927–1928-ban – a szerk.) A
plébániatemplom (Fő u.) felrobbantása (1944) után
egy új templom felépítéséért is minden erejével, minden összeköttetésével küzdött, de a Fő utcában épülésben lévő templomot is le kellett bontatnia.
(Az új templom felépülését a Jókai utcában, már nem érte meg.)
Érthető, hogy tisztelői az önzetlen, fáradtságot és anyagiakat nem
kímélő plébános emlékére nyitott,
közhasznú alapítványt hoztak létre 2008. augusztus 12-én. Az alapító Kaposi József volt.
Az alapítvány céljai közül párat
említenék:
• az egyházközség területén működő kulturális és ifjúsági szervezetek támogatása;
• az egyházközség időseinek támogatása, gondozása;
• az egyházközség templomának és felekezeti
ingatlanjainak felújítása, karbantartása, berendezések működtetése, korszerűsítése, újabb
épületek építtetése;
• a hit megőrzésének, erősítésének támogatása.
Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében adományokat gyűjt, valamint egyházi jellegével ös�szeegyeztethető gazdasági tevékenységet gyakorol. Az alapítvány közhasznú, nyitott, csatlakozhat
hozzá, aki céljaival egyetért, azokat elfogadja és
támogatni kívánja. Támogatni lehet készpénzzel, személyes munkával, vagyoni értékű joggal.
Nagy István Elek, kép: Polgár Gyula és Nagy István Elek

Hirdetés

KonténEr
szállítás

Sitt, szemét, sóder,
homok, termőföld szállítás
és gépi földmunka
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.
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Márta Ervin

tel.: 06-20/984 9242

Silvana
Virágüzlet

Február 14. Valentin nap

A Valentin nap nemcsak a szerelem,
hanem a szeretet ünnepe is!
Lepje meg ismerősét Valentin napi virágcsokorral!
Ebből az alkalomból csokrokkal, kiegészítőkkel,
kártyákkal, lufikkal várjuk vásárlóinkat.

2220 Vecsés, Telepi u. 46.
Tel.: 06-30/309-4955, 06-30/662-9781, 06-29/357-096
E-mail: silvana-virag@freemail.hu
Nyitva tartás: H–P: 8–17, Szo.: 8–13 • V: 8–12
Egyedi kívánságokat is
teljesítve várom kedves
régi, illetve új megrendelőimet és vásárlóimat!
Tóth Istvánné
és Kállai-Tóth Szilvia

Gázkészülék javítás

Vass IstVán

gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635
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Szenteste a reformátusoknál
Rendhagyó családi istentisztelet volt a vecsési református templomban 2017 szentestéjén.
Ennyien még soha sem szorongtunk a templomban, köztük csaknem száz gyermek. Sokaknak
csak állóhely jutott. Dömötörné Molnár Krisztina negyedik éves teológushallgató igehirdetése
alatt még a légyzümmögést is meg lehetett hallani. Egy jelképes levél érkezett ugyanis a
gyülekezetnek, amelyben ez állt: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.” (Lk 2;11). Ki hozta a levelet? Isten küldötte, mai szóval egy „postás”, mint ama
éjszakán a nyájukat őriző szentföldi pásztoroknak az angyal: „És az Úr angyala megjelent
előttük” (Lk2,9). Az angyal, vagyis a küldött. Isten üzenetét hozta. Mindenki, aki Isten üzenetét
tolmácsolja, az ma is angyal lehet. Te is lehetsz angyal, ha Isten üzenetét mondod el másoknak.

M

egtesszük-e ezt mi is?
Akarunk-e angyalok lenni? Tegyünk egy próbát és
legyünk angyalok! – biztatta az igehirdető a jelenlevőket. – Forduljon
mindenki a szomszédjához, akár ismerjük, akár nem, és mondjuk neki:
„Az Isten szeretet”(1Jn 4,8). Könnyű
ez nekünk, mondhatná bárki, de a
pásztorok, akikhez a Megváltó születéséről az örömhír érkezett, írástudatlan, lenézett, kiközösített emberek
voltak. A Bibliában ez áll: „Pásztorok
tanyáztak azon a vidéken a szabad
ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett”(Lk 2,8). A pásztorok a
foglalkozásuk miatt az Isten törvényét sem tudták megtartani. Az akkori társadalomban nem volt ennél
alacsonyabb társadalmi réteg. Isten mégis őket választotta ki, a szegényeket, a megvetetteket. Ez a kegyelem érthetetlen csodája. Jézus
születése ugyanis mindent felfordít,
eltörli a régieket és újakat hoz létre:
Isten az alkalmatlanokat teszi alkalmassá, a megvetetteket és a kicsiket
nagyokká. Ha te is kicsinek, alkalmatlannak érzed magad arra, hogy
Isten megszólítson és használjon, ha
olyan dolgok történtek az életedben,
ami miatt azt gondolod, hogy Isten
biztos elutasít téged, esetleg mások
mondták ezt neked, íme, neked is szól
az örömhír: Üdvözítő született ma!
Mi az ember első reakciója erre
a csodára? A pásztorok olyan hatalmas dolgokat láttak, hogy félelem
fogta el őket. És ekkor megszólalt Isten küldötte, az angyal: „Ne féljetek,
mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lk
2,10-11). Ez az örömüzenet. Érdemes
arra is figyelni, hogy 365-ször hangzik el a Szentírásban: Ne féljetek! Az
év minden napjára jut tehát egy. Az
angyalok tehát valóságos örömöt hoztak. Miért örömüzenet ez? – tette fel
a kérdést az igehirdető.
2018. január 
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Szenteste a református templomba

Gyerekek betlehemese
A görög szótér szó magyarul azt sen új teremtéssé teszi. Isten ugyanjelenti: üdvözítő. Mit jelent ez igazá- is a létünk mélyéig hatol, és új életet
ból? Azt, hogy Isten a megszületett kaphatunk Jézus által.
gyermek, a Krisztus által el- és befoEz a karácsony lényege, ez a nagy
gad minket, és az örök élet lehetősé- örömüzenet, amelyet a pásztorok
gét kínálja mindnyájunknak. Azt je- kaptak, és mi is megkaphatjuk, ha
lenti, hogy Isten Jézus Krisztusban befogadjuk a szívünkbe Krisztust.
nem foltozza és javítgatja kívülről Ez az üdvösség útja, amelyről Isten
vagy belülről életünket, hanem vado- angyalok által küldött üzenete szól.
natújat teremt a régi helyébe, úgy is A karácsony örömhíre az Üdvözímondhatnánk a Reformáció 500. em- tő megjelenéséből, megszületésélékévében, hogy megreformál. Ezért ből fakad. Az ember azonban ezért
írta egykor a vecsési Balla Péter ze- semmit sem tett. Isten Krisztusban
netudós az énekében: „Új szívet adj, hozzánk lehajló szeretete tette ezt érUram énnekem!” A vallás ugyanis tünk. Isten karácsonykor Jézusban
felöltözteti ünneplőbe az embert, mint emberré lett, hogy új és örök életet
ahogy az ember is feldíszíti a kará- adjon nekünk. Valóságos örömünk
csonyfát, de a kegyelem, a Krisztus lehet tehát a Krisztusban, amit nem
műve, az egészen más. Kicseréli az tud elvenni senki és semmi. Ez az
ember egész benső világát, és telje- öröm abból fakad, hogy Isten szere-

ti az embert. A pásztorok sem azért
örültek, mert angyalokat láttak, hanem a Krisztusnak, az Üdvözítőnek
örültek.
Nézzük csak végig az életünket!
Hát nem ezt keressük, kutatjuk mi
is mindenhol? Örömöt, szeretetet,
elfogadást, amit csak itt, a jászolnál, az Üdvözítőnél találhatunk meg.
És hogyan válaszoltak a pásztorok az angyali üzenetre! „Elmentek tehát sietve és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő
kisgyermeket. Amikor meglátták,
elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak”
(Lk 2,16-17). Meggyőződtek tehát
a hallott üzenet valóságáról, és Jézus születésének tanúi lettek. Változás történt az életükben: „A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve
és magasztalva az Istent mindazért,
amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik”
(Lk 2,20).
Mit teszünk mi most, 2018 küszöbén? Nem tudunk mindnyájan
elmenni Betlehembe, de a Szentlélektől hitet kérhetünk és kaphatunk,
hogy elfogadhassuk Jézust Üdvözítőnknek. Ennek tudható be, hogy a
református templomban az aprócska
gyermek-angyalok szentesti szolgálata versben, énekben, imádságban,
citeraszóban adott válaszokról, cselekedetekről szólt, amelyeknek a lényege: Uram, kérlek, jöjj az életembe, légy Üdvözítőm!
Tény, hogy a pásztorok hamar válaszoltak egykor az angyali üzenetre.
Kimozdultak megszokott életükből,
vállalták a bizonytalan és veszélyes
utat, hittel elmentek Jézus látására,
s találkoztak az üzenet igazságával,
Krisztussal, és magasztalták Istent.
Ilyen az, amikor a karácsony valódi üzenete megtalál ebben a felkavart világban minket, gyarló embereket is.
Orosz Károly, ny. mérnök-újságíró
Fotók: Nagy Mátyás
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Beszámoló a karácsonyi
cipősdoboz-akcióról

Labdarúgás

Változások a csapatnál: Több játékosnak köszöntük meg a segítséget, és váltunk meg tőlük.
Távozók: Farkas Ádám, Farkas Tamás, Tóth
Attila, Tóth Olivér, Reich Bence, Csiszár Richárd,
Márki Bence.
A felkészülést a csapat 2018. 01. 10-én kezdte
meg. Többen hiányoztak az első héten, de hétfőtől már csatlakoznak a többiekhez. A felkészülés alatt, hetente háromszor vagyunk Gyömrőn (hétfő, kedd, péntek 18 órától 19.30-ig) a
nagy műfüves pályán. Szerdánként és szombatonként (vasárnap) edzőmérkőzéseket játszunk.

NBIII. Közép csoport

Gyülekezetünk minden évben részt vesz a karácsony előtti
cipősdoboz-akcióban, úgy hogy a tagok összekészítik
a dobozokat, majd azokat összegyűjtve eljuttatjuk a
Baptista Szeretetszolgálat valamelyik gyűjtőpontjára.

Már hagyomány, hogy évenként december
27-én a Jókai utcai Szent Kereszt templomban – szentmise keretében – a borosgazdák
elhozzák új boraikat megáldatni.
Az egyház december 27-ére – Szent János
apostol ünnepére – teszi a boráldást, annak
emlékére, hogy Szent János apostolt hiába
kényszerítették, hogy igyon a mérgezett borból, az nem ártott neki. János, Jézus legkedvesebb tanítványa volt, a 12 apostol egyike.
A négy evangélista közül az ő leírása a legszárnyalóbb, hiszen Jézus meghívása után
állandóan vele volt. Az apostolok közül az
egyetlen, aki ott állt a Mester keresztje alatt,
s akire Jézus édesanyját bízta.
Az evangéliuma mellett három levele is
maradt ránk, melyeket híveinek írt. Prófétának is nevezhetjük, hiszen a Jelenések Könyvében látomásszerűen ír az eljövendő eseményekről. A többi apostolhoz hasonlóan
vértanúsággal koronázta meg hosszú életét.
Az egész évi lelkiismeretes, kemény munka
eredménye már mutatkozik ilyenkor a pincék
mélyén. Ezért hoznak a borosgazdák boraikból, és kérik rá Isten áldását is, hiszen Isten áldása nélkül gyakran eredménytelen a vállalkozásunk és erőlködésünk. Aztán a mise után
mindnyájan – a hozzátartozókkal és vendégekkel együtt a templom melletti terembe vonulnak, ahol baráti beszélgetés közepette friss, lilahagymás zsíros kenyér mellett megkínálják
egymást az új boraikból. Véleményt kérnek,
finoman kritizálják egymást és beszélgetnek
az alkalmazott technikákról. Hasznos is ez a
beszélgetés… Az új borok esetleges apró hibái – melyeket észre sem vesz, aki nem szakember – a beszélgetések, tanácsok eredményeként még javíthatók.
Vecsés régi címerében a szőlőtő is szerepelt, tehát őseink foglalkoztak a szőlőtermesztéssel is. Borászaink „alkotásaira” már
évek óta büszkék lehetünk, mert komoly sikereket érnek el a különböző borversenyeken. Aki szereti a szakszerűen kezelt, finom
borokat, nem bánja meg, ha a helyi borászok kitűnő nedűjét részesíti előnyben, ha
bort vásárol.
Egészségére! Kép és szöveg: Nagy István Elek

I

dén azonban gondoltunk egy merészet és azt vállaltuk, hogy a Vecsési
Bárka Baptista Gyülekezet maga létesít
egy gyűjtőpontot, mivel számtalan rászorulót ismerünk Vecsésen
és környékén, sok kapcsolatunk van határon
túli gyülekezetekkel is.
Vállaltuk azt is, hogy
mi magunk fogjuk eljuttatni az összegyűjtött dobozokat az érintetteknek. Legnagyobb
örömünkre, amikor ezt
a tervet megosztottuk a A Kulturális Központ aulájában gyűjtöttük az ajándékokat
Bálint Ágnes Kulturális
Központ vezetőségével, ők azonnal mellénk álltak, nokhoz, akinek nincs pénzük ajándékra – gyakés így partnerként helyet biztosítottak a gyűjtőpont ran még élelemre is alig.
kialakításában. De nem csak helyet adtak, hanem
Lehetőségünk volt nem pusztán a fizikai szükreklámozták is az akciót, és maguk is készítettek ségek betöltésével kifejezni a törődésünket, szedobozokat. A Baptista Szeretetszolgálat hozzájá- retetünket, hanem a felnőtteknek elmondani,
rult, hogy hivatalos gyűjtőpont legyünk, és ők is bábelőadással a gyerekeknek bemutatni, énereklámozták a vecsési elérhetőséget.
kekkel hirdetni, hogy a legnagyobb ajándék az,
Ilyen remek kezdés után felemelő volt látni, amit Isten adott Jézus Krisztusban az emberekahogy fokozatosan megtelt a BÁKK előcsarno- nek. Ahogy Jakab apostol fogalmaz a Bibliában:
kában elhelyezett karácsonyfa környéke dobozok- „Minden jó adomány és minden tökéletes ajánkal. A gyülekeztünk, a kulturális központ dolgo- dék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá,
zói, vecsési és környékbeli családok, munkahelyi akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyékkollektívák hozták el ajándékaikat, sőt még a Bá- nak váltakozása!” Ezt közvetítettük az élelmilint Ágnes Óvoda is összefogta a saját adományo- szercsomagokkal és a cipős dobozokkal is, mert
zóit. Ennek hála több mint 200, értékes ajándékok- erről szól a karácsony.
kal teli cipős doboz gyűlt össze, ami felülmúlta
A legtöbb dobozt Kárpátaljára juttattuk el,
az előzetes várakozásokat. Ezúton is szeretnénk amihez a Baptista Szeretetszolgálat is adott még
kifejezni mindenkinek köszönetünket, akik ránk 300 darabot. Miután az ukrán határon mind sibízták ezeket a kincseket, és közvetíteni azt a há- keresen átjutott, a Zápszonyi Baptista Gyülekelát feléjük, amit az ajándékozottak éreztek.
zetet kértük meg, hogy a kiosztásban segédkezNincs lehetőségünk minden gyermek nevét és zenek. Ennek köszönhetően a kicsi színmagyar
képét közzétenni, akikhez eljuttattuk a csomago- falu minden iskolása (160 fő) és óvodása (62 fő)
kat, de egy pár sorban beszámolunk a fontosab- kaphatott egy-egy csomagot.
bakról.
Jutott még csomag Rafajnaújfalura is, ahol
Nem sokkal az első dobozok megérkezése után minden óvodás (52 fő) és további 30 gyerrögtön el is utazott gyülekezetünk egy csoport- mek kaphatott ajándékot. Beregszászban 10,
ja a vajdasági Bácskossuthfalvára, hogy ott 5 kü- Beregújfaluban 60, Nagyberegen pedig 50 csolönösen rászoruló családnak élelmiszercsomagot magot osztottunk ki. Mindenhol karácsonyi progés cipős dobozt adjon. Itt 20 gyermeknek lett ka- ram, Jézus születésére való emlékezés, éneklés,
rácsonya azáltal, hogy idén először kapott aján- versmondás, a gyermekek produkciói kísérték
dékot.
az átadást.
Később a Pest-megyei Pándon lévő Nemadomfel
Összegzésül elmondható, hogy felejthetetlen
Házat látogattuk meg, ahol 5 családnak vittünk karácsonyi élményt nyújthattunk sok száz gyerélelmiszersegélyt és 35 dobozt ajándékoztunk az meknek határon innen és túl. Köszönjük mindottani rászoruló gyerekeknek.
azoknak, akik hozzájárultak ehhez.
Vecsésen is megajándékoztunk 8 családot élelTéglási Lajos,
miszercsomaggal és 15 dobozt juttatunk el olyabaptista lelkipásztor
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Nem adjuk fel!
A 2017–2018-as bajnokság őszi szezonja sajnálatos módon nem úgy sikerült, ahogy terveztük.
Mint újonnan felkerülő NBIII-as csapat, célunk
nem volt más, mint a bent maradás elérését biztosító helyezés elérése. Bátran állíthatom, hogy
egy ilyen játékosállománnyal rendelkező csapatCzibolya Zoltán
nak nem itt lenne a helye a bajnokságban. Biztos
voltak rossz döntéseink, de Fortuna sem volt veCzibolya Zoltánt, a VFC elnökét a napokban meg- lünk. Nagyon sok olyan mérkőzést vesztettünk el,
kerestük, hogy érdeklődjünk a csapat házatáján amit minimum hozni kellet volna egy döntetlentörténtekről. Elnök úr azt kérte, hogy a honlap re, vagy akár győzhettünk volna. Értékes pontoszámára készített írását, helyzetjelentését jelen- kat szórtunk el. De ez a múlt, most nekünk a jetessük meg, mert mást ebben az időszakban még lennel kell foglalkozni. A cél változatlan, a bent
nem tud elmondani. A honlapon megjelent írá- maradás kiharcolása! Nagyon kemény, küzdelsát változtatás nélkül közöljük.
mes tavasz vár a csapatra.

Edzőmérkőzéseink:
2018. 01. 20-án Vasas–Vecsés 10 óra
2018. 01. 27-én Monor–Vecsés 11 óra
2018. 02. 07-én REAC–Vecsés 16.30
2018. 02. 10-én MTK II.–Vecsés (egyeztetés alatt)
2018. 02. 18-án Csepel–Vecsés 13 óra
2018. 02. 24-én Kaposvár–Vecsés 13 óra
2018. 01. 29-tól 2018. 02. 02-ig a csapat edzőtáborban lesz. A helyszín Debrecen. Szakmai szempontból nagyon fontosnak tartjuk, hogy az edzőtábor megvalósuljon. Az edzőtábor idején is van
kettő (2018. 01. 30-án, 2018. 02. 02-án) felkészülési mérkőzésünk.
Több játékos is fog érkezni a csapathoz, de egy
játékossal már sikerült megegyeznünk, Petric
Brankoval. Úgy gondolom, hogy ő biztos erősítés lesz számunkra. A többi érkező játékosról
későbbiek folyamán tudunk pontos információt adni.
Hajrá Vecsés!

Hirdetés

Családi

fogászat

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter
dr. Csorba zoltán

Vassné Csorba zsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

VeCsés, Báthory u. 16.

Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra

telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

Már a Facebookon
is elérhető a
Vecsési Tájékoztató
A www.facebook.com/
vecsesitajekoztato oldalon
naponta frissülő tartalommal várjuk a Vecsési
Tájékoztató olvasóit!
Lájkolják az oldalt
és osszák meg
ismerőseikkel!

2018. január 

Tájékoztató

MEGHÍVÓ

Tisztelt Támogatóink és Barátaink!
A Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar

2018. január 27-én 16 órakor
ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját,
amelyre szeretettel meghívjuk Önöket!
Helyszín: Bálint Ágnes Kulturális Központ

A hagyományos rövid szakmai és pénzügyi beszámoló után
egy kis műsorral és vacsorával kedveskedünk a vendégeknek,
utána házi sütemények és zene-tánc zárja a programot.
Idén több meglepetéssel is szolgálunk majd!

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda

A Népdalkör vezetősége
06-30/668-7036

„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com
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December 15-én a Vadászi étteremben tartotta évzáró összejövetelét a kézilabda-szakosztály.
A férfi szakágnak még ugyan hátra volt a záróforduló, de az esetükben már meg lehetett vonni a
mérleget, ahogyan az a beszámolókból később
ki is derült.
Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Szlahó
Csaba polgármester, Czibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke, valamint Alattyányi István, a gazdaságibizottság elnöke, és más szakosztályok vezetői is, közöttük Varga István, a VSE volt elnöke.
Antal Zoltán, a szakosztály vezetője köszöntötte a Szegedi Istvánt, a szakosztály felügyelőbizottságának elnökét, valamint Tuba Zoltánt, az
FB tagját, az ÉL-TEAM vezetőit, mint főtámogatókat, továbbá más jelenlévő mecénásokat és nem
utolsósorban a női és férfiszakág csapatait.
Antal Zoltán
Kovács Márton
Szlahó Csaba üdvözölte a játékosokat és a vezetőket, megköszönte tisztes helytállásukat, azt,
hogy jó hírét vitték a városnak országszerte. Támogatásukról biztosította a szakosztály tagjait és
további sikereket kívánt mindegyik csapatnak.
A köszöntések után vacsora következett, majd
lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre. Kovács
Márton elnök feladata a szakosztály működési
költségeinek biztosítása. Elmondta, hogy a férfiés női mezőnyben 15 csapat játszik a vecsési színekben, és ez közel 250 fő igazolt játékost jelent.
Szakáganként U10, U12, U14, serdülő, ifjúsági és
felnőtt (férfiaknál kettő van) csapat versenyeztetését kell megoldani. Mindezek biztosítására rendelkezésre állnak az anyagiak. A költségvetés Nagy Károly
Bartus Judit
kétharmadát a TAO-osztalék teszi ki, a fennmaradó hányadot az önkormányzat és más támoga- pat ősztől kiegészült a KSI korosztályos fiataljaival,
Nagy Károly elmondta, hogy tavaly a ceglétók biztosítják. Az elnök elmondta, hogy a TAO- őket Szabóné Balog Judit tréningezi. A vecsési ifi- di csapat mellett vállalta el a vecsési együttes
támogatásokat szigorú feltételek mellett szabad seket Szilágyi Péter irányítja, ő még a felnőtt má- edzőségét. Számára is nagy kihívás volt, hogy
felhasználni, és ezt az országos szövetség sűrűn, sodik csapat edzője is, ahol Pindák László erőnlé- amatőr körülmények között mire képes. Kifejévente többször ellenőrzi. Jelentős többletköltsé- ti edzőként is közreműködik. A serdülőgárdánál tette, hogy a tavasz nagy csalódás volt, és belátget okoz az, hogy az ifjúsági csapatok bajnoksága Tóth József a szakmai vezető és Vitáris Norbert a ta, hogy erősíteni kell és az edzések számát is
különvált a felnőttől. A felnőttek Nyugat-Magyar- kapusedző. Az utánpótlás fiatalabb korosztályai- növelni kell. Kiemelte, hogy a hárompontos veországra, az ifik az ország keleti felébe utaznak, nál a felnőttcsapatok kiválóságai irányítják a gyer- zetést heti négy edzéssel érték el, de ellenfeleik
ami az utazási költségek radikális emelkedését mekek munkáját.
közül többen 6-7 alkalommal tréningeznek heokozta. Igen tetemes költség még az üllői sportA hölgyeknél a felnőtt-, az ifjúsági és a serdü- tente. Ez dicséri a gárda – főként a kezdő hatos –
csarnok bérlése, bár jelentős kedvezményt bizto- lőgárda szakmai vezetője Bartus Judit, munkáját erejét, de hozzátette, hogy szerencsére elkerülte
sít a VSE-nek Dienes András, a létesítmény ve- Turkaya Katalin kapus- és Munkácsi Máté erőn- őket a sérülés. Másik fontos momentumnak azt
zetője. Bérleti költség terheli még a szakosztályt léti edző segíti.
tartotta, hogy mentálisan erős az együttes tartáa Petőfi és a Grassalkovich iskola teremhasznáSzóba került a férficsapat ragyogó szereplése sa, kiváló a csapatszellem, az akarat, ami soklatáért.
kapcsán a profi ligába való felkerülés lehetősége. szor segített az ősz során.
A TAO-költségekből épül majd fel a Halmi Te- Nagy Károly mesteredző testközelből ismeri a
Bartus Judit, a hölgyek edzője kétarcúnak
lepi Általános Iskola udvarán az új kézilabda-mun- profi NBI világát, miután korábban a Gyöngyös, ítélte az őszi teljesítményüket. Nagyon jó kezkacsarnok, amely a fenti költségeket kiválthatja. majd most a Cegléd edzőjeként hetente viaskod- dés után hat vereség zárta szezont. Ugyanakkor
Erre az országos szövetségnél kellett pályázni, nak a legjobbakkal. A mesteredző nagyon tömö- elfogadhatónak értékelte az edzésmunkát, a láamelyre 630 millió forintot nyertek. A helyi ön- ren és találóan fogalmazott: „A csapatban benne nyok szorgalmát és hozzáállását. Erősítenünk kell
kormányzat további 65 millió forinttal támogatja, van a felkerülés, de a bennmaradás nem”.
több poszton, hogy az 5-6. hely táján zárhassuk
hogy a csarnokban nézőtér is legyen, mert a csarAz erősítés és az első osztályban való szerep- a bajnokságot és egy masszív csapat alapjait lenok így alkalmas lesz első osztályú mérkőzések lés közel háromszoros költséget jelent a maihoz rakhassuk – mondta a tréner, aki nagyon derűmegrendezésére is.
képest, aminek egy nagy részét a Szerencsejáték látó volt az utánpótlással kapcsolatban. Mind az
Antal Zoltán a szakosztály szakmai munkájá- Rt. – állami szabályozás miatt – átvállalja, de ez ifi, mind a serdülő éremesélyes, ami különösen
nak biztosításáért felelős. Tizennégy szakembert sem elegendő. A TAO-összegek erősen kötött fel- azért figyelemreméltó, mert sok közöttük a 14foglalkoztat a szakosztály a 15 csapatnál. Hosszan használási feltételei miatt további komoly támoga- 15 éves, akik még hosszú évekig együtt játszsorolta az edzőket: a felnőttkeret eredményessé- tókra van szükség. A szakosztály vezetői kifejez- hatnak, illetve akár a felnőttek közé is bekerülgét Nagy Károly mesteredző irányításával Bakos ték szándékukat, hogy mindent elkövetnek azért, hetnek.
István kapusedző, Szabó András erőnléti edző és hogy feljutás esetén a profiligában is helyt tudjaAdósak vagyunk a férfi felnőttcsapat utolsó
Szilágyi Péter segédedző segíti. Az ifjúsági csa- nak állni a vecsési színek képviselői.
meccsének eredményével.
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Magabiztosan
vezeti
a bajnokságot
a Vecsés
Hazai pályán
győzelemmel zártunk

Fogathajtás
A fogathajtók hazai ranglistájának élén végzett ifj.
Dobrovitz József 2017-ben

Kézilabda

IFJÚSÁGI II. OSZTÁLY
KELETI CSOPORT

2017. december 16.
Vecsés SE ÉL-TEAM–Százhalombattai KE
37-27 (20-9)
Törökszentmiklósi Székács KE–Vecsés SEGólszerzők: Simányi 8, Lendvay 7, Takó 6, Ha- KSI-ÉLTEAM 18-38 (8-25)
lász 6, Tóth N. 2, Csapai 2, Kökény 2, Győrfi 1,
Antal L. 1, Antal M. 1, Fiar 1
Érvényesült a papírforma. Fiataljaink a 12 csapatos mezőnyben 7 ponttal a 9. helyet foglalják el,
Vecsés SE Él-Team–Százhalombattai KE 37- ami biztos bennmaradást ígér.
27 (20-9)
A felnőttek és az ifjúságiak számára február
Üllő, 180 néző
közepén kezdődik a bajnokság tavaszi idénye, és
Vezetőedző: Nagy Károly
május közepén fejeződik be.
Gólszerzők: Simányi 8, Lendvay 7, Halász és
A Pest Megyei I. osztály B csoportjában szeTakó 6-6, Csapi 2, Kökény 2, Tóth 2, Antal L. 1, replő VSE II. gárdája újabb győzelmekkel tartja 3.
Antal M. 1, Fiar 1, Győrfi 1
helyezését és 3 pont az előnye a 4. helyezett előtt.
Magabiztos játékkal hengereltek fiaink az Minden esélyük megvan a felsőházi rájátszásra.
őszi szezon zárómérkőzésén. Nagyon komoly
előnyt sikerült szerezni az 1. félidőben, állva
hagytuk a vendégeket. A második játékrészben mindenki szóhoz jutott, így összesen 11
NŐI – NBII Déli csoport
játékosunk talált be az ellenfél kapujába. Méltó befejezése volt az őszi szezonnak. Gratulálunk és köszönjük!
A hölgyek már december elején befejezték a szezont. Az őszi idény végét a 8. helyen zártuk 9 ponttal. Kiesési gondok nincsenek, de ez nagyon kevés.
Az első helyen öt pont előnyel 100%-os mérleggel
az ÍN-ÖR csapata áll a TFSE (17), a Tököl (15) és
FÉRFI – NB I/B Nyugati csoport
a Csepel (15) előtt.
A házi góllövőlistát 60 góllal Martinek Emőke
vezeti Tóth Tímea (58) és Doszpod Réka (42) előtt.

A fogathajtó szakágban a négyes fogatoknál a
tavalyi eredményei alapján ifj. Dobrovitz József
végzett az élen. A kettesfogatoknál Hölle Martin volt a legeredményesebb, az egyesfogatok
ranglistáját Nyúl Katalin vezeti. A pónifogatoknál is érdekesen alakult a 2017-es ranglista:
a négyesek mezőnyét Palkovics Dávid, a kettesekét Lehőcz Dávid, míg az egyesfogatokét
Gáspár Szilvia vezeti.
forrás:fogathajtohirek.hu
Hirdetés

Kézilabda

Kézilabda

Őszi végeredmény

A gárda messze a legtöbb gólt szerezte a csoportban. A csoport gólszerzőinek listáján ennek megfelelően a vecsési játékosok igen előNŐI – Ifjúsági III. osztály
kelő helyeken találhatók.
– Déli csoport
2. Simányi Péter 77 gól, 6. Lendvay Péter 60,
18. Kökény Tibor 51, 22. Takó Dániel 48, 29. Halász Máté 44, 34. Tóth Norbert 42 találat.
A tabellát Szigetszentmiklós és XVI. Kerület vezeti 18-18 ponttal. Vác II és Dabas 14-14
ponttal követi őket. A mi fiataljaink az 5. helyezést foglalják el 12 pontot begyűjtve. Záráskor látható, hogy az első két hely távolinak
látszik, de a bronz teljesen reális elvárás lehet.
A góllövőlistát Jefcsák Renáta vezeti 73 találattal Metzker Petra (59) és Cseszlai Marietta (48) előtt.
szalontai • Fotók: Nagy István Elek

Kézilabda

Forrás: www.facebook.com/gyorikezilabda

Sikeres évet zárt
a legnépesebb szakosztály
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REKLÁM

REKLÁM

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet Csőszer áruház
MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

gázterVezés, átadás

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

VECSÉSI
Tájékoztató

ÖN

Ez az
hirdetésének a helye!

87%

Közvélemény-kutatási adatok
szerint a település lakosságának
-a
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét,
szolgáltatását hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2. • Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17

Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

Rózsa

Ebéd házhozszállítás
a hét minden napján.

kifőzde KEDVEZŐ ÁRON!

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

napkollektor értékesítés, szerelés

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

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!
• Lecserélné drága feltöltő
kártyáját olcsó előfizetésre?
• Számhordozás ingyenes!
• Elege van a sorban állásból?
• Kártyafüggetlen
mobiltelefont keres?
• Egyedi előfizetési csomagok,
számlaelemzés után
• Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
• Nemzetközi hívókártya

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

ÚJ ÉV – STABIL, BIZTOS MUNKA!
MUNKANÉLKÜLIEK és MUNKAVÁLTÁSON GONDOLKODÓK

FIGYELEM!

Amennyiben minőségi munkát ad ki a kezéből és a
maximális teljesítményre törekszik, azt DÍJAZZUK!
(Akár bruttó 1350 Ft/óra bérezéssel!!)
Amennyiben nem dolgozik keményen csak
az alapfizetését biztosítjuk!

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!
Ügyintézés akár otthona kényelmében,
előre egyeztetett időpontban:

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója

ITT a LEHETŐSÉG, ha pénzt akar keresni!
JELENTKEZZEN hozzánk
GYÁRTÁSI MUNKATÁRSNAK, Vecsésre!
Béren Felüli pozitívumok:

• Bejelentett, stabil munkalehetőség
• Jelenléti bónusz (Próbaidő alatt is!)
• Cafeteria (Próbaidő alatt is!)
Munkavégzés helye: vecsés
JELENTKEZZEN mielőbb a 06-20/804-8000-es
telefonszámon! jelentkezes@delego.hu

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

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

vecsés, Fő út lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út 214.
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA
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.

INFORMÁCIÓK

A közvilágítási hibák
bejelentésére 80-as
számot kell tárcsázni
Folytatódik a 06-40-esként
ismert kékszámok kivezetése
  Vecsés körzetében 2018-ban a közvilágítási hibák bejelentésére használt 40-es kék számot megszüntetik.
A 40-es hívószám helyett a jövőben
80-as hívószámot kell majd beütni a
telefonokba. Az új zöldszám hívása
ingyenes. A számváltozás megkön�nyítése érdekében a jelenlegi szám
hívásakor egy automata tájékoztatja a bejelentőt a változásról.
A megszűnő kéktelefonszám a 0640/980-030, az új ingyenesen hívható zöld telefonszám pedig a 0680/980-030.
A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) a kékszámok hívásdíjával kapcsolatos sokasodó fogyasztói panaszok miatt rendelte el
a 06-40-es számtartomány – a kékszám-szolgáltatás – hazai megszüntetését. A kékszámokat 1997-ben azért
vezették be, hogy az akkori, zömmel vezetékes telefont használók a
számot az ország bármely pontjáról

ugyanannyiért, a helyi hívás díjáért
hívhassák. A helyi és a távhívás díjkülönbözetét a hívott fél fizette. Ám
a mobiltelefonálás elterjedésével a
helyi hívás fogalma értelmét vesztette, a kékszámok hívásáért a szolgáltatók különböző díjakat számláztak, és gyakran a kékszámok hívása
többe került, mint bármely más belföldi hívás. Ezzel viszont a szolgáltatás éppen a lényegét, a kedvezményes
díjazását vesztette el, így az NMHH
a megszüntetés mellett döntött.

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.

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 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.

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.

A helyi önkormányzat
közéleti tájékoztató lapja

Tájékoztató

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

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350-120) – január 22-ével,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557-820) – január 29-ével,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350-270) – február 5-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350-353) – február 12-ével,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356-326) – február 19-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350-120) – február 26-ával
kezdődő héten ügyeletes.
Hétvégén (szombaton 8-tól 20-ig, vasárnap 9-től 18-ig) a Szent Ferenc Patika tart nyitva.
A hétvégi nyitvatartáson túl az adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

Oktatási intézmények
Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu
Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda
2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda
2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda
2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda
2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

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

Egészségügyi intézmények

Szolgáltatás

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

ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: ingyenesen hívható zöld telefon +36-80/980-030,
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
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Williams TV és Rádió:
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Szociális intézmények
Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
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ecember elején már minden
jegyet eladtak a január 13án estére meghirdetett bálra. Évekkel ezelőtt alakult ki, hogy
január közepén rendezik meg a bált,

Práczki Péter és Farkas Eszter
tangója

amin egyre több baráti társaság vesz
részt. A népszerűséget azzal is lehet
magyarázni, hogy a szilveszteri bálok
után, a farsangi szezon megkezdése
előtt egyre nagyobb igény van táncos-zenés rendezvényre Vecsésen is.
Amióta átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot, azóta itt rendezik
ezt a nagyon hangulatos bált. Szinte a kezdetektől a pécsi a 4For You
együttes szolgáltatja a zenét és harmadik éve a Fütte Bistro biztosítja a
vendéglátást. Este hét órától várták
a vendégeket, a rendezvényt nyolckor kezdték el. Kedves gesztus volt,
hogy Liptai Rita főszervező a bejáratnál mind a 260 vendéget külön fogadta, majd elkísérte őket a helyükre.
A családias hangulatú rendezvényt Szlahó Csaba polgármester
nyitotta meg, aki köszöntőjében
elmondta, hogy „a városban olyan

célokat tűznek ki, amiket el is tudunk érni. Azt kívánom, hogy legyen mindenkinek konkrét célja
2018-ban is, amihez jó egészséget
kívánok!” Megemlítette, hogy a város sokat tesz a település egészségügyi ellátásáért is. Ennek része, hogy
2018-ban pályázati pénzből megépítik az új Egészségügyi Alapellátási
Központot a településen. Kihangsúlyozta, hogy a város fejlődését reprezentálja a BÁKK épülete is, ami
méltó helyet biztosít ennek a rendezvénynek. Ez egy olyan közösségi tér, ahol szórakozás mellett új
ismeretségeket, barátságokat lehet A bált Szlahó Csaba és Halápiné
kötni. Ezt követően Halápiné Bor- Borbás Ágnes nyitotta meg
bás Ágnes aljegyző köszöntőjében
Éjfél után – a belépőjegyhez ajánarról beszélt, hogy az első bál óta
eltelt 11 év alatt több asztaltársaság dékba adott tombolán – lehetett éralakult és lassan a kulturális közpon- tékes ajándékokat nyerni, szép szátot is kinövik. A megnyitót Práczki mú tombolatárgyat ajánlottak fel a
Péter argentin tangó bemutatója kö- város vezetői és vállalkozói.
Kép és szöveg: Polgár Gyula
vette, partnere Farkas Eszter volt. A
Fütte Bistro készítette finom vacsora után a nyitótáncot Szlahó Csaba
és Halápiné Borbás Ágnes aljegyző,
valamint Kis Tóth János, a BÁKK
igazgatója és Liptai Rita mutatta be.
Keringővel invitálták a résztvevőket a mulatozásra. Ezt követően nem
volt kötött táncrend, mindenki szabadon táncolhatott egészen reggelig.
A 4For You Pécsről érkezett

Az asztal szélén Bükk László volt polgármester
A bálon ott volt Alattyány István és Frühwirth Melinda képviselő is

Reggelig táncoltak

