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Megalakult
a képviselőtestület

Vecsés,
a madárbarát
város

Nyugdíjba
ment a Falusi
óvoda vezetője

PROGRAMOK

HÍREK

1956 hőseire emlékeztek

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk
a kisgyermekes családokat

december 14-én, szombaton
15 órakor tartandó

KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGÜNKRE!
Helyszín: Bálint Ágnes
Kulturális Központ
Vecsés, Telepi út. 43.

Karácsonyi műsor,
vendéglátás, ingyenes tombola!

Vecsési Kereszténydemokraták

Megemlékezést tartottak október 23-án a Szent István téren,
az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából.
Az ünnepség a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekarának kíséretében a
Himnusz közös eléneklésével
kezdődött. A megemlékezésen
a megjelent érdeklődők mellett
részt vett Szlahó Csaba polgármester, Mohainé Jakab Anikó
jegyző, a képviselő-testület, továbbá a helyi civil szervezetek,
egyesületek és politikai pártok
képviselői.
A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Gál István, Vecsés város díszpolgára. Beszédében egyebek között kitért a
Vecsés Város Önkormányzata 2018-ban
forradalom és szabadságharc vepályázott az önkormányzati tulajdonú belcsési áldozataira.
– Emlékezünk azokra a veterületi utak szilárd burkolattal történő kiécsésiekre is, akik életüket adták
pítésének és felújításának támogatására. A
a hazáért, mint Havalda László,
Pénzügyminisztérium PM_ONKORMUT_2018/
aki az éles saroknál a szovjetek
elleni
fegyveres harcban áldozta
168 számon 89,98 millió Ft támogatást biztofel életét, vagy Csűros Zoltánra,
sított az utca mindkét szakaszának felújítására. aki az ellenállásra buzdító plakátok készítésekor esett áldozaovember elején ünnepé- elemes sebességellenőrző egy- tul, illetve Simon Bélánéra, aki
lyes keretek között ad- séget is telepítettek.
a pufajkás sortüzek áldozatául
ták át a felújított KiniA Kinizsi utca mint gyűjtő- és esett. Kegyelettel őrizzük emzsi utcát. Az átadóünnepségen átvezető út nagy forgalmat bo- léküket – mondta.
Szlahó Csaba polgármester és nyolít a Halmitelep, az AndrásBeszédét a fiatalokhoz intédr. Szűcs Lajos országgyűlési sy-telep, Kertekalja és a lakópark zett gondolataival zárta.
képviselő vágta át a nemzeti szí- között. A közúti közlekedés melnű szalagot és adta át a felújított lett a Volánbusz járatai is haszutcát. Az útburkolat felújítása a nálják az utcát. A felújítással a
Dózsa György út–Erzsébet tér közelben lévő, nagy forgalmat
közötti 630 méter hosszú sza- bonyolító közintézmények és kekaszon kezdődött, majd az Er- reskedelmi egységek elérése is
zsébet tér–Zrínyi utca közötti kényelmesebbé válik.
Nem új keletű téma, hogy az
525 méteres második szakasszal
elektromos töltőállomásokon
folytatódott. A felújítás keretémegszűnik az ingyenes szolTOVÁBBI
ben megtörtént a csapadékvízgáltatásnyújtás. Ezzel kapcsoelvezető árkok profilozása, valalatban az év közepe óta több
INFORMÁCIÓ:
mint zöldfelület kialakítása. Az
cikk megjelent az országos
utca első szakaszán egy olda- Vecsés Várossajtóban, az NKM Mobilitás
lon a gyalogosjárda is megújult,
központ-fejlesztő
Kft. nyilvános 50 kW-os és 43
az elöregedett betonburkolatot
Projekt Nonprofit Kft.
kW-os AC-villámtöltőit már
viacolorra cserélték. Kiegészítő
2220 Vecsés, Károly u. 2.
egy ideje díjfizetés ellenéelemként, a nagyobb forgalmat
Tel.: +36-29-357-645
ben lehetett igénybe venni.
bonyolító Dózsa György út–Er- E-mail: info@vvft.hu
Nem kellett túl sokáig várni,
zsébet téri szakaszon egy naphogy végül Vecsésen is fizetőssé tegye a töltést az üzemeltető. Az erről szóló tájékoztatás Balogh Szabolcs, az
NKM Mobilitás Kft. ügyvezető igazgatója és Binder Tamás
technológiai vezető aláírásá-

BEFEJEZŐDÖTT
a Kinizsi utca
felújítása

N

– Ne hagyjátok magatokat becsapni, legyetek büszkék, hogy
magyarnak születtetek és annak
a népnek vagytok a gyermekei,
akik a Szovjetunió, illetve a kommunizmus bevehetetlennek hitt
bástyáján az első, soha be nem
tömhető rést ütötték. Emlékezzetek rá, ezzel verték be apáitok, nagyapáitok az első szöget a
kommunizmus képzeletbeli koporsójába.
Gál István beszéde után a Vajtó Produkció animátorai mutatták
be a „Szerelem az '56-os forradalom és szabadságharc idején”
című előadást.
A műsor után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit
az '56-os emlékműnél. Az ipartestület székházának falán elhelyezett emléktáblát Szlahó Csaba
polgármester és dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő koszorúzta meg.
N.

Fizetni kell az elektromos
autók töltéséért

2019. november

Tájékoztató

val érkezett meg a polgármesteri hivatalba.
„Az NKM Mobilitás Kft. által üzemeltetett töltőkön
2019. november 1-jén megszűnik az ingyenes szolgáltatásnyújtás. Az ezt követő
időszakban a 22 kW-os AC
gyorstöltőinken elindítjuk a
töltési szolgáltatás tesztfizetését, amelynek díjazása
bruttó 80 Ft/kWh lesz. A töltésindítás és leállítás módja változatlan marad, vagyis
applikáció vagy fizikai ügyfélkulcs segítségével történik, a töltés befejeztével”
– olvasható a levélben.
V.

3

Megtartotta alakuló ülését
HÍREK

Papp András és Nagy István Elek
Szlahó Csaba ismertette polgármesteri programját

BIZOTTSÁGOK

Az önkormányzati választás után bő két
héttel, október 29-én megtartotta alakuló
ülését a város képviselő-testülete.

Ü

nnepélyes keretek között alakult meg a város új képviselő-testülete október 29-én a polgármesteri
hivatal dísztermében. Az alakuló ülésen dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte a
képviselőket.

A képviselőtestület
összetétele
Szlahó Csaba, Skribekné
Komár Ágnes, Frühwirthné
Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Alattyányi István,
Várszegi Csaba, Kovács
Márton, Czibolya Zoltán
(valamennyien FIDESZKDNP).
Kompenzációs listáról szerzett mandátumot:
Kalasovszky Bernadett (Momentum Mozgalom-LMP),
Nagy Károly (DK), Oláh
László (MSZP).
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mei csakúgy, mint az eddig
meghirdetett összes programunk, nem csupán egy ciklusra szólnak, mert minden józan gondolkodású ember előtt
világos, hogy a jövőbe veze– Mostantól kezdve egy do- tő utat határozott tervekkel és
log fontos, hogy a képviselő höl- elképzelésekkel kell kikövezgyek és urak és a polgármester nünk. Büszkék lehetünk az edegy irányba tudja-e tolni ennek dig megtett útra, de ha előre tea településnek a szekerét – hang- kintünk, láthatjuk a ránk váró
súlyozta Szűcs, majd következe- feladatok sokaságát, tehát lazítes munkát és jó egészséget kí- tásra nincs idő – hangsúlyozta.
vánt a képviselő-testületnek.
Kiemelte, hogy az elmúlt Titkos szavazással döntötA köszöntő után Osztertágné több mint egy évtizedben az tek a képviselők az alpolgárdr. Dobrovitz Magdolna, a He- együttműködés és az összefo- mester személyéről
lyi Választási Bizottság elnöke gás jellemezte a testületek munismertette a választás eredmé- káját, amelyre a város érdeké- következendő évben is folytatnyeit, majd a hivatali eskütétel ben eztán is nagy szükség lesz. ni fogjuk – mondta.
után a képviselő-testület tagjai A jövőre nézve megfelelő kiinA polgármester kiemelte, 2006átvették megbízóleveleiket.
dulópontnak nevezte az elmúlt óta négy alappilléren – gazdálévek felelős és sikeres gazda- kodás, infrastruktúrafejlesztés,
ságpolitikáját, ugyanakkor fi- környezetvédelem és közbiztonPolgármesteri program
gyelmeztetett, hogy Vecsés sem ság, vállalkozásfejlesztés –
Az eskütételt követően Szlahó vonhatja ki magát a nemzetkö- nyugszik Vecsés fejlődése, és a
Csaba ismertette polgármeste- zi és hazai gazdasági folyama- jövőben is ennek megfelelően
ri programját.
tok alól.
szeretnék tovább építeni a várost.
– A mai naptól megalakuló
– Az országban kevés önA polgármesteri program néúj képviselő-testület
-testület fekormányzat büszkélked- hány fontosabb pontja: stabil és
lelőssége, hogy
gy mihet azzal,
azz hogy egy kiegyensúlyozott gazdálkodás
lyen jövő előtt
lőtt
éven belül két új a város biztonságos működtetéáll Vecsés?
s?
intézményt
int
is se érdekében, külső források beA most anii
megépített,
m
és vonása a beruházások megvaló„Együtt mi
ha
h a kormány sítására, víz- és csatornahálózat
vecsésiek ”
tudja
t
tartani megújítása, a város térségi és orprogram bi-ígéreteit,
í
ak- szágos gazdaságstratégiai szezonyos ele-kor
k ezt az el- repéből adódó előnyök kiaknáTábori Ferenc lett a város
társadalmi megbízatású
2019. november
alpolgármestere
Tájékoztató

A képviselő-testület alakuló
ülésén az önkormányzati bizottságok létrehozása, a bizottsági elnökök megválasztása és a külsős bizottsági
tagok eskütétele is megtörtént. A 2019–2024-es ciklusban a következő hat bizottságban zajlik majd az
önkormányzati munka.

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Elnök: Alattyányi István.
Képviselő tagok: Frühwirthné
Halász Melinda, Várszegi
Csaba, Oláh László, Kovács
Márton. Külsős tagok: Pintér
Tibor, Kári József, Oroszi Gábor, dr. Vonnák Iván Péter.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Oláh László.
Képviselő tagok: Várszegi Csaba, Alattyányi István,
Kalasovszky Bernadett. Külsős tagok: Enyedi Edgár,
Skribek Pál, ifj. Kortye Vilmos.

OKTATÁSI BIZOTTSÁG
Elnök: dr. Lugosi Mária.
Képviselő tagok: Alattyányi
István, Frühwirthné Halász
Melinda, Skribekné Komár
zása, a forgalom növekedéséből
származó problémák kezelése,
utak, járdák, közterületek, játszóterek további fejlesztése, kézilabda-munkacsarnok, tanuszoda és
kerékpárutak létesítése, környezettudatos szemlélet erősítése a
környezetvédelmi célok elérése
érdekében, a közbiztonság erősítése, a közterületek fokozott védelme.
2019. november

Tájékoztató

Ágnes, Kalasovszky Bernadett. Külsős tagok: Lakner Brigitta, Horváthné Nedreu Klára, Fazekas Boglárka, Kis Tóth
János.

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Elnök: Skribekné
Komár Ágnes.
Képviselő tagok: dr. Lugosi Mária, Czibolya Zoltán, Kalasovszky Bernadett,
Oláh László. Külsős tagok:
Matheisz Mártonné, Nagy
Gyuláné, Horváthné Fehér Erzsébet, Lőrincz Ferencné.

Fotó: Varga Norbert

A VÁROS ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Minden
nap segítenek
A vecsési szociális intézmények dolgozóira
irányult a figyelem november 11-én. Ezen a
napon köszöntötték a polgármesteri hivatal
dísztermében megtartott ünnepségen a
helyi szociális intézmények munkatársait.

A

z ünnepélyes eseményen Tábori Ferenc alpolgármester köszöntötte a megjelent vendégeket.
– Azt hiszem, hogy akik másokon segítenek, szeretetet adnak, gyerekekre vigyáznak vagy
idősekkel foglalkoznak és már
SPORTBIZOTTSÁG
hajnalban azért indulnak munElnök: Czibolya Zoltán.
kába, hogy másokról gondosKépviselő tagok: dr. Lugosi
kodjanak, megérdemlik, hogy
Mária, Kovács Márton, Nagy
ünnepeljék őket – hangsúlyozKároly. Külsős tagok: Seres
ta beszédében.
Attila, Kabai Gabriella, SzaTábori Ferenc elismerően szólt
bó Attila.
a Gondozási Központ, a Vecsés
és Környéke Család és GyerKÖRNYEZETVÉDELMI
mekjóléti Szolgálat és Központ,
BIZOTTSÁG
a Semmelweis Bölcsőde és a TiElnök: Várszegi Csaba. Képpegők tagbölcsőde, valamint a
viselő tagok: Czibolya Zoltán,
Vecsési Központi Konyha valaFrühwirthné Halász Melinda,
mennyi dolgozójának áldozatos
munkájáról, amelyet nap mint
Nagy Károly. Külsős tagok:
nap végeznek a helyi közösség
Pintér Sándor, Oláh Petronelérdekében.
la, Antal Gergő.
Az alpolgármesteri köszöntő
után Halápiné Borbás Ágnes alA program ismertetése után jegyző méltatta a szociális dolaz alpolgármester megválasztása gozókat, majd Tábori Ferenccel
következett. Személyére Szlahó közösen átadta az önkormányCsaba tett javaslatot, majd a dön- zati kitüntetéseket.
A képviselő-testület Elismerő
tést titkos szavazással hozta meg
a képviselő-testület. A szavazá- Oklevelet adományozott Nagy
son egyhangú döntés született, István Eleknek, aki 1999-től csaamely eredményeként Tábori ládgondozóként dolgozott a veFerenc lett a város társadalmi csési családsegítő szolgálatnál,
majd a családsegítő és gyermekmegbízatású alpolgármestere.
Varga Norbert jóléti szolgálat megalapítása után

2000-től egészen nyugdíjazásáig annak vezetője volt. Nagy
István Elek 1963-ban végzett a
Római Katolikus Hittudományi
Főiskolán, ebben az évben pappá is szentelték Pécsen. 1992ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiénés
szakán diplomázott. Tudását, tapasztalatait évek óta kamatoztatja az önkormányzati munkában
a szociális bizottság külsős tagja, jelenleg pedig tanácsadójaként.
Írásait Gondolatok címmel olvashatjuk a Vecsési Tájékoztatóban
és a Vecsési Kalendáriumban.
A képviselő-testület köszönő oklevélben részesítette Papp
Andrást, aki 1991 óta a vecsési közösségi élet lelkes és aktív
tagja. Korábban lelkipásztorként
teljesített szolgálatot, majd munkáját a Vecsés és Környéke Család- és gyermekjóléti szolgálatban folytatta, előbb Gyömrőn,
majd 2013. január 1. óta Vecsésen. Az ellátottak nagyon szeretik, nagyon sok segítséget és
gondoskodást kapnak tőle.
A kitüntetések átadása után
Halápiné Borbás Ágnes a polgármesteri hivatal nevében is
megköszönte a szociális dolgozók értékes munkáját. Az ünnepség a felsőpakonyi általános
iskola zenetagozatos tanulóinak
műsorával zárult.
V.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI
A helyére került az új önadagolós madáretető

HAMAROSAN BEFEJEZŐDIK
A ZÖLDHULLADÉKOK
ELSZÁLLÍTÁSA
A hosszúra nyúlt indián nyár
után megérkezett a hamisítatlan ősz, lassan télbe fordulunk. Az ősz végével a
zöldhulladékok begyűjtése
is szünetel a tavasz kezdetéig. A zöldhulladékok leadásának utolsó határideje november 30. A Városgondnok kéri

a lakosságot, hogy a megadott időpont után már ne
helyezzenek ki zöldhulladékot. Kérjük, hogy az elszállításhoz továbbra is kizárólag a
„Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.” felirattal ellátott
zsákokat használják!
Köszönjük megértésüket!

Veszélyes
hulladékok leadása
Idén október 29én ismét rendben
lezajlott a veszélyes
hulladékok díjmentes leadása. Ezzel a
lehetőséggel azok a
vecsési lakosok élhettek, akiknek érvényes hulladékszállítási szerződésük
volt. A meghirdetett napon 335-en
látogattak el a Városgondnok telephelyére, amely
ebben az évben is ideiglenesen
biztosított helyet a veszélyes hulladékok leadására. A lakosság
által leadott veszélyes hulladékok mennyisége meghaladta a
8500 kg-ot.
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mintavételi módszerrel választották ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező,
akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra
használják fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679
sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezelik.
A felvételről a www.ksh.hu
oldal nyújt bővebb tájékoztatást,
és itt teszik majd közzé a felvétel eredményeit is.
VT info

A menetrend szerinti közlekedés javítása és a késések csökkentése érdekében üzemeltetési
tapasztalatok alapján december
15-től menetrend-módosítások
bevezetését tervezi a Volánbusz
Zrt. az 580-581 Budapest-ÜllőMonor autóbuszvonalon.
A munkanapokon 6 óra 20kor Vecsés, József utcától induló
16-os számú járat a tanév tartama alatt munkanapokon 10 perccel később közlekedik. A nyári
szünetben munkanapokon, Vecsés József utcától változatlanul
6 óra 20-kor indul autóbuszjárat, 116-os járatszámon.
A munkanapokon 6 órakor
Monor, autóbusz-állomásról
induló 114. számú járat a tanév

Vecsés, a madárbarát város
Ősszel sem tétlenkednek városunk lelkes környezetvédői:
november 8-án, egy borús pénteki napon került sor a
futópálya mellé korábban ültetett, de elszáradt fák
pótlására, illetve három madáretető kihelyezésére.

A veszélyes hulladékok szállítása és megsemmisítése nagyfokú szakértelmet követel. Ezt a
feladatot a Városgondnok erre
szakosodott partnerei látták el
szakszerűen, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Változások a Volánbusz
Mezőgazdasági összeírást végeznek Vecsésen menetrendjében
A Központi Statisztikai Hivatal kötelező adatszolgáltatáson
alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre Vecsésen. A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása, 2019. Az
összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel
a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek
Kft. által megbízott, úgynevezett
igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Vecsésen a kérdezőbiztos neve: Gálné Kun Viktória.
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai

A Bálint Ágnes óvoda óvodásai érdeklődve figyelték a faültetést

tartama alatt munkanapokon
10 perccel korábban közlekedik. A járat nyári tanszünetben
munkanapokon Monor, autóbusz-állomásról változatlanul
6 órakor indul 2014-es járatszámon.
A tanév tartama alatt munkanapokon 6 óra 15-kor Monor,
autóbusz-állomásról induló 74es számú járat 5 perccel korábban közlekedik.
A módosításokat tartalmazó
menetrend letölthető a városi
honlapról (www.vecses.hu).
VT info
Tájékoztató
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A Mosolyország óvoda
ovisai is lapátot ragadtak

A

faültetésben a Mosolyország óvoda
29, és a Bálint Ágnes óvoda 80 óvodása segédkezett a pedagógusokkal
együtt. A három kocsányos tölgy igazán jó
hangulat közepette foglalta el végleges helyét, az ovisok még énekekkel is készültek
az eseményre. Kis lapátok, szorgos kezek segítették tehát a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. munkatársait ezen a napon. A gyerekek a hideg ellenére örömmel töltötték a
szabadban idejüket, és kíváncsian hallgatták az esemény koordinátorát, Krojher Gabit, aki elmondta, milyen fát helyeznek ki,
illetve mesélt a gyerekeknek a szintén kihelyezett madáretetőkről is.
A három önadagolós madáretető létesítésének előzménye, hogy áprilisban a Kispatak Tanösvény mentén madárodúkat és információs táblákat helyeztek el a madarak
védelmének, illetve az idelátogató fiatalok,
kirándulók, családok ismereteinek bővítése
céljából. Várszegi Csaba képviselő, a környezetvédelmi bizottság elnöke röviden össze2019. november
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foglalta az akció célját: „Február elején jött
az ötlet, hogy a meglévő tanösvényt madártanösvénnyel kellene bővíteni, hiszen a környezetvédelem mellett a madarak védelme is
rendkívül fontos. A Madárbarát mintakerttanösvény célja, hogy a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt érdekes és szemléletes
módon mutassa be a leggyakoribb madárbarát kerti eszközöket és az ezekkel védhető madár- és egyéb állatfajokat”.
Madárbarát város lévén az ősz beköszöntével aktuálissá vált a madáretetők szükségessége is, így a faültetéssel egybekötve ezen
a napon ez meg is valósulhatott Vecsésen.
A gyerekek különösen élvezték, hogy részesei lehettek mind a faültetésnek, mint az
etetők felállításának. Érdeklődve figyelték a
Városgondnok Kft. munkatársait, akik rutinosan, lelkesen látták el feladatukat.
A madáretetők önadagolósak, 10-10 kilogramm eleséggel lettek feltöltve. A Vecsési
Városgondnok Nonprofit Kft. munkatársai,
illetve a Kispatak Természetvédő Egyesület
és Hulladékkommandó tagjai Krojher Gabriella vezénylésével és az önkormányzat támogatásával valósították meg az akciót.

De miért is fontos a madarak etetése?
Köztudott, hogy bizonyos madárfajok nem
költöznek el a hidegebb idő beköszöntével.
A vadon élő és a kertekben is megforduló
madarak ebben az időszakban nehezen találnak maguknak elegendő táplálékot. Télen is láthatunk cinegét, feketerigót, verebet,
fakopáncsot, stb. hazánkban, ők itt vészelik
át ezt a néhány hónapot. Fontos tehát, hogy
segítsük őket a táplálékhoz jutásban, azonban itt is vannak fontos szabályok, amiket
be kell tartanunk.

Folyamatosság
A madarak hamar megszokják, hogy hol
kapnak eleséget, évről évre is szívesen térnek vissza a megszokott helyre. Ha elkezdjük
őket etetni, lehetőleg folyamatosan, megszakítás nélkül tegyük azt. A Magyar Madártani Intézet tájékoztatása szerint, ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, és ezt
véletlenül éppen a tél leghidegebb időszakában tesszük, a madarak nehéz helyzetbe kerülhetnek. Az etetőre járó kistestű, gyakran
alig 4,5-10 gramm testtömeg körüli madarak
számára -10 Celsius-fok alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik
csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak
eleget táplálkozni, könnyen elpusztulhatnak
a következő hideg éjszakán.

Mivel etessünk?
Az etetőknél alkalmazható eleségek három
csoportját együttesen alkalmazva, ivóvízzel kombinálva lehetünk biztosak abban,
hogy minden madárfajt vendégül láthatunk
kertünkben.
A legfontosabb téli madáreleség a sótlan,
nem pirított, magas olajtartalmú fekete napraforgó. Ehhez hasonlóan fontos eleség az
állati zsiradék, melyet pl. a boltban is kapható cinkegolyó is tartalmaz. A harmadik fontos eleség a gyümölcs: almát szúrhatunk például fák, bokrok ágaira, így havazás után is
könnyen hozzáférnek a madarak.

Ami tilos
Soha ne adjunk a madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, egyéb emberi fogyasztásra alkalmas rágcsálnivalókat (chips, pattogatott
kukorica). Ezek nagy mennyiségben károkat okozhatnak a madarak szervezetében.
Tájékozódjunk továbbá, hogy melyik fajta
etető a legalkalmasabb kertünkbe, teraszunkra, illetve figyeljünk oda, hogy a folyamatos eleség mellett ivóvíz is legyen kihelyezve a madaraknak.
Balogh Barbara
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IDÉN IS MOTOROZIK
A MIKULÁS VECSÉSEN

ÜNNEPEK

HITÉLET

Mindenki Karácsony(fáj)a Vecsésen

Pontosabban motoroznak a Mikulások, hiszen
legalább negyvenen, de előzetes információink szerint akár hatvanan is érkezhetnek Vecsésre a Motoros Mikulás Felvonulás résztvevői. Az
első felvonulást 2003 decemberében rendezték meg, azóta pedig már hagyománnyá vált,
hogy minden évben átgördülnek a városon a
fehér szakállú motorosok – árulta el az esemény
szervezője, Oláh László önkormányzati képviselő. Hozzátette, az elmúlt években gyáli barátaik is csatlakoztak a felvonuláshoz, ezért miután
körbejárják a várost, átmotoroznak Gyálra és ott
fejeződik be a rendezvény.
– December 8-án 14 órás indulással szervezzük az idei évbúcsúztató Motoros Mikulás Felvonulást. A menetrend a szokásos, a felvonulás a Halmi térről indul, majd a Besztercei utca,
Damjanich utca, Előd utca, Lőrinci utca, Lincoln
út, Fő út, Iskola utca, Zrinyi M. utca, Toldi utca,
Erzsébet tér, Kinizsi utca, Dózsa György út útvonalon halad a CBA felé, ahonnan Gyálra gördülünk tovább – mondta Oláh László.
A szervezők ezúton is köszönik a rendőrség és
a polgárőrség segítségét, amiért évek óta biztosítják a felvonulást.
A motoros Mikulások kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várnak december 8-án 14 órától az említett útvonalon.
V.

Önt is várja
a Labdarózsa
Népdalkör!
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar
Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre és Citerazenekara szeretettel
meghívja önt és kedves családját karácsonyi
örömzenélésére. Időpont: december 8., vasárnap. Kezdés: 16 órakor. Helyszín: Bálint
Ágnes Kulturális Központ.
Az eseményen fellépnek: a Szőnyi Napraforgók Citerazenekar és Duna Népdalkör
(Komárom), Bugyi Népdalkör, Rosmarein
Tánccsoport, Vecsési Nachtigallen Kórus,
Vecsési Református Óvoda Néptánccsoportja, Tolnai Tamás mesemondó, Labdarózsa Népdalkör.
A belépés ingyenes.
VT info
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V

ecsés Város Önkormányzata az idei
évben is megrendezi karácsonyi ünnepségét, mely a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren kapott helyet.
A Mindenki Karácsonya mára már kézműves kiállítással, vásárral, több helyi fellépővel, koncertekkel, korcsolyapályával, kisvonattal várja a látogatókat. De mint minden
rendezvénynek, városunk karácsonyi ünnepségének is van története.
Immár 17 éve, 2002 decemberében öltöztették először ünneplőbe a városháza előtti teret a karácsonyi ünnepség okán. Előtte nyolc
éven keresztül más és más iskolákban rendezték meg a karácsonyi ünnepséget, a vecsési
kereszténydemokraták védnöksége alatt.
2002-ben azonban a szervezők, a Lokálpatrióta Egyesület és a helyi Fidesz kezdeményezésére a városháza előtti parkban felállították a mindenki karácsonyfáját.
Az ünnepség karácsony előtt pár nappal, december 22-én volt, melyre óvodai csoportok
és a vecsési zeneiskola kisműsorral, a szervezők pedig vendéglátással, felállított betlehemi jászollal készültek.
A hagyományteremtő szándékkal indult
rendezvényről a Vecsési Tájékoztató 2003.
januári számából megtudhatjuk: „A kemény
hidegben az emberek vidáman beszélgettek,
teát, forralt bort és aprósüteményt fogyasztottak”. A későbbi években lángossal, állatsimogatóval is várták az idelátogatókat. Évről

Fotó: archív

„…megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet, ilyenkor decemberben!”

Tavaly karácsonykor
nagy sikere volt a kisvasútnak
évre nagyobb érdeklődés övezte a rendezvényt, így nem véletlen, hogy tíz évvel később, 2012-ben – az új Piac tér elkészülte
után – a Mindenki Karácsonyának a szépen felújított tér adott helyet.

Gondolatok…
Adventről
Advent a karácsonyi ünnepkör bevezető, előkészítő része.
Négy hétig tart, kezdete változó, azért, hogy négy vasárnapja
„beleférjen” a karácsony előtti időbe. Ennek a szép, hangulatos
időnek három jellemzője van: advent az imádság ideje, Krisztus
eljövetelére való várakozás, a Szűzanya tiszteletének ideje.

Kisvasutat és korcsolyapályát
is találunk a rendezvényen
Mára már Vecsés Város Önkormányzata szervezésében valósul meg a karácsonyi ünnepség, mely az igények figyelembe vételével évről évre bővül. A gyerekek
és családok nagy örömére már kisvasutat
és korcsolyapályát is találunk a rendezvényen, illetve a nagyobb színpadnak köszönhetően több helyi óvoda, iskola, táncegyesület is helyet kapott a műsorban.
Juhász Gyula idézetével köszöntjük a decembert és a karácsonyvárás időszakát: „Szép
Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára
nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
ilyenkor decemberben.”
Balogh Barbara

Ő

17.17 Uniqe – Völgyesi Gabi koncertje
18.15 Kozmix együttes koncertje

seink tudták és érezték is, hogy karácsonyt akkor tudják méltóképpen
megünnepelni, ha felkészülnek az
ünnepre. Ezért az advent bűnbánati idő. Az
egyház a viola színt használja. Viola (lila)
a miseruhák, oltárterítők színe – kivéve a
3. vasárnapot, melynek örvendetes jellege
van, ezért rózsaszínű miseruhákban miséznek –, a szertartás olvasmányai egy részét
az Ószövetség írásaiból veszi. Őseink adventben nem tartottak esküvőket, zenés mulatságokat. „Csendesebbek” voltak, hogy ne
zavarják a lelki felkészülést. A hívek legtöbbje – hogy lelkét is „rendbe tegye”, elvégezte szentgyónását, szívesebben és többet
adakozott, mint az év más szakában, mert az
adakozás is a bűnbánat egyik formája. Többet, összeszedettebben imádkozott, hogy be
tudja fogadni karácsonykor az Urat. Az önmegtagadások ideje is, jó erre is gondolnunk
a vásárlások közben, főleg karácsony előtt.

Valamint korcsolyapálya, állatsimogató, kisvonat, betlehemi jászol, forralt bor, tea
és még sok minden más várja az érdeklődőket. A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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MINDENKI KARÁCSONYA

Vecsés Város Önkormányzata szeretettel meghívja önt és kedves családját
a Mindenki Karácsonyára és a karácsonyi vásárra

2019. december 15-én, vasárnap a Piac térre.
12 órától Karácsonyi vásár

kézműves lakástextil és felsőruházat, konyhai textilek, szőttesek, fa használati tárgyak, karácsonyi lakásdíszítés, fazekas termékek, bőrdíszművek, fajátékok, fa ajándéktárgyak, gyertyák, méhviasz, természetes szappanok, különleges illatosítók, üveg, gyöngy, ásvány
ékszerek, bizsuk, horgolt ruházati kiegészítők, egyedi kézműves ajándékok, különleges játékok, házi készítésű dzsemek, cukrász
sütemények, lekvárok, méz, burgonyachips, mézeskalács, kürtős kalács, hot-dog, hamburger, vattacukor, dió, mogyoró, aszalt gyümölcs, szörp, fűszernövények, chili paprikák, bor, mézbor, pálinka, kézműves likőr, piactéri pecsenyék és még sok minden más!
14.00 Ünnepi megnyitó: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
PROGRAM

Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola megnyitója
Tündérkert Óvoda műsora
Dr. Huszka Mihály plébános ünnepi beszéde
Concerto Harmónia Énekegyüttes karácsonyi dalai
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Flienke Beine tánccsoportjának előadása
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Singende Herzen Kórusának műsora
FELLÉP TOVÁBBÁ: Wetschescher Nachtigallen Kórus, Rosmarein Táncegyesület, Balla Péter Népdalkör,
Jugendliche Rosmarein Tánccsoport, Labdarózsa Népdalkör

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Advent az Úr eljövetelére
való várakozási idő
Hármas eljövetelről beszélhetünk. Történelmi eljövetel a múltban. A szertartások szövegében gyakran szerepelnek a próféták, elsősorban Izaiás, aki megjövendölte, hogy akire
vágyakoztak, a várva-várt Messiás Betlehemben fog megszületni, mint gyermek. Szükség volt erre, mert a zsidók nagyrésze olyan
királyt várt, aki dicsőségben fog uralkodni,
megszabadítja népét az idegen elnyomóktól,
s a legveszélyesebb rabságról, a bűn rabságáról nemigen volt szó.
Az Üdvözítő második lelki eljövetele az
igazán fontos számunkra. Talán Liszt Ferenc mondta: „Mit használ nekem, ha Jézus
megszületett Betlehemben, de az én lelkemben nem születik meg?” Milyen kifejező a
Roráte-misék bevezető éneke: „Harmatozzatok Egek onnan felülről és csepegjék fel-

Rembrandt: József álma.
A kis Jézust ölelő Mária és József
a megváltó világra jötte utáni órákban
hők az Igazat. Nyíljék meg a föld és teremje
a Szabadítót!” Őseink nagy gondot fordítottak arra, hogy részt vehessenek a rorátékon.
Szinte hajnal volt még, reggel 6 óra. Az akkori nagy hóban is csendben, összeszedetten,
ünnepélyesen mentek kis lámpáikkal a hajnali misékre. Különös hangulata volt ezeknek
a Roráte-miséknek. Ez segítette őket a napközbeni gondok, dolgok között is. Ne feledjük, Roráte-misék jelen adventünkben is léteznek. Igaz, kicsivel később kezdődnek, nem
is minden nap mehetünk, hiányozhatnak a
havas utak, nincs szükségünk kis lámpásokra, de a lehetőség megvan, hogy hetente párszor mi is útra kelhessünk, hiszen Jézus vár
az oltáriszentségben. Vár! téged is, engem is.
(Túl nagy áldozat lenne párszor elindulni?)
Az Úr harmadik eljöveteléről, világvégi eljöveteléről az első vasárnap evangéliuma beszél: „meglátjátok majd az Emberfiát, amint
eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel”. Az utolsó ítéletre eljövő Krisztustól
ezúttal a győzelem és örök boldogság napját
várták és várják hívei. Az első keresztények
imádkozták már igen gyakran: „Maranata”
– Jöjj el, Urunk!

Advent ideje
a leggyengédebb
Mária-tiszteletnek is.
Hogyan ünnepelhetné az Egyház a várvavárt üdvözítő eljövetelét anélkül, hogy ne
gondolna a Szűzanyára, aki szíve alatt hordozta, akit az egész emberiség várt. Ő az az
asszony, akinek – Sz. János apostol szerint –
„ruhája a Nap, lába alatt a Hold és fején tizenkét csillagból álló korona. Ő az, akit úgy
köszöntött Gábriel főangyal: Üdvözlégy kegyelemmel teljes…
Prohászka püspök így fogalmazott: Az Úr
eljövetele előtt „megfagytak a szívek, hideg
volt. Elborultak a lelkek, sötét volt, fölemelte koronás fejét a bűn. Ebben az éjben dörgött a próféták szava s élesztette a reményt.
Az idő, betelt! A hajnal pirkadt, s megjött Ő,
akit a lelkek várva-vártak. Ádvent van bennem is, édes, erős, szent remény” Kérjük:
Uram, „Őrizz meg gyereknek engem, hogy
hinni tudjam a csodát: Istennek valljam Mária bepólyált kisfiát!” (Szent-Gály Kata)
Nagy István Elek
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A Grassalkovich iskola diákjai
Székelyföldön és Szászföldön

Lelkes csapatunk a Szent Anna-tónál

Az iskolavezetőség felkérésére immár három éve
pályázok a Határtalanul! Hetedikeseknek program
keretében. Nagy örömünkre, eddig mind a három évben
jelentős összeget nyertünk az erdélyi, székelyföldi,
szászföldi szakmai tanulmányutak megvalósítására.

A

program tanulóink körében nagy
népszerűségnek örvend. A nyolcadikosok vadásszák az esetlegesen
megüresedett helyeket, hogy újra jöhessenek.
Hatalmas élményhez és rengeteg ismerethez
juttatjuk ezzel diákjainkat, megtámogatva
komplex személyiségfejlődésüket. Nagyon
örülök, hogy iskolánk csatlakozott ehhez a
programhoz, hagyományt teremtve a külhoni
magyarokkal való kapcsolataink szorosabbá
fűzésére, a nemzeti összetartozás ápolására.
Idén október elején 56 tanulóval indultunk
útnak ötnapos kirándulásunkra. A diákoknak

érdekes, sokszínű, tartalmas programot állítottunk össze. Mintegy 21 helyszínt barangoltunk be. A program elsősorban a földrajztantárgy témaköreihez kapcsolódott, de jelentős
történelmi, magyar és német népismereti vonatkozásai is voltak. Utunkat Nagyváradon
kezdtük, rövid pihenőt tartottunk a Királyhágón, majd a Tordai hasadékban kellemes
túrával folytattuk. Estére értünk Korondra.
Másnap Parajdon, a sóbányában tettünk látogatást. Ebédünket güdüci házi finomságokból fogyasztottuk, erőt gyűjtve a Békásszorosban és a Gyilkos-tónál tett túránkhoz.

Rendhagyó olvasásóra a Petőfiben

Harmadnap Mádéfalván megkoszorúztuk a
mádéfalvi székelyek elleni vérengzés emlékművét, megemlékezve a mártírokról. Csíksomlyón a búcsújáróhely és a kegytemplom,
Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeum
következett. A helyi medveveszélytől sem
riadtunk vissza és leereszkedtünk a vulkán
kráterében csillogó Szent Anna-tóhoz. Innen
ellátogattunk a Haszmann Pál Székely Múzeumba. A nap zárásaként szászföldi ismerkedésünket esti sétával kezdtük Brassó belvárosában. Negyedik napunkat a prázsmári
erődtemplomnál indítottuk, majd Törcsváron
Drakula gróf vára volt soron, ahonnan ráláthattunk az „ezer éves határ” romjaira. Megemlékeztünk Rákóczi Györgyről és Mikes
Mihály seregéről. Nagyszebenben felejthetetlen sétát tettünk, majd Dévára indultunk,
ahol a Böjte Csaba által pártfogolt alapítványi otthonban az ottani diákok vártak minket
nagy szeretettel. Lelkesen mutatták be mindennapi életüket és a kolostort. A vendéglátó
gyerekek nagyon örültek a kézműves ajándékainknak, játékainknak, sportszereiknek,
amit iskolánk tanulói adományoztak nekik.
Utolsó nap reggelén meghódítottuk „magos
Déva várát”, majd bejártuk Vajdahunyad várának zegét-zugát. Utazásunkat nagy sétával
zártuk Temesvár impozáns belvárosában.
A hetünk kissé zsúfolt volt, de arra törekedtem, hogy minél több élményt kapjanak
a gyerekeknek. A pályázatban szereplő minden programelemet sikerült megvalósítani.
Fáradtan, de élményekkel megrakodva, épségben, egészségben értünk haza. Az idei
szakmai kirándulás véget ért, de a program
még nem fejeződött be. A következő utazás
tervei már körvonalazódnak.
Köszönet mindenkinek, aki a program sikeréhez hozzájárult.
Kép és szöveg: Molnár Melinda, projektvezető

Október 24-én a 2.b osztály
meghívására vendégünk volt
Varjú Imre atya, többszörösen
kitüntetett katolikus pap.

A

meghívás célja az volt, hogy a gyerekekkel minél korábban megismertessük október 23. történetét
és üzenetét, egy olyan személy szemszögéből, aki maga is aktív szereplője, átélője volt a történteknek. A téma nagyon komoly ilyen kicsi gyerekeknek, ezért fontos
volt, hogy számukra is érthető, befogadható előadásban legyen részünk. Ebben
volt segítségünkre az atya, aki az 1956-os
eseményekről, hitről mesélt hitelesen, lélekemelően.
Közvetlensége, szerénysége ebben a
mondatában hűen benne van: „Amit tettem, azért tettem, mert úgy éreztem, ezt
kell tennem. Nem a jó szóért, nem az elismerésért, hanem azért, mert a papi hivatásom ezt diktálta. Nem jár érte sem köszönet, sem elismerés”.
Mindenki lenyűgözve figyelte. Volt szó
háborúról, sebesülésről, keresztelésről, hitről az előadásában.
Hálásak vagyunk, hogy hallhattuk,
együtt lélegezhettünk vele. Örök emlék
marad a gyerekeknek is.
Megkérdeztük a gyerekeket a beszélgetés végén, mire emlékeznek az előadásból.
Egy pár „gyerekszáj” a történtekről.

Köszönjük!

Varjú Imre atya az 1956-os eseményekről mesélt a 2.b osztály tanulóinak

Maja: Ezt a pap bácsit soha nem láttam
még. Olyan jó volt a meséje.
Boglárka: Sokat mesélt, meg mondott
olyan dolgokat, amiből lehet tanulni.
Tamás: Az tetszett a legjobban, amikor
mesélt, hogy mik voltak a forradalomban.
Sebestyén: Jó volt. Miért? Azt nem tudom, de jó volt.
Boglárka: Megható volt, amit mesélt.
Milán: Jó volt, mert szóban el tudta mondani milyen volt a forradalom és el tudtam
képzelni. Meg kedves is volt.
Rita: Jó volt, hogy itt volt, és az is jó
Aliz: Jó volt, nem tudom miért, de jó volt.
volt, hogy mesélt a forradalomról. Jobban
Norbert: Nagyon tetszett, hogy mesélt,
fogjuk tudni, mit kell tudni. De nekem az a nem jut eszembe... (forradalomról).
egész nagyon tetszett.
A 2.a tanítói

Kihívás teljesítve!

A Petőfi iskola 11.a osztálya
vállalta a játékot
10

Vecsési iskolákban is hódít a Tetris-kihívás,
azaz a Tetris Challenge. Először a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium hívta fel szerkesztőségünk figyelmét arra, hogy az intézmény 11.a osztálya csatlakozott a játékhoz, majd a Halmi Telepi Általános Iskola jelezte, hogy az
1.a osztály tanulói is teljesítették a kihívást.
Szerkesztőségünkbe egy-egy fotót érkezett a két iskolából, melyeken az intézmények tanulói láthatók iskolai eszközeikkel
lefényképezve. Szerintünk jól sikerültek a
képek, ötletes az összeállítás és amint megtudtuk, a tanulók is élvezték a kihívás teljesí-

Andrássy 1956
A Halmi suliban az első osztályosok
csatlakoztak a kihíváshoz
tését. Ebből is látszik, hogy a tanulás mellett
mókára is jut idő, és jó hangulatban telnek a
mindennapok az iskolák falai között. varga
Tájékoztató

2019. november

„Az embert ki lehet szakítani a hazájából, a hazáját azonban nem lehet kiszakítani az emberből.” (Röhrig Géza)
Az idézet szellemében állítottunk emléket az 56-os szabadságharcosoknak és a
hazájukat elhagyni kényszerülő, forradalomban részt vevő embereknek. Felidéztük, hogy a magyar nép akkor elsöprő
2019. november

Tájékoztató

A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Stúdium
Alapítványa (számlaszám: 65100091
-10101243-00000000) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 %-át
felajánlották az intézmény javára. Ez
az összeg 2019-ben 811 778 forint volt,
amit osztályaink, tanulóink támogatására költöttünk. Jutalomkirándulások,
gólyatáborok, erdei iskolák programjainak, útiköltségeinek és szállásköltségeinek támogatására, versenyek nevezési
díjaira, színházjegyekre, mozijegyekre,
hangversenybelépőkre, madárbemutató szervezésére, valamint gimnazistáink szalagavató-báljának támogatására.
Köszönjük, és várjuk további felajánlásaikat!
Kuratórium

erővel fejezte ki akaratát egy független,
demokratikus, azaz szabad Magyarország
létrejöttére. Műsorunk rendezői, Berényi
Mária és Kissné Fehér Judit, 8.-os osztályfőnökök voltak. Korabeli filmfelvételekre, eseménytörténetre, dalokra és versrészletekre épült az ünnepség, dióhéjban
összefoglalva a 12 forradalmi nap történetét. A rendezők úgy érezték, hogy az
ifjúság kiállása a felnőtt ügy mellett közel hozhatja ezt az ünnepet a felső tago-

zatosokhoz, ezért
a fiatalok előtérbe
kerültek egy picit.
A műsor végén a
menekülők búcsúja
katartikus pillanata
volt az előadásnak,
amit mi sem bizonyít jobban, hogy a
megemlékezést iskolánk diákjai vastapssal méltatták. Köszönjük 8.-osok!
Balogh Ramóna, Berna Attila, Dóczi Petra,
Fábián Gergő, Hackl Rebeka, Horváth Benjamin, Kiss Virág, Lengyel Zsombor, Lovas
Henrietta, Novák Mercédesz, Plavecz Barnabás, Preg Dorina, Rónai-Nemes Nóra,
Somoskövi Dóra, Szabó Dániel, Szórádi
Balázs, Sztojka Andrea, Técsi József, Tóth
Eszter, Tóth Maja, Újvári László.
A hangosításért köszönet Varga Mihálynak!
Kiss Gábor
11

Lovas katona (Frühwirth Ádám)
vezette a menetet a templomhoz

OKTATÁS

Trögerni Szurdok

Élményekkel teli hét

AUSZTRIÁBAN
Karintiában jártak a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola tanulói az
Erasmus+ projekt keretében.

O

riumba a WhatsApp segítségével. Emellett
érdekes erdei kvízfeladatok vártak a túrázókra, akik egy-egy diót kaptak a helyes válaszokért. Végül egy erdei tisztáson kreatív
képeket készítettek a gyerekek falevelekből
és gallyakból.
A Karavanka Hegység Geológiai Központjának vezetője másnap érdekes bemutatót tartott egy digitális füzet segítségével
a Karintiában fellelhető kőzetekről és hegyvonulatokról, ill. a Föld kontinenseinek kialakulásáról. A modern technika és a hölgy
lelkesedése mindenkit magával ragadott.
Délután testközelből is megcsodálhattuk a

któber 21-étől 26-áig a karintiai
Lavamündben folytatódott a kétéves Erasmus+ projektünk, amely
az NMS Lavamünd és iskolánk közötti partnerkapcsolat erősítését tűzte ki célul. A toleranciai elősegítése egy fiatal, erős Európáért címet viselő európai uniós
pályázat során a gyerekek most
Ausztriában tölthettek egy nagyon eseménydús, élményekkel
teli hetet. A német nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben nagyon nagy előnyt jelentett a részvevő diákoknak, akik osztrák
cserediákjukkal a vendégcsaládoknál és az iskolai programokon is csak németül kommunikáltak egymással.
Egy sértetlen természet a jövő
alapja és esélye, e mottó köré Környezetvédelmi előadás az iskolában
épült fel októberi projekthetünk
tematikája. Első nap egy cso- Felszabadult boldogság a karintiai erdőben
dás erdei túrán vettünk részt a
Geopark Karawanken túravezetőjével, aki német és magyar
nyelvű növény nevekkel várt
ránk. Ezeket a növényeket kellett megkeresniük a diákoknak,
majd mobiljuk segítségével lefotózták őket, este pedig feltöltötték a képeket egy digitális herbá12

hegyek kőzeteit és a patakokkal, vízesésekkel teli vadregényes tájat, amikor a Trögerni
Szurokban túráztunk. A természet szépségei mellett a karintiai konyha finom ízeivel
is megismerkedtünk, hisz minden nap helyi
specialitásokkal vártak minket az alpesi éttermek séfjei. A gyerekeknek különösen tetszett az Eisenkappelben tett bányajárattúra,
ahol sokan megijedtek az alvó denevérektől.
A digitális eszközök oktatásban való széleskörű, érdekes felhasználási lehetőségének jó
példája volt, hogy Hanti Mirtill tanárnő segítségével a gyerekek a saját képeiket fotószerkesztő programokkal átalakították és
kedvükre szerkesztgették. Ezekből a fotómontázsokból a legjobbak nyomtatásban is
megjelennek majd májusban az Erasmus+
projektünk egyik kiadványában, egy közös
vecsési-lavamündi fotóalbumban.
Az iskolában is a természettel, környezetvédelemmel és a lehetséges természeti
katasztrófákkal foglalkoztunk. A klímaváltozásról szóló érdekes kiselőadás után
a kézművességé volt a szerep: mindenki elkészített egy golyót agyagból és különböző virágmagokból. Ez reményeink szerint
májusban már színesíteni fogja a kertünket, amikor lavamündi barátaink Vecsésre látogatnak.
Jó volt látni, ahogy napról napra egyre
jobban, oldottabban beszélnek egymással
a gyerekek, közösen oldottál meg az iskola
udvarán a vicces egyensúlyozási-ügyességi
feladatokat is.
Projekthetünk záróakkordjaként egy 1700
méteres csúcsra, a közeli Petzenre utaztunk.
Ez a hegyoldal kiváló a túrázásra és a téli síelésre is. A ködben úszó karintiai völgyfaluk látványa a sífelvonóból és a csúcsról is
mesébe illő volt. Bokát próbáló sziklákon
másztunk, alpesi tavak jéghideg
vizét érintettük és örömmel szívtuk magunkba a csodás hegyi levegőt, majd a bleiburgi vadregényes függőhídon sétáltunk át.
Lavamündi partneriskolánk
igazgatója a részvételi dokumentumok átadásánál kihangsúlyozta, milyen sok előnyt jelent egy mostani tinédzsernek
egy partnercserén való részvétel, megköszönte a tanárok segítő munkáját és sok erőt kívánt
pályázatunk májusi, vecsési záró
programjához.
Köszönet a szülőknek a szíves vendéglátásért és az NMS
Lavamünd projektben részt vevő
tanárainak a változatos programokért, Hanti Mirtill és Virrasztó Gyöngyi kolléganőimnek
pedig a projekthéten nyújtott segítségükért.
Fazekasné Gombár Mónika,
projektvezető
2019. november
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Köszönet

LÁMPÁS FELVONULÁSSAL EMLÉKEZTEK

Szent Mártonra
A hagyományokhoz híven idén is megrendezte Szent
Márton-napi lámpás körmenetét a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda. Immár kereken két évtizede őrzik ezt a
szép szokást, melyhez a gyerekek szülei is szívesen csatlakoznak, és aktívan részt vesznek az előkészületekben.
Márton legendáját, az előadásra
pedig már a Káposztafesztivál
óta készülnek a kicsik.
A felvonulást megelőző héten minden a Márton-napról szól
az óvodában – tudtuk meg –, a
program utáni pedig az élmények feldolgozására helyezi a
hangsúlyt. A készülődésből a
felnőttek is kiveszik a részüket,
a felvonulás egyik fontos kellékét, a lampionokat a szülők közent Márton napjához számos népszo- zösen készítik el.
– A felvonulás előtti hét és az utána kökás kötődik. A felnőttek általában libafogásokból álló lakomákkal és az vetkező napok is a Márton-napot övező népi
újbor fogyasztásával emlékeznek Tours egy- hagyományokról szólnak. A gyerekek makori püspökére, a gyerekeknek pedig az esti gyar és német nyelven ismerkednek Márton
lampionos felvonulás tartogat izgalmakkal történetével, verseket, mondókákat, énekeés örömmel teli pillanatokat. A felvonulást ket tanulnak és a játékos foglalkozások is a
20 évvel ezelőtt rendezték meg először a Fa- régi hagyományokat eleveníti fel ezeken a
lusi óvodában, rheinstetteni mintára.
napokon – mondta Vargyasné Bakonyi Ildi– Vecsésnek több mint 20 éve testvérvá- kó megbízott óvodavezető.
rosa Rheinstetten, egy ottani látogatás alA lámpás menet november 11-én délután
kalmával volt szerencsém megtapasztalni, fél ötkor indult el az óvoda elől a Szent Kemilyen szépen őrzik a Márton-napi hagyo- reszt templomba. A felvonulást idén is lovas
mányokat. Nagyon szép és hangulatos volt katona vezette, ezt a szerepet most is az óvoaz óvodások lampionos felvonulása, ame- da egyik régi óvodása, Frühwirth Ádám vállyet látva mi is úgy döntöttünk, hogy itt- lalta magára. A templom csordultig megtelt,
hon, Vecsésen is rendezünk egy hasonló a padokban sok-sok gyerek és szülő figyeleseményt – emlékezett vissza a kezte érdeklőd
érdeklődéssel a Katica és a Pildetekre Schiszlerné Bakkk Katalangó ccsoport műsorát, amely
lin, a Falusi óvoda nyugalmalmavalób
valóban jól sikerült, láthatózott vezetője.
an a közönség és a fellépő
A Márton-napi felvonuuggyerekek is élvezték az
lást november 11-én tar-eelőadást. (A felkészülést
tották, de a készülődés
E
Eszényiné Honti Kriszmár jóval előbb elkez-ttina, Vatainé Nagy Enidődött. Hagyományosan
kkő, Kolozsi Ildikó, Vasaa Szent Kereszt templommddi Attiláné, Herr Klára és
Vargyasné Bakonyi
ban játsszák el az óvodások
ok
Dé
Déri Jánosné segítette.)
Ildikó köszöntötte
a közönséget
2019. november

S

Köszönjük Vecsés Város megjelent vezetőinek, az összes képviselőnek, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak,
a társintézmények vezetőinek és dolgozóinak, a volt óvodásainknak és szüleiknek, az iskolásoknak, jelenlegi kisóvodásainknak és szüleiknek, és mindenkinek,
akik velünk voltak november 11-én és jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényünket.
Külön köszönet dr. Huszka Mihály
atyának, hogy jelenlétével és a szép szavaival emelte a jeles napunk hangulatát.
Köszönjük Frühwirth Ádámnak, régi
óvodásunknak, hogy az idén is elvállalta Márton szerepét és lovával vezette a lampionos felvonulásunkat. A
Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának, hogy fúvószenével kísérték a menetet (Rainer-Micsinyei László intézményvezető, Láng Zsolt, Bakró Balázs,
Fábián Péter, Fehér Lili és Vintura Valentina). A rendőrségnek és a polgárőrségnek, hogy biztosították a felvonulásunkat. Koncsikné Szilvay Panni néninek,
hitoktatónknak, hogy gyermekeinknek
a dalokat megtanította és velük együtt
énekelt a templomban. Osikoviczné
Csendesi Máriának, hogy az orgonán
játszott zenékkel meghitté varázsolta a
templomi jelenlétet. A Tradicipó Kft.-nek,
hogy megsütötte a finom, sós és sajtos
pereceket, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy finanszírozta annak
a költségét. A Vecsési Borbarátok Egyesület tagjainak és Petz Márton úrnak,
hogy a templom előtt újborral kínálták a megjelent vendégeinket, továbbá,
hogy a sült libacombok egy részét hagyományaikhoz híven idén is felajánlották. Takács Gábornak a forralt borért, a
Balaton családnak a tea felajánlásért, a
Szülői Munkaközösség tagjainak a segítő munkáért.
Külön köszönjük a Kupi családnak és
a Tóth családnak, hogy óvodánkban a
Márton napi projektünk kivitelezését felajánlásukkal támogatták.
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
– Dorfkindergarten Wetschesch!
A megemlékezés végén dr. Huszka Mihály atya szólt az egybegyűltekhez, majd
a templom előtt forró tea, finom perec és a
Márton-napi újbor várta a résztvevőket.
Vargyasné Bakonyi Ildikó kiemelte, a
Márton-nap legfontosabb üzenete a jószívűség és a segítőkészség fontossága, ezért
ennek szellemében telt a felkészülés és az
élmények feldolgozása is a Falusi óvodában.
VN
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VECSÉS

A legnagyobb elismerés
a gyerekek hálás tekintete

Fotók: Varga Norbert
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elkezdett udvarolni, tudtam ki ő, hiszen ennek az óvodának a lényege a családiasság.
És mi számít egy óvónő pályáján sikernek – kérdeztük tőle, mire így felelt: a Márton-nap a szívem csücske, ezt nagyon szeretem. Mostanra egy 600 fős eseménnyé
nőtte ki magát, visszajárnak a korábbi óvodások, a szüleik, ilyenkor 2-3 hét erről szól,
eljátsszuk a gyerekekkel. De ugyanilyen sikeres a nemzetiségi délután, ahova a környék nemzetiségi óvodáit hívjuk el.
De véleménye szerint ugyanilyen nagy
siker, hogy megújult, bővült az óvoda.
– Amikor idejöttem, volt három csoport, később négy, most pedig már öt csoportunk
van. 2005-ben lett átépítve az óvoda, a képviselő-testület döntése értelmében a vecsési ovik közül elsőként. A régi családi házat
meghagyták, a sváb jellege megmaradt és
ehhez építettek csoportszobákat, idén pedig
kaptunk egy multifunkcionális sportpályát is.
Ezeket én sikernek könyvelem el. De ugyanilyen a gyerekek létszáma, hiszen amikor elkezdtem dolgozni, 90 férőhelyes volt, most
pedig már 150 – mondta jogos büszkeséggel a hangjában.
Biztos benne, hogy hiányozni fog számára
a munka és az óvoda, de úgy gondolja, akkor kell abbahagyni, amikor a csúcson van.
– Másrészt van családom, vannak unokáim, és át kell adni a stafétabotot. Végigcsináltam öt vezetői ciklust 25 évig voltam
az óvoda vezetője. Jövőre újra pályázhattam volna, de eldöntöttem, hogy már nem
szeretnék.
Ha elmegy, nem szeretne úgy visszajárni, hogy terhes legyen bárkinek, de amíg
az unokája idejár, addig biztos, többet fogják látni, így a különböző rendezvényeken
is ott lesz. Ha utána hívják, természetesen
akkor is szívesen fog jönni, ha segítséget
kérnek ad, de nem szeretne zavarni senkit.
Elismerte, a döntés meghozatalában inkább
az eszére, mint a szívére hallgatott.
Elégedett az óvónői munkájával, a legjobb visszajelzés számára, amikor megy a
nagyobbik unokájáért az iskolába és jönnek
vele szembe diákok, szülők és köszönnek:
„Jó napot Kati néni! Szia, Kati néni! Hogy
vagy Kati néni?” Ezek olyan visszajelzések, hogy akkor valamit biztos jól csinált.
Noha munkája nem látványos, Vecsés
városa már eddig is három különböző kitüntetéssel ismerte el, de aki ismeri, tudja jól, számára sokkal nagyobb elismerés
egy kisgyerek ölelő karja, hálás tekintete.
Sz. Gy.
Tájékoztató

2019. november

Sorozatunk mostani fejezetében a város gazdasági életének
változásait, átalakulását próbáljuk felvázolni. Arra is igyekszünk kitérni, hogy ez mennyire változtatta meg a gazdaság
szereplőinek életkörülményeit. Továbbá arra is, hogy ez
mennyire lehetett a város fejlődésének kulcsa, és milyen további lehetőségek állnak a város vezetése és gazdasága előtt.

107 éves a Vecsési Ipartestület
Vecsés legrégebbi működő civil szervezete 1912-ben alakult. A Vecsési Ipartestület
100 éve című könyvükben részletesen írtak
az alakulásról, szervezeti átalakulásokról a
kezdetektől 2012-ig. A bemutatott családtörténetek, iparos sorsok hűen tükrözték településünk viszontagságos múltját. Fontos
kiemelni, hogy érdekképviseleti tevékenységüket még a legnehezebb időkben is folytatták. A szövetkezesítés idején is a hatalom
hamar belátta, hogy elsősorban szolgáltatói feladatok ellátását a lakosság felé egyedül az iparosok tudják biztosítani.
Irodájuk a Telepi és Tompa utca sarkán
volt, ma is itt található, de 2006-ban nagy
változáson ment át. A CIB Bankkal kötött
megállapodás után a földszinten létrehozták a Bank vecsési irodáját és az emeleten
pedig az ipartestület irodái, konferencia termei és egyéb helyiségei kaptak elhelyezést.
Az új létesítmény átadása 2007. szeptember
6-án volt.

Az Ipartestület új székháza az emeleten,
földszinten a CIB Bank vecsési irodája

lődéséhez is hozzájárul. Kiemelte, hogy a
helyi ipartestülettel hosszú évtizedek óta
szorosan együttműködik a város, ezt a jó
kapcsolatot pedig a jövőben is szeretnék
megtartani. Gratulált azoknak, akik hosszú
évtizedek óta végzik tevékenységüket és
valamennyi iparos munkáját megköszönte.
A polgármesteri köszöntő után Dr. Szűcs
Lajos szólt az egybegyűltekhez.
– Az államnak olyan lehetőségeket és feltételrendszert kell biztosítania a gazdaság
szereplőinek, hogy tudjanak előrelépni, érvényesülni és értéket teremteni. Az elmúlt tíz
évben a gazdaság folyamatosan fehéredett,
a szabályozó törvények egyszerűsödtek, betartásukhoz elegendő a tisztességes munka
és hozzáállás – hangsúlyozta. Megköszönte a vecsési iparosok elmúlt évtizedekben
végzett munkáját, kiemelve azokat, akik 25
vagy 50 éve végzik tevékenységüket. – Rájuk példaképként tekinthetünk – mondta.
A köszöntők után dr. Vereczkey Zoltán
tartott előadást a Magyar Gazdaság lehetőségeiről, Végezetül Skribek Pál, az ipartestület elnöke az elmúlt több mint egy évszázad történéseiről beszélt. Miután 1972
óta részt vesz a testület vezetésében, testközelből élte át a fontosabb mérföldköveket a helyi iparosközösség életéből.
Mondandójából három gondolatot szükséges kiemelni.
Az ipartestület, mint gazdasági érdekképviselet tevékenykedik, közösségi és nem
politikai célok érdekében.
Az ipartestületben működő vállalkozásfejlesztési iroda évek óta a vállalkozások
Fotó: Katona Csaba
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keztem, de oda sajnos
os
elment
elm nyugdíjba, akkor
negyven évnyi munka
helyhiány miatt nem vetrábeszéltek,
rábe
hogy jelentután nyugdíjba
tek fel, így jött egy kis
is kité-kezzem
a
helyére.
Tulajdonvonul
rő, vegyipari szakközépiskolában
piskoláb
ában
képpen
képp a kkollégák és a család is
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san idejöttem dolgozni. Itt kezdtem képesí- nekem vezetői ambícióim, én óvónő akartés nélküli óvónőként és itt dolgozom már tam lenni, de aztán a közösség is támogatott,
40 éve – mondta a mindig mosolygós vezető. így megpályáztam és sikerült – emlékezett
– Ez az egyetlen munkahelyem, azt leszá- vissza Katalin arra, hogyan lett óvodavezető.
mítva, hogy egy hónapot dolgoztam a SemDe vajon mennyire volt nehéz átállni?
melweis bölcsödében itt Vecsésen, mert kel- Húsz gyerek után egy íróasztal? Tulajdonlett az engedély, hogy itt dolgozhassak, és képpen nehéz volt a váltás számára, mert
az akkori törvények alapján addig is kellett mindig szeretett gyerekekkel foglalkozni.
dolgoznom. De én ezt tekintem az első és Talán az is közrejátszik abban, hogy abegyetlen munkahelyemnek – mondta min- bahagyja, hogy most már nem tud annyit
denki Kati nénije, aki elárulta, született ve- köztük lenni.
csési. Édesanyja elmondása szerint ő az utol– Régen több időm volt a gyerekekre.
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nyommal. Amikor
elismerése a kisgyerekek hálás tekintete
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Schiszlerné Bakk Katalin a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
vezetője, negyven évnyi munka után nyugdíjba vonul. A
gyerekek és felnőttek körében is kedvelt és szeretett Kati
néni mind a 40 évét ugyanazon a munkahelyen, a vecsési
óvodában dolgozta le. De miért is lett anno óvónő?

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

szakmunkás-utánpótlásának nehézségein igyekszik segíteni. Jó szakembert egyre
nehezebb találni, és ez véleményük szerint
még évekig így is lesz. Az érdemi változáshoz elsősorban a szemléleten kell változtatni, már az óvodában, iskolában szükség van
a pályaorientációra, az alkotó munka szépségének megismertetésére.
A tagság rendszerváltozás óta nem kötelező! Tagjai között van régi, akár ötven
éve aktív iparos, több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozó, és néhány közösséghez tartozni akaró fiatal szakember is. Ma is
van közöttük pl. világszínvonalú terméket
előállító szakember, országos és határon
túli kiállításokon rendszeresen részt vevő
kézművestermék-előállító, Vecsésen és az
egész körzetben tv-műsort sugárzó családi vállalkozás és sok csendes, megbízató
munkát végző szolgáltató szakember is.
Az ünnepi ülésen elismerések is átadásra kerültek.
Ötvenéves kisipari- és vállalkozói munkájáért kapott elismerést Szegedi István, a
SZIGÜ Zrt. ügyvezetője.
Huszonöt éves kisipari- és vállalkozói
munkájáért kapott elismerést: Kári József,
az Euro- Fém Kft. ügyvezetője.
Aranykoszorús mesterkitüntetést vehetett át: Viola Ágoston és Kaiser Pál autószerelő-mester, Geiger András esztergályosmester,
Németh Antal víz- gáz- és fűtésszerelő-mester és Varga István lakatos- esztergályosmester.
IPOSZ-díjban részesültek Pintér András
és Pintér Tibor, a Pintér Export-Import Kereskedelmi Kft. alapítói.
Magyar Kézművességért Díj arany fokozatú kitüntetésében részesült Viha Lajos facsipész és Dezső Ildikó rongyműves.

A 107 éves Vecsési Ipartestület március
21-i ünnepi taggyűlését Skribek Pál, a Vecsési Ipartestület elnöke nyitotta meg. Bevezetőjében köszöntötte Szlahó Csaba polgármestert, dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselőt, dr. Vereczkey Zoltánt, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét
és a megjelent iparosokat, vállalkozókat.
Ezt követően Szlahó Csaba mondott ünnepi köszöntőt, melyben hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat nagyra tartja a vállalkozó- Az ipartestület vezetősége és a díjazottak. Balról: Brunner Ferenc,
kat, az iparosokat és mindenkit, aki a mun- Németh Antal, Kári József, Viola Ágoston, Varga István, Szegedi István,
kájával tágabb környezete, azaz a város fej- Skribek Pál, Kaiser Pál, Pintér Tibor, Pintér András, Geiger András

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

A betelepült cégek munkahelyeket teremtettek, de a multi cégek megjelenése helyi
kisvállalkozások sorát tették tönkre. A Profi és a Penny még nem vett el minden lehetőséget tőlük, de a 2005-ben megnyíló
CBA, majd a Market Central bevásárlóközpont sokak kezébe adta a kulcsot, amivel
bezárták kicsiny boltjukat.
A MALÉV 2012 évi csődje vecsési családokat, reptéri szolgáltatásra alakult vállalkozásokat hozott nehéz helyzetbe, de a csőd
több mint 70 millió forintos lyukat ütött a
város költségvetésében.
A gazdaságföldrajzi környezet gyökeresen változott meg előnyére. Megindult a
tőkeerős cégek beáramlása. Megjelentek
a bankok. Az OTP és Pátria Takarékszövetkezet után irodát nyitott a CIB, a K&H és az
UniCredit Bank.
Az utak egyre jobb minősége és az autók számának növekedése magával hozta a benzinkutak gyarapodását. A Shell, az
OMW és a MOL kutak mellett magánvállalkozások is biztosítják a szolgáltatást.

Az útépítések elkezdődtek, és az AIG Lincoln a vasút másik oldalán elindította a Market Central projektjét. Elsőként 2007. aug.
6-án egymilliárdos beruházásként átadták
a forgalomnak a kétszintű lámpás csomópontot, az elkerülőre és M0-ra való ráhajtással, vecsési betéréssel és Károly utcára
való kapcsolódással.
Gőzerővel folyt a a Market Central kivitelezése – közel 10 milliárd forint értékben –,
és 2007. októberben megnyílt a Ferihegyi
Market Central bevásárlóközpont, ahol ma
már 44 000 m2 alapterületen 46 üzlet 1500
dolgozót foglalkoztat.
CBA és az OMW

A város gazdaságföldrajzi helyzete várhatóan javulni fog. A repülőtér fejlesztése, a
vele járó utasforgalom növekedése, a rövidesen elkészülő M4 autóút újabb vállalkozókat csábíthat hozzánk, ez a kereskedelem és a vendéglátóipar számára is jó jel. Az
sem véletlen, hogy gomba módra szaporodnak a vendégházak és a parkolóházak.
Miután a város elkötelezett abban, hogy az
iparűzési adó mértékét nem kívánja emelni, ezért a bevételt új adóalanyok bevonásával lehet növelni. Ennek leghatásosabb
módja, hogy az M0-ás körgyűrűt az Alacskai elágazástól össze kell kötni az Almáskerti úttal, ahonnan az aluljárón keresztül
lehet kijutni sztrádákra. A forgalomelvezeAz Almáskert utca
tés mellett ez egy hatalmas vállalkozói övezet (ipari terület) kialakulását is jelenti, ami
Skribek Pál a fentebb említett dolgoza- hosszútávon megoldhatja a vállalkozásfejtában így ír a helyi adókról:
lesztési igényeket, bevételei növelhetik az
„A város helyi adóbevétele iparűzési adóból önkormányzat bevételeit.
83–87%, építményadóból 13-17 % (ez szintén
De ennél is fontosabb lehet a vállalkozácsak vállalkozókra van kivetve), idegenforgal- sok adózási és egyéb környezetét javítani
mi adóból 0,22–0,46 % tevődik össze.”
és bízni az emberek tehetségében és szorEz 2017-es adat, de az arányok ma is érvé- galmában.
nyesek. A VT márciusi számában Alattyányi
István, a gazdasági bizottság elnöke az idei
költségvetéssel kapcsolatban elmondta,
hogy az iparűzési adóból származó bevételt 2,6 milliárd forintban állapította meg a
képviselő-testület, az építményadót 290 millió forintra, a gépjárműadót pedig 100 millió
forintra tervezték. Várhatóan tovább 20 millió forint folyik be idegenforgalmi adóból.

Helyesbítés

A Magyar Ízek Tavaszi Vásárán
a Sauer Bt. savanyúságai
Az Ipartestületről szóló írásra hivatkozva csak ismételni lehet, hogy a legrégebbi
vállalkozások, amelyek több évtizedesek
is lehetnek, azok kisipari szolgáltató tevékenységet – víz-, gáz-, villany-, autó- és motorszerelést, alkatrész-kereskedést, háztartási gépek javítását, építőipari szakmunkát,
stb. – végzők. Itt van a legnagyobb gond,
mert kimaradt egy generáció a szakmunkásképzésben és nagy a hiány. Örömteli, hogy
az idős szakik még itt vannak és számíthatunk rájuk. Senkit sem akarunk megbántani azzal, hogy kihagyjuk a felsorolásból,
ezért ettől eltekintünk, de mindenki tudja,

További fejlesztési lehetőségek

Széchenyi út Pest felőli oldala,
az RG teleppel szemben
Ez a változatos vállalkozói kör a város minden területén megtalálható valamilyen formában. A város észak-nyugati részén (Halmi telep. A Széchenyi út és az Almáskert
út teljes hosszúságában és mindkét oldalán) működő gazdasági-ipari zóna a vecsési gazdaság motorját jelenti. Folyamatosan

Fotó: Katona Csaba

Irodaházak és az aluljáró

Az MC átadásán Szlahó Csaba
polgármester átveszi a bevásárlóközpont jelképes kulcsát

Fotó: Katona Csaba

tették le az utak alapkövét, és 2006-ra átadták a forgalomnak.
A rendszerváltozás legnagyobb gondját a
fővárosi munkahelyek megszűnése okozta.
Helyi munkahely kevés volt, a termelő- és
a kisiparos szövetkezetek megszűntek, így
nőtt a munkanélküliség, nőttek a szociális
gondok. Ez a helyzet idézte elő a kényszervállalkozások létrejöttét. Miután a kereskedelmi hálózatban óriási fehér foltok voltak,
a vállalkozók ezt igyekezték kihasználni.
A gazdasági fellendüléshez az első igazi ugródeszkát az AIG. Lincoln befektetői
cég megjelenése jelentette. A Lőrinci út és
a vasút között 2002-re megépített három
irodaházat és a vasút alatti aluljárót. Ez óriási fejlődést idézet elő.
Megjelentek az első multinacionális cégek
– ebm Papst, Hertz Kft., Profi, Penny stb. –,
melyek enyhítettek a munkanélküliségen
és javítottak a kereskedelmi ellátáson.
Fotó: Katona Csaba
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gy 30-as éveiben járó vagy fiatalabb
embernek ma sok minden természetes. Számukra ezért érdemes felidézni a rendszerváltozás időszakát.
A nagyközség – ez volt a hivatalos elnevezés – az agglomeráció részeként alvó település volt. Addig az volt a hivatalos álláspont, hogy aki vásárolni akar, az menjen a
fővárosba, aki szórakozni vagy színházba
akar menni, az szintén.
Vecsés akkor is itt helyezkedett el, mint
most, mégse települtek ide a nagy cégek,
mint most. Miért?
Nézzük az infrastruktúrát. Gázhálózat volt,
de egészséges ivóvíz nem volt, egyéves korig tilos volt a csecsemőknek inni belőle! Ez
1992-re megoldódott. Ma az okos telefonok
és az attól való függőség korában elképzelhetetlen a fiataloknak, hogy nem volt telefon! 1993-ra bárki kaphatott telefont! Csatornahálózat nem volt, belső útjainkon az
emberek a sarat taposták, az autók tengelytörés veszélye mellett közlekedtek, a két
kezünkön meg lehetett számolni az aszfaltos utak számát. A két probléma megoldása egymástól függött, hiszen aszfaltozni akkor érdemes, ha a közműhálózat él. Ez
2002-ben érte el a kívánatos szintet. Ezt követően 2006-tól indult el és mára befejeződött a belső utak aszfaltozása uniós, állami
és önkormányzati forrásokból.
Ha van infrastruktúra, akkor élénkül a
gazdaság. Ehhez kevés a repülőtér közelsége, hiányzott az országos közúthálózatba való bekapcsolódás. A városon átmenő forgalom mind a 4. sz főúton, mind a
Gyál felőli átmenő forgalomban az elviselhetőség határát súrolta. Mindennaposak voltak a tömegdemonstrációk. Ennek
előzménye is volt. Még 1991-ben az akkori
képviselő-testület megszavazta az M0 körgyűrű nyomvonalát, ami megegyezett a
mostanival, de a főváros vezetése hibájából a megvalósítása elmaradt. 2000-ben
kezdődött el az elkerülő 4. sz. út és az M0
körgyűrű építésének tervezése. 2004-ben

hogy kik mindennapjaink fontos szereplői,
ha a házban vagy körülötte gond támad,
kik segítenek rajtunk.
A ’80-as évektől megjelentek olyan vecsési vállalkozások, melyek már több embert
foglalkoztattak. 1990 után pedig megnőtt
a számuk: Brunner Kft., Saxon Kft., Földfém Kft., Baranyai Kft.. Soós Tésztaipari Kft.,
EQUIP-TEST Kft., SZIGÜ-INRI Kft. Stáció Hotel, Airport Hotel, stb. Többségük határon
túl is elismertek.

épülnek raktárak, szolgáltató és kereskedelmi cégek a legmagasabb műszaki és technológiai igény szerint.

Fotó: Katona Csaba

TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI
VÁLTOZÁSOK

A

helyi gazdaság szereplőinek feltérképezésénél hívjuk segítségül
Skribek Pál, az ipartestület elnökének, „Vecsés gazdasága a rendszerváltozás után” című dolgozatát (2017). Ebben
ezt olvashatjuk:
„A városban 94 % a tíz főnél kisebb létszámmal tevékenykedő mikrovállalkozás, 5 % a kisvállalkozás, 0,82 % a középvállalkozás és 0,04 %
(1 db) a nagyvállalkozás!
Napjainkban Vecsés gazdasága ipari szerkezet szempontjából a szolgáltatásokra épül.
2010-ben a működő vállalkozások 72,5 %-a
működött a szolgáltatóiparban, 27 %-a a feldolgozóiparban. Ezen belül kimondottan alacsony a mezőgazdasági vállalkozások száma.”
A hungaricum közeli vecsési káposzta
feldolgozását több tucat családi vállalkozás már ipari jelleggel végzi a legmagasabb műszaki színvonalon, technológiával,
és a legszigorúbb uniós követelményeknek
megfelelően. A termékek népszerűsítésében óriási szerepe van a Vecsési Káposztafesztnek. A vecsési savanyított káposzta és
savanyúságok a főváros valamennyi piaca
mellett az ország minden területén, szinte
minden kereskedelmi bolthálózatnál megtalálhatók.

Fotó: Katona Csaba

A Market Central a közlekedési csomópont felől

GAZDASÁG – VECSÉSI
VÁLLALKOZÁSOK

Fotó: Polgár Zoltán

Fotóó: Katona
Kattoonaa Csaba
Css aba
abaa
ab
Fotó:

VECSÉS

Októberi számunkban a Vecsési Értéktár ismertetése közben a Pöschl-ház (Fő
utca 85.) leírásához rossz fotót csatoltam.
Elnézést kérek az érintettektől, és ezúton
helyesbítem.
A település egyetlen olyan épülete,
amely megközelítőleg százharminc esztendős, és szép, arányos megjelenése,
tégladíszítése ellenállt az időnek. Az eredeti kapu helyett igényes, szecessziós
stílusú kovácsoltvas kaput készítettek.
A ház építtetője Dr. Pöschl György, a falu
első községi orvosa volt.
Szalontai János

VECSÉS

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

• a II. sz. vízbázis területének jogi rendezése érdekében külterületi ingatlanokat.
2008: 19 millió Ft vásároltunk
összértékben, többek között:
út 192/A. sz. alatti ingatlanban két tár• a Lőrinci u. út szélesítésére külterületi
sasházi lakás.
utakat (Széchenyi úttól Pest felé – szerk.),
• a Semmelweis Bölcsőde bővítésére a
Károly u. 6. szám alatti családi házas in- 2017: 68 millió Ft összértékben
vásároltunk, többek között:
gatlant.
• az Alapellátási Központ építése céljából
a Dózsa Gy. u. 52. sz. és a Major u. 6. sz.
alatti ingatlanokat,
• a Széchenyi u. 46/A. sz. alatti társasházi lakást.
Fotó: Katona Csaba

Vecsés
Város Önkormányzatának
INGATLAN
VÁSÁRLÁSA
2006–2019.
között

2018: 25 millió Ft-ot biztosított a költségvetésből az önkormányzat ingatlanvételre.
A kibővített telken felépült új bölcsőde
a Károly utca–Mária utca sarkán

A

2019: 225 millió Ft összértékben
vásároltunk, többek között:
2009: 101 millió Ft összértékben
• a Sportcentrum bővítésére az un. „Gövásároltunk, többek között:
rög tanya” területét,
• a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet
• a Bálint Ágnes Kulturális Központ parszomszédságában parkoló létesítésére
kolójának bővítése érdekében a Telepi
a Telepi út 66. sz. alatti kétlakásos társasút 55. sz. alatti ingatlanból területrészt,
házi lakás ingatlant,
• a Vörösmarty u. 5. sz. és a Telepi út 31/A
• a Bálint Ágnes Kulturális Központ megsz. alatti családi házas és a Fő út 196/A
építése érdekében a Szent István téren
sz. alatti társasházi lakás ingatlanokat,
két üzlethelyiséget.
• a Vágóhíd utca 6. sz. alatti volt TIGÁZ
telephelyet, melynek előlege átutalás2011: 3,5 millió Ft és 2012: 19 millió Ft
ra került.
értékben vásárolt az önkormányzat külés belterületi szántót, illetve ingatlano- Az önkormányzati tulajdonok listájához
kat területfejlesztési célokra.
még hozzá kell tenni azokat az épületeket,
épületegyütteseket, melyek már a város
2013: 14 millió Ft. és 2014: 7 millió Ft ér- tulajdona, de éppen a beruházások miatt
tékű ingatlanbeszerzésekre került sor üresen vagy részben üresen maradtak és
területfejlesztési célokra.
jövőbeni hasznosításuk még várat magára. Néhányat említsünk meg:
2006: 72 millió Ft összértékben
2015: 51 millió Ft összértékben
• Magyar utca – gyermekkönyvtár és a
vásároltunk, többek között:
vásároltunk, többek között:
„szakmaközi” épülete
• a Deák Ferenc utca 20. sz. alatti lakóház, • a DPMV Ügyfélszolgálati Irodaház bőví- • Magdolna utca – felnőtt könyvtár heudvar megnevezésű ingatlant a Bálint
tésére a Kossuth L. u. 36. sz. alatti csalályiségei
Ágnes óvoda bővítésére,
di házas ingatlant,
• Damjanich J. u – Városgondnok Kft. régi
• a Kossuth Lajos u. 38–40. szám alatti la- • külterületi szántókat területfejlesztési
telephelyének fele
kóház, udvar, gazdasági épület jelölésű
célok megvalósítása érdekében.
• Vértesi Nándor utca – Kiállítóterem heingatlant a DPMV Zrt. Ügyfélszolgálati
lyiségei
Irodaház létesítésére,
2016: 508 millió Ft összértékben
• Achim András u. 36. szám, volt orvo• a Falusi óvoda bővítésére a Tó utcában vásároltunk, többek között:
si rendelő
két területrészt.
• a Városgondnok Kft. új telephelyének
• Lőrinci u. 14. szám, volt Gondozási Közlétesítésére a Széchenyi u. külterület
pont helyiségei
2007: 71 millió Ft összértékben
0152/23. helyrajzi szám alatti gazdasávásároltunk, többek között:
gi épület, udvar megjelölésű ingatlant, A Lőrinci utcai épület
• a Bálint Ágnes óvoda bővítésére a Toldy
• a Grassalkovich A. általános iskola bővíF. u. 29/A. sz. alatti lakóház, udvar megtésére a Fő út 94. szám alatti családi hájelölésű ingatlant,
zas ingatlant,
• Szabadidő- és Sportpark létesítésére az
un. „Göci” területét
Bálint Ágnes
• Önkormányzati tulajdonba került a Fő
Óvoda 3 csoportos
új szárnya az udvarral
Fotó: óvoda

Szénási
Sándor István
Kérdések

(100 év múlva visszajövök?)
Október-november az elmúlás,
merengés a múlton befelé fordulás.
Merengünk az Élet értelmén,
egy egész élethossz lényegén…
Születés és halál, mily egyszerű szavak,
pedig egy Élet, amit elmondanak…
Megszületünk, élünk, s meghalunk,
nem lehet csak ennyi! - elgondolkodunk…
Ha egyszer eljön az utam vége,
el kell mennem, magam körül rendet téve’.
Nem várom, de egyszer véget ér
a földi lét, mely nem a vége még…
A test, a porhüvely megszűnik, elmegy,
a lélek tapasztalattal tovább él s nem szenved.
Tetszik a budhista vallásgyakorlók nézete,
hogy mindig újra születünk, ez a lényege.
Nem biztos, hogy emberként, lehetünk
növény, bogár, állat, s bárhová mehetünk…
Elgondolkodtam, 100 év múlva visszajönnék?
Bizarr gondolat, de azt hiszem, álmokat nem szőnék…
Kíváncsiságból angyalként elszállnék mostani otthonom felett,
megnézném mi változott egy évszázad „megett”.
A csalódást nem szeretem, ezért óvatosan megkérdezem:
Tetszik nekem ez, ami most van?
Szívesen visszajönnék titokban?
Nem hiszem, inkább az emlékeim rakosgatom,
amit a sors rám mér, azt mindig elfogadom.

Mondd, hova tűntek a régi barátok,
a jó humorú, munkában élni tudó melósok,
kik szőnyeg alá besöpörték az álmot,
hogy úgy élnek egyszer majd, mint nyugaton,
s nem földszagú éjszaka zörren a bádog ablakokon?
Mondd, hová mennek, kik élnek a hitnek,
és kétezer éve várják, ki itt hagyta őket:
felállnak, leülnek, és ismét felállnak a hitben,
hogy megszületik szeretetben az új emberi társadalom?
Mondd, hol veszti el a példa hatását:
feledékennyé váló apa s nagyapa
mért lesz nevetség tárgya az új nemzedéknek,
ha elvásott bajuszkötőjét igazgatja,
mert minden nap készül elmenni e világból.
Mondd, az idővel mért is kell újra, meg újra vitázni,
hogy mért múlik el, ami szép volt,
s mért nem kerül el minket a rossz;
mért kapunk, hagyunk örökbe keresztet vinni tovább:
itt volna ideje az igeidőket lecserélni már!
Mondd, a komorság mért is akarja, hogy kardomba dőljek,
mikor annyira kedves, és szép a világ!
Tőlem függ, érzem-e még a fény melegét,
vagy árnyékomat követem, és nem veszem észre,
hogy szájában teniszlabdával alszik el máma a tehén.

Sallay Gyula
Ősz van

Komótosan cammognak a napok
a zöld fátyolba bújt síkos hangulaton.
Lazán telnek percek, órák, hetek,
a csend süvege feljebb emelkedett.
az erdő színpompás világa
átmosódott az eső font hajában,
csak a szürke beton rejt jeleket;
az ég könnyében csillognak fénycseppek.
A hajnal hideg zúzmarája
puha vágyként bújik kabátod ujjába.
Mosolyogva, ezer színbe mártva
búcsúzik a táj,és csendesen vezet be
az évente érkező telekbe,
mely fehér trónusát megemelve
mindent elrejt a hófehér lepelbe.

Fotó: Katona Csaba

fejlesztésekhez területek kellenek.
Ha a meglévőt bővíteni vagy korszerűsíteni akarjuk, vagy egy új
intézmény létrejöttét szeretnénk, akkor
előfeltétel, hogy legyen elegendő hely a
beruházáshoz. A területek – akár külterületi
szántó vagy tanya, akár belterületi ingatlan –
megvásárlásához anyagi erőforrás kell. És
természetesen bölcs előrelátás. Szerencsére
a város vezetése mindkét adottsággal rendelkezik, amit az alábbi kimutatás hűen tükröz. A jelzett időszakban Vecsés Város Önkormányzata 1 milliárd 183 millió 500 ezer
forint összegű ingatlanvásárlást hajtott végre, ekkora összeggel nőtt városunk vagyona. Az előrelátó vásárlások kivétel nélkül
saját adóbevételből valósultak meg. Az ingatlanvásárlásokra minden esetben képviselő-testületi határozat alapján került sor.

Benke Mária
Merengés az élet nagy
kérdéseiről…

Honfí Gábor festménye: Áramszünet
2019. november

Tájékoztató

MEGHÍVÓ
A G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör szeretettel
vár minden érdeklődőt
2019. december 13-án
pénteken
18 órára a könyvtárba,
adventi irodalmi
műsorára!
Belépés díjtalan.

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
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Alfonso Paso: HAZUDJ INKÁBB, KEDVESEM!
Bűnügyi komédia – fordította: Horváth János
Időpont: 2019. december 5. 19 óra • Jegyár: 4 500 Ft

Borzasztó unalmas élete van Júliának,
akit gazdag férje a tenyerén hordana ugyan,
csak nincs ideje rá. Júlia azonban feltalálja
magát, izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket mesél, abszurd helyzetekkel áll elő
– a környezetét a teljes kétségbeesésbe sodorja emiatt – míg végül karácsonyi ajándékként megígéri férjének, ezentúl mindig
igazat mond. Ám a bajok csak ezután jönnek… Mert az igazat még nehezebb elhinni… Szenteste van, a feleség és a szobalány
a családi szertartást készítik elő. És akkor...
Szereplők: Júlia: Tóth Enikő, Eliza: Román Judit, Lorenzo: Csonka András, Carlos: Kerekes József, Rosa: Szőlőskei Tímea,
Juan: Vadász Gábor, detektív: Kocsó Gábor, pap: Gieler Csaba, apácák: Petyi János
Díszlettervező: Bátonyi György. Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida. Ügyelő: Petyi
János. Súgó: Sajben Anita. Rendezőasszisztens: Petyi János, Varga Miklós. Rendező:
Radó Denise.
Az előadás hossza kb. 2 óra 5 perc, egy
szünettel.

HOLDVIOLA
ZENEKAR

ÜNNEPI KONCERT – Exkluzív
színháztermi koncert
Vecsésen ünnepi hangulatban.
Időpont: 2019. december 7. 19 óra
Jegyár: 3 000 Ft
A Holdviola zenekar 2006 tavaszán alakult Miskolcon. Zenéjükben modern zenei formában, kicsit továbbgondolva elevenednek meg a gyönyörű magyar népdalok.
Stílusuk: elektro-folk, de dalaikban fellehetőek rock-, pop- vagy alternatív zenei
elemek is. Letisztult dalaikat az teszi érdekessé, hogy bár nélkülöznek mindenféle autentikus zenei megoldást, a népdalok
mégis megőrzik természetes hangulatukat. Előadásaik nem egyszerű popzenei
koncertek, hanem a zene, a tánc, a szín-

ház és a film ötvözete. Az előadásokon
VJ keveri élőben a háttér-animációt, és a
néptáncosok speciális koreográfiája, valamint színpadi díszletek és egyéb vizuális

élmények gazdagítják a műsort. Vecsésen a Bálint Ágnes Kulturális Központban decemberben ünnepi hangulatú előadással lépnek fel!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, az egyes programokról és a jegyértékesítésről
weboldalunkon és a facebookon (facebook.com/kulturba) értesülhetnek leggyorsabban.
Az őszi évadunkra a jegyek online a www.kulturba.hu oldalon,
valamint nyitvatartási időben jegypénztárunkban válthatók.
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A

z elmúlt években – Montecatini és Jesolo után –
most az Adriai-tenger partján fekvő üdülőváros,
Riccione adott otthont a 13. alkalommal megrendezett fesztiválnak, ahol rajtunk kívül még egy
kapuvári csoport, továbbá Ukrajna,
Észtország, Litvánia, Lettország,
Lengyelország, Bulgária folklór
és modern tánccsoportjai, énekegyüttesei mutatták be színes műsoraikat. A fellépő csoportok szinte mindegyike vegyes életkorú volt,
de nagy öröm volt látni a sok-sok
fiatalt, akik folytatják a népzene
és a népi kultúra hagyományait.
A fesztivál első napján az
együttesek vezetőinek tartottak

technikai konferenciát, majd
másnap délután kezdődött a Parádé, melyen a színes népviseletbe öltözött együttesek nemzeti
zászlójukat lobogtatva, énekelve, zenélve, táncolva végigvonultak Riccione főutcáján, a helyi közönség nagy örömére. Az
egyik pihenőnél még riportot is
készítettek velünk.
A helyszínre érkezve, a tengerparton kezdődött a nyitókoncert,
ahol elsőként léphettünk színpadra a népes közönség előtt. Együttesünk repertoárjában domaházi,
bakonyi, lendvai, palóc népdalok
mellett magyarpalatkai néptánc
is szerepelt, melyet a Budapesti
Műszaki Egyetem néptáncegyüt-

Riccione főutcáján a többi csoporttal együtt vonult
fel a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar
tesének két tagja adott elő, fergeteges sikerrel.
Másnap sajnos, a szakadó eső
elmosta a zárókoncertet, de a szálláshelyünkön, ahol együtt voltunk
a lengyel, lett, litván csoportokkal,
bemutattuk táncos, énekes műsorunkat. Ezt követően a fesztivál
igazgatója átadta az együtteseknek
a fesztivál emlékplakettjét, oklevelet és ajándékot. Megismerkedtünk
a lengyel együttes vezetőivel, akiket áprilisi népzenei találkozónkra is meghívtunk. A fesztivál rendezvényei mellett szabadidőnkben
felfedezhettük a közeli látnivalókat is. Ravennában a Világörökség részét képező ókeresztény, gót
és bizánci mozaikokkal díszített

műemlékeket csodálhattuk meg.
Meglátogattuk az impozáns középkori Gradara várát, Rimini
ókori emlékeket rejtő belvárosát,
a Világörökség városát, Urbinót és
a világ legrégebbi, Európa harmadik legkisebb köztársaságát, San
Marinót is.
Utazásunk ismét gyönyörű látnivalókkal, élményekkel, új kapcsolatokkal gazdagította együttesünket, amelyek tovább erősítik
közösségünket.
Köszönjük Vecsés Város Önkormányzatának anyagi támogatását, és mindenkinek az odaadó
segítségét, amellyel hozzájárultak utazásunk sikeres megvalósításához. Pálmainé Keszler Márta

Tar Ildikó darabját
mutatja be a KissPista színház

Kresznerits Ádám (Sátán)
és Varsa Mátyás (Márton Áron)
a Láng a sötétben próbáján

A KissPista Színház célja
kezdettől fogva maga a
kultúra. A színház ehhez
„csupán” hasznos eszköz.

E

zért hozunk létre közös előadásokat
más művészeti csoportokkal, állítunk színpadra igazi értéket képviselő
műveket, Moliére, Szophoklész, Euripidész,
Goldoni darabjait, játszunk gyerekeknek és
mutatunk be vecsési szerzőket: Bálint Ágnest, Varga Lászlót, Rideg Sándort, Ferenczy Hannát és az én darabjaimat. Szeretnénk
megismerni és másokkal közösen szemlélni

Tar Ildikó:
Láng a sötétben
(Márton Áron
legendája)
A KissPista Színház ősbemutatója az evangélikus- és az Erzsébet téri templomban.
Szereplők: Márton Áron püspök: Varsa
Mátyás, Sátán: Kresznerits Ádám, Petőfi Sándor: Varsa Márton, Arany János: Hegedűs Ágoston, Ady Endre: Gombos Gyula, Benedek Elek: Gallen Gábor, tündérek:
Meixner Veronika, Liszkai Kinga, Viola
Boglárka, titkos ügynökök: Gallen Gábor,
Gombos Gyula, Hegedűs Ágoston, Varsa
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a múltunkat, hiszen a múlt velünk
van, akkor is, ha nem tudunk róla.
És szeretnénk megélni a jelenünket. Ehhez a színjáték jó eszköz.
Mára bebizonyosodott, hogy
nem vagyunk talajtalanok. Méreteinkhez képest sok szellemi
értékkel rendelkezünk. Érdemes
azzal foglalkozni, hogy igazi várossá tegyük magunkat, mert
meg tudjuk fogalmazni, hogy
kik vagyunk.
Nagy öröm, hogy van egy
írónk, Tar Ildikó, akinek nemcsak önálló verseskötete van,
versei, novellái, tanulmányai jelentek meg
rangos folyóiratokban, mint a Kortárs, a
Napút, a Hitel, a Polisz és még folytathatnánk a sort, nem csak Álmok tükrében című
könyvét adták ki, hanem drámákat is ír, s
mind a szombathelyi Weöres Sándor Színház, mind a Székelyföld folyóirat pályázatán első díjat érdemelt ki. Utóbbi műve –
Márton Áron legendája – melynek címe:
Láng a Sötétben, kerül színre.
Márton Áron (1896–1980) makulátlan életű erdélyi püspök volt. Sosem maradt néma,
amikor meg kellett szólalni, és mindig a tisztesség nevében, az igazság érdekében emelt
szót.
Megszoktuk, hogy az életet érdekek harcának és kompromisszumainak tekintsük.
De hol a jóság helye? A püspök szobájában
megjelenő Sátán, meg akarja fejteni Márton
Áron titkát.
Varsa Mátyás
Fotó: Kardos Panna Csilla

A vecsési Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar
harmadik alkalommal jutott el Olaszországba, a
Sopravista International Festivals meghívására.

Fotó: Orbán Károly

Olaszországban
járt a Labdarózsa
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Márton, Márton Áron anyja és ápolója:
Gyurcsán Erika.
Díszlet és jelmez: Kék Maja, zene:
Kresznerits Ádám. Rendezte: Varsa Mátyás.
Bemutató: december 8-án az evangélikus templomban (Erkel Ferenc u. 1.).
Minden hely előzetesen foglalt. További előadások: december 15. Erzsébet téri
templom, január 5. evangélikus templom, január 17. evangélikus templom,
február 2. evangélikus templom. Az előadások 18 órakor kezdődnek. A belépés
díjtalan, adományokat fogadunk el.
Támogatók: Földfém Kft., Halmy Patika, Hanga Patika, Vecsés Vecsés Város
Oktatási Bizottság, VTK Innosystem.
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VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL
VÁRJA VENDÉGEIT DECEMBERBEN
A RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR.
December 2. és 6. között rendezik meg a
Róder Imre emlékkiállítást. A fotókiállításon eddig nem publikált képek lesznek láthatók az örökösök hagyatékából.
December 9-én 10 órától író-olvasó találkozónk vendége: Kitty Bich Thuy Ta. A
vietnami születésű, Magyarországon nevelkedett fiatal írónő, Kitty Bich Thuy Ta új könyvének bemutatójára invitáljuk az érdeklődőket. Az ismert családi fantasy-regénysorozat
második kötetében, „ A Varázsecset”-ben Leonardo Morelli kalandos történeteivel ismerkedhetünk meg.
December 12-én 17 órától Moziklub. Ezen
az alkalmon az Időről időre c. filmet vetítjük.
A program ingyenes, zártkörű és regisztrációhoz kötött. A klubbot és a beszélgetést vezeti: Nagy Gyula.
December 13-án a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör karácsonyi műsorán vehetnek
részt az érdeklődők.
December 15-én a Mindenki Karácsonya
városi rendezvényen találkozhatnak velünk. Örömmel tudatjuk kedves olvasóinkkal,
hogy idén is kitelepülünk a Mindenki Karácsonyára. Szeretettel várjuk egy csésze kávéra, kakaóra, teára, süteményre, zsíroskenyérre
vagy éppen egy jó beszélgetésre.
December 17-én 17 órától Zöld Klub. Szeretettel várjuk mindazokat, akik tenni szeretnénk valamit a környezetünkért, a jobb,
egészségesebb életért. Főbb témáink: Hogyan hagyjunk minél kisebb ökológiai lábnyomot? Tudatos vásárlás és életmód, de
nem tudod hogyan? Mit jelent az újrahasznosítás? Környezetkímélő házi praktikák. Környezetvédelem itthon és máshol.
Decemberi találkozónk témája a „Környezettudatos ünnepek”, környezettudatos csomagolás, karácsonyi dekoráció újrahasznosított anyagokból. A Zöld Klubot
már a Facebookon is követhetik, az oldalt
a www.facebook.com/vecsesizoldklub címen érhetik el.
Könyvtárunk programjairól naprakész információkat olvashat a www.vecsesikonyvtar.hu
honlapon.
Róder Imre Városi Könyvtár
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A Mini Talent sportegyesületet 2017-ben alapította meg
Varga Ádám. Elsősorban azzal a céllal, hogy a gyerekek
szabadidejükben minőségi sportfoglalkozásokon vehessenek
részt. Mindezt úgy, hogy mindenki saját igényei, képességei
és ambíciói szerint vegyen részt a foglalkozásokon.

Mini tehetségek. Szerencsére
sok van belőlük Vecsésen

A

egy jogász segítségével (alapító
okirattal, működési szabályzattal) megalapította a Mini Talent
egyesületet.
– Akkor találtam ki, hogy
nem egy adott sportágat szeretnék képviselni, hanem inkább
több ingert szeretnék adni a gyerekeknek, aminek segítségével
sokkal szabadabban választhatnak maguknak sportágat. Így jött
a gondolat, hogy legyenek labdás
ügyességi fejlesztő gyakorlatok,
de ha már labdás, akkor sokféle labdával, elsősorban a foci, a kézilabda és a kosárlabda felé
terelve a gyerekeket – mondta a kezdetekről.

z egyesület elnöke, alapítója Varga
Ádám kiskora óta sportolt. KipróA játék és a sport
bálta az úszást, a labdarúgást, emellett karatézott, szertornázott, asztalitenisze- megszerettetése a cél
zett és tollasozott is. A középiskolában már A névválasztás nem volt könnyű, de jelezni
tudta, testnevelő tanár szeretne lenni, ezek akarta már a névvel is, hogy csak kicsikkel
után nem volt meglepő, hogy az ELTE-n (5-9 évesekkel) foglalkozik, így jött a mini, a
testnevelő-rekreáció szakon végzett. 2014- talentum, mint tehetség, saját életfelfogásáben költözött Vecsésre, azóta tanít a Halmi ból jött, mivel úgy véli, 10-12 éves kor előtt
Telepi Általános Iskolában.
nem lehet megmondani, hogy valaki tehet– Az első évben megtapasztaltam, hogy séges, vagy nem az adott sportágában. Bár
a mi iskolánkban kevés az igazolt sportoló, mindenkiben megvan a képesség, de a kiígy amikor elmentünk városi sportverseny- tartás és az akarat fogja eldönteni, hogy kire, többnyire a negyedik, kis szerencsével a ből lesz az igazi tehetség.
harmadik helyen végeztünk szinte az összes
Mivel ők egy amatőr egyesület, itt a játésportágban. Mivel nem voltak sportolóink, kok megszerettetése, a sportágak megkedmi csak a testnevelésórákra támaszkodhat- veltetése a cél. Úgy véli, ha ezt sikerül elértunk – mondta Varga, aki ekkor kezdett el ni, és a gyermek valamelyik sportágat még
azon gondolkozni, mi lenne, ha kicsivel több nagyobb számban szeretné űzni, akkor azt
lehetőséget adnának a saját tanulóiknak.
a partneregyesületek képzéseire, illetve a
– Egy olyan lehetőségben
g gondolkoztam,
g
szülőkre bízzák, hogy
g tudják-e vállalni az
amivel nem kell eljárnii külön a foezzel járó fel
feladatokat.
cipályára, vagy a kézilabdazilabdaAz eg
egyesületnek három partedzésre, hanem ott bent,
nt, az
neregyesülete
nereg
van, a vecséiskolán belül lehetőséget
get
si kézilabda
k
szakosztály, a
biztosítanánk a gyereBudapest
Honvéd kereeB
keknek még több fajta
tein
t belül működő Mamozgásra – emlékezett
gyar
Futballakadémia
g
vissza.
és
é a Kőbányai DaraAz iskola melletti
zsak
kosárlabdacsapaz
Tündérkert óvodábóll
ta.
ta Mindhárom egyesü4-5 gyerekkel kezdett el
let abszolút nyitott volt az
foglalkozni, majd amikor
elképzeléseire.
Noha csak
kor
elké
Varga Ádám, a Mini
híre ment a foglalkozásoknak,
két éve működnek, már négy
oknak,
Talent alapítója
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gyerek is a Darazsakhoz jár rendszeresen
edzeni, míg 15 kisdiák a vecsési kéziseknél
pallérozódik. Ez azt is jelenti, hogy a 2019
júniusában véget ért tanév végén a „kiöregedett” gyerekekből 100 százalékig mindenki
továbbment egy egyesülethez.
– Nem az a cél, hogy mindenkit versenyeztessünk, vagy mindenkiből élsportoló
legyen. Mi kitartunk amellett, hogy mindenkiben megvan a lehetőség, és bízunk benne,
hogy mindenkiből előbb vagy utóbb kijönnek az ügyes dolgok. A gyerekeket egyéni
képességeihez mérten próbáljuk fejleszteni.
Nálunk nincs a gyerekeken megfeleléskényszer, nálunk az a lényeg, hogy mindenki találja meg, miben a legügyesebb.
Az edzések mellett természetesen más
lehetőségek is vannak, ahol a gyerekek jobban megismerkedhetnek az adott sportággal. A kosarasoktól hetente jár ki igazi kosárlabdaedző, a kézisektől többször voltak
már náluk felnőttek edzésen, a gyerekek is
edzhettek a nagyokkal, míg a futballt testközelből nézhették, hiszen részt vehettek a
tavalyi Magyar Kupa-döntőn, de az egyesület a magyar-azeri Európa-bajnokság selejtezőjére is elvitt 30 gyermeket.

10 éves terv
Varga Ádám amikor elkezdte, azt tűzte ki
tízéves tervnek, hogy a dél-pesti régióban ő
szeretne lenni a legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesület.
– Szeretném, ha az a filozófia, az a gondolatmenet, amelyet mi képviselünk, minden iskolába elérne. Ezzel a szülőkről is levennénk terhet, hiszen nem kell rohangálni
a gyerekkel különböző helyekre edzésre, és
iskolán belül meg lehet tartani ezeket a minőségi képzéseket, megpróbálunk minél több
iskolában minél több gyereket megmozgatni – mondta az alapító elnök.
Nem titkolta, Vecsés csak egy kiinduló
pont, szeretné ezt a fajta edzésmódszert a
környező településeken (Gyál, Üllő, Felsőpakony) is meghonosítani. De ez a tízéves
terv, egyelőre szeretné, ha Vecsésen mindenki tudna róla, és minél több minőségi munkát tudna elvégezni a gyerekekkel.
– Egy olyan közösség, olyan légkör kiépítése a cél, ahova szeret bejárni az edző és a
gyerek is. Ez az egyesület ne arról szóljon,
hogy minden hétvégén verseny van, hanem
arról, hogy itt hétköznap felhőtlenül lehet a
gyereknek játszani. Ne legyen megfelelési kényszer, egyformán jól érezze magát az
5 és a 9 éves, legyen az fiú vagy lány. Ez a
legfontosabb!
Sz.Gy.
Tájékoztató
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Hullámvasutazik a Vecsés FC
Lassan kirajzolódnak az erőviszonyok a
Pest megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, melyben a Vecsés FC is érdekelt. A
szezon előtt a dobogós helyezés volt a szakvezetés célkitűzése, hosszabb távon pedig tudatos munkával 1-2 éven belül az NB III-as
szereplés kiharcolása. Ugyanakkor Vincze
Gábor vezetőedző a bajnokság előtt úgy fogalmazott, ha esetleg idén olyan helyen zárnának, hogy már jövőre is osztályt léphetnének, nem fogja vissza a csapatot.
Úgy tűnik, ezzel nem lesz gondja. Együttese ugyanis úgy szerepel, mint ha hullámvasúton ülne. Bravúros idegenbeli győzelmek
mellett meglepő hazai vereségeket is találunk.

Mint arról korábban a vezetők és a csapathoz
közel állók is beszéltek, a meccseken a helyzetek megvannak, de legtöbbjük kimarad.
Így hiába játszanak egy adott fölényben a
vecsésiek, és alakítanak ki az ellenfélnél jóval több helyzetet, ez sajnos a pontokon és
a helyezésen nem látszik. A csapat jelenleg
a középmezőnyben, a 8. helyen áll a bajnokságban, öt győzelem mellett négy alkalommal játszottak döntetlent és ötször kaptak ki.
19 pontot szereztek, míg az éllovas Biatorbágy 34-et, ugyanakkor a kiesés veszélye sem fenyegeti őket, hiszen 8 ponttal van
többjük, mint a veszélyzónában lévő SzázSG
halombattának.

Iskolába költöznek
a dartsosok az utánpótlásért
Lassan közeledünk az év végéhez, ami a
dartsosoknál a szezon végét is jelenti. De
vajon pár hét múlva miként tekintenek viszsza az idei évre, az idei szezonra a vecsési dartsosok?
– A csapataink jól szerepeltek, a rutin és
a mix csapat is az első helyen áll jelenleg a
bajnokságban. Emellett Puskás Eszter első
lett a Szlovéniában rendezett Európa-bajnokságon, sportolónk fontos tagja volt az aranyat nyert női csapatnak – értékelte a közelmúltat Massza Sándor, a vecsési dartsosok
vezetője.
A férfiaknál is voltak szép eredmények,
Juhász Béla és Huszti Sándor egy nyolcvan
párost felvonultató rangos versenyen lett negyedik. Hogy ez nem egy kiugrott eredmény,

azt jól mutatja, hogy Juhász a magyar dartsliga sorozatában a 4., Börzsei János a 3. helyen áll.
– Szerencsére egyre jobban tudunk foglalkozni az utánpótlással is. Az önkormányzattól a 112-es iskolában kaptunk egy termet,
hogy tudjunk a fiataloknak edzést tartani. Eddig egy sörözőben voltak az edzések,
ide pedig a szülők nem szívesen engedték
a gyerekeiket – mondta a klubvezető.
Emellett szintén hatalmas sikernek számít, hogy az ipartestület segítségével a dartsmatek programot beviszik az iskolákba. Ennek a programnak köszönhetően fejlesztik
a gyerekek matematikatudását és a darts
szépségeire is fel tudják hívni a figyelmet.
SG

Moszkvában készültek
a vecsési női ökölvívók
A Vecsési Boxklubból november elején eltűntek a női versenyzők! Na, azért nem kell
megijedni, a hölgyek csak tanulmányútra,
egész pontosan edzőtáborba mentek Moszkvába. Az egyesület vezetői nem titkolták, tanulni mennek az orosz fővárosba, ahogy ők
fogalmaztak, az oroszlán barlangjába.
A lányok és edzőik egy nagyon komolyan szervezett és berendezett olimpiai táborban laktak, ahol 14 sportágban folyt a
képzés. A helyszín jelentőségéről mindent
elmond, hogy eddig 23 olimpiai bajnokot
Tíz napig edzőtáboroztak
Moszkvában a vecsési lányok

Fotó: Vecsési Boxklub

Egy vecsési egyesület,
ahol minden a gyerekekért van

neveltek ki, és van olyan atléta, aki Ausztráliából jött ide tanulni.
A magyar sportolók megrökönyödve látták,
hogy az orosz birkózók a szabadban edzenek,
ahogy ők mondták, mindig így teszik, amíg
ilyen jó az idő. Ez esetükben -4 fokot jelentett.
A rengeteg edzés és a meccsek mellett
igazi kikapcsolódást jelentett a metropolisz
felfedezése, melynek egyes részei már karácsonyi díszben pompáznak.
Persze azért a fiúk sem unatkoznak mostanában, október végén Pécsről, a XIX. Horváth
Géza Emlékversenyről Német Gábor aranyéremmel, míg Pillis Norbert ezüstéremmel
térhetett haza. Persze a női részleg itt is letette a névjegyét, hiszen Drobilits Adrienn
szintén aranyérmet szerzett.
GY
2019. november
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KARATEHÍREK
Szeptember 28-án rendezték meg
Zalaegerszegen a IV. Nemzetközi
Kawazoe Emlékversenyt. A vecsési
karatésok szép sikerrel indították az
őszi versenyszezont. Görgényi Bence
2 aranyérem, Görgényi Balázs 1 ezüst-,
1 bronzérem, Lázár István 1 arany-, 1
ezüstérem, Pintér Sólyom 1 ezüst-, 1
bronzérem, Takács Miklós 1 bronzéremmel zárta a versenyt.
Október 12-én rendezte meg a
Magyar Karate Szövetség Szigetszentmiklóson a WKF Diák Olimpiát. Az ország minden részéről érkeztek karatékák a versenyre. Vecsésről
Görgényi Bence „A” kategóriában 1
arany-, 1 ezüstérem, Görgényi Balázs
„A” kategóriában 5. helyezés, Takács
Zoltán „B” kategóriában 1 bronzérem.
Október 26-án került megrendezésre a monori sportcsarnokban az
Ippon Shobu Magyar Bajnokság. Vecsést öt karatéka képviselte. Eredmények: Görgényi Bence 1 arany- és 1
ezüstérem, Takács Zoltán 1 bronzérem, Görgényi Balázs 1 bronzérem.
Gratulálunk a versenyzőknek a kiváló eredményekért.
Karateedzések: Fő út 112. Jelentkezés a helyszínen 17 órától.
„OSS” szakosztály vezetősége

Apróhirdetés
Market Centralhoz közel, Vecsésen eladó kétgenerációs
családi ház külön bejárattal. Egy harmadik lakás is kialakítható + garázs. Ár: 65 000 000 Ft. Tel.: 06-70/636-5722
Garázsvásár! Fiú- és lánykanadrágok, extra méretű
felnőttruházat és mindenféle divatos darabok
Telefonszám: 06-29/352-887
Az Attila utca környékéről keresek egy hölgyet reggeli
fáslizáshoz heti 3 alkalomra. Érdeklődni: 06-20/205-1184

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves rokonunknak, barátunknak és ismerősünknek, hogy 2019. november
6-án elkísérték édesapánkat, Strohmayer Ádámot az utolsó
útjára.
Üdvözlettel Strohmayer család
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Stabilan a középmezőnyben a vecsési
kézilabdacsapatok
A vecsési kézilabdázók
nagy tervekkel vágtak
neki az idei szezonnak.

Vecsési SE–Balmazújváros KK 27-26
Optimum Solar-Békési FKC–Vecsési SE
20-20
Vecsési SE–Mizse KC 28-29
FTC U21 Diagnosticum–Vecsési SE
38-28
Vecsési SE–Hatvani KSZSE 29-23
Ceglédi KKSE–Vecsési SE 22-23

Vecsési SE női
kézilabdacsapat
eddigi eredményei

A

férfiaknál egy alaposan átalakult
csapattal az NB I/B bajnokság felső harmada a cél. Az első hatba
szeretnének kerülni, majd tudatos építkezéssel a következő három évben ismét a bajnoki cím a cél.
Jelenleg hat forduló után a hatodik helyen
állnak, és eddig valamennyi ellenfelüknek
méltó partnerei voltak, egyedül a Ferencváros tudott egy gólnál nagyobb különbséggel
nyerni a vecsési fiúk ellen.
A nőknél később kezdődött el a tudatos
fejlesztés, ott a cél, idén stabil csapattá válni, jövőre pedig megnyerni az NB II-es bajnokságot. A hölgyek is hat meccsen vannak

Vecsési SE férfi
kézilabdacsapat
eddigi eredményei

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

FÜGGÖNY
varrás, karnisok
(római roló),

helyszíni felmérés

VASS ISTVÁN

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

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

Vecsési SE–Euronovex USE 21-24
Gárdony-Pázmánd NKK U22
–Vecsési SE 14-22
Vecsési SE–Szigetszentmiklós NKSE
28-29
Vecsési SE–Kecskeméti NKSE 28-21
Vecsési SE–TFSE 30-27
Csepel DSE–Vecsési SE 25-24

Új lakástextil üzletemben várom
régi és új vevőimet Vecsésen a piac
mögött • Miklós utca 8.
Rendelés, időpont egyeztetés:

06-30/259-5338
Minden kedves ügyfelemnek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket kívánok!

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY
SZAKÜZLET &6Ŋ6=(5É58+É=
MINDEN AMI VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSEL KAPCSOLATOS

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek AKCIÓS áron!

Napkollektor értékesítés, szerelés

túl, és három győzelem mellett három vereség a mérlegük, ezzel jelenleg a negyedik helyen állnak az NB II Dél-csoportjában.
Hogy mennyire kiegyensúlyozott a mezőny, azt jól mutatja, három gólnál többel
eddig senki nem tudta legyőzni a vecsési
lányokat. Antal Zoltán szakosztályvezető rövid időn belül mindkét csapat az NB I/Bkorábban úgy fogalmazott, nagy álma, hogy ben játsszon.
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REKLÁM

V
Vital & Beauty
SZÉPSÉGSZALON
S

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Masszázs, kinesio tape, FLABÉLOS,
MEDIWEL referencia szalon:

Ultrahangos eszköz: fájdalomcsillapításra, fogyasztásra, cellulitra.
Rádiófrekvenciás eszköz: arckezelésre javasolt (ránc, pattanás, feszes arcbőr, stb).

Mindent az egészségért NEOLIFE termékekkel!
FÜLBELÖVÉS: 06-30/862-5251

VECSÉS, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: אٳהٜדדٳה

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿȒזي٫ו
Más időpontban egyeztetés szerint

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.
Mobil:

í/DNVIHO·MªWV$=LJ
í.DUEDQWDUWVWHWÉMDYªWV
í1\ªOV]U°N
í+RPORN]DWV]LJHWHO¦V
í/DNDWRVPXQNN
í(J\HGLE·WRUWHUYH]¦V¦VJ\UWV
(lakás, konyha, gardrob, iroda)


Web:
ZZZIOYNRPSOH[KX
Cím:
)/9.RPSOH[.IW
9HFV¦V.ODSNDXWFD

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS
Sitt, szemét, sóder,
KRPRNWHUPÉI³OGV]OOªWV
¦VJ¦SLI³OGPXQND
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3HVNRQW¦QHU

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN

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

Tel.: 06-20/984 9242

CSALÁDI

FOGÁSZAT

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

V
Vassné
éC
Csorba
b Z
Zsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra

Frangipani SPA Vecsés
Tradicionális Balinéz
és Thai Masszázs

Ajándékkártya
karácsonyra
6000 Ft/60 perc

A nyugalom szigete, ahol
igazán kipihenheti a
stresszes mindennapok
fáradalmait...

XILOMARE®

XILOMARE®Kid
orrspray

Hatékony és jótékony!

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

Gyermekeknek külön kiszerelés!

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

7ÈMMBMPNNVOLB Uʶ[ÏTLÚSOZF[FUWÏEFMNJ
UÚSWÏOZFLÈMUBMFMʩÓSULÚUFMF[FUUTÏHFLUFMKFTÓUÏTÏU
tUFMFQFOHFEÏMZFLIF[EPLVNFOUVNPLLÏT[ÓUÏTÏU
tÏQÓUʩJQBSJDÏHFLOFLFHÏT[TÏHWÏEFMNJÏTCJ[UPOTÈHJUFSWLÏT[ÓUÏTÏU
tPLUBUÈTPLNFHUBSUÈTÈU
tNVOLB Uʶ[ÏTLÚSOZF[FUWÏEFMNJT[BCÈMZ[BUPLLÏT[ÓUÏTÏU
tLPDLÈ[BUFMFN[ÏTU
tNVOLBWÏEFMNJà[FNCFIFMZF[ÏTÏTNFOUÏTJUFSWLÏT[ÓUÏTÏU

)ÓWKPO7ÈMMBMPN.FOOZJÏSU
"CÓSTÈHTPLT[PSPTBOUÚCCFLFSàM
1FTULÚSOZÏLJ.VOLBCJ[UPOTÈHJ,ę
7FDTÏT #VMDTÞVUDB5FM
NGPEPSOF!HNBJMDPN
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Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml xilometazolin-hidroklorid és tengervíz tartalmú,
YpQ\QpONONDSKDWyJ\yJ\V]HU)RUJDOPD]y5LFKWHU*HGHRQ1\UW%XGDSHVW*\|PUœL~W
*\yJ\V]HUEL]WRQViJLRV]WiO\GUXJVDIHW\#ULFKWHUKX
9HUVLRQ,'.('39$$'&/H]iUiVGiWXPD

Tapasztalja meg ezt a különleges masszázsélményt
eredeti balinéz terapeutáink által!

Lepje meg szeretteit egy csodálatos élménnyel!
Tel.: 06-70/555-6662 • www.balinezmasszazs.hu
Thai Masszázs Vecsés • Vecsés, Fő út 158. I/2.
Nyitva: Minden nap 10–20 óráig

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

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
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Egyeztetés szükséges

Skribekné Komár Ágnes (1. vk.)
Tel: 06-30/698-3976; e-mail: eskomaragnes@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.)
Tel.: 06-30/649-4539;
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

dr. Lugosi Mária (4. vk.)
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Várszegi Csaba (5. vk.)
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Kovács Márton (6. vk.)
Tel.: 06-30/978-1670; e-mail: kmarton@upcmail.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

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

Alattyányi István (8. vk.)
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint.
Kalasovszky Bernadett
Tel.: 06-30/163-6464; e-mail: kalabetty@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

Nagy Károly
Tel.: 06-20/320-6177; e-mail: dj.carusoo@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

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

FONTOS

• REDŐNYJAVÍTÁS
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ

tudnivalók

Közérdekű információk

MUNKÁNK SORÁN:
N:
• 5HGĐQ\µNHW¨V UQ\¨NRO²NDWJ\ UWXQN
• 0LQĐV¨JLQ\¬O V] U²NDW¨S¬W»QNEH
• 0LQGHQWPHJMDY¬WXQN
• 0LQĐV¨JLDODSDQ\DJRNNDOGROJR]XQN
• VALÓDI GARANCIÁTY OODOXQN

REDŐNY • SZÚNYOGHÁLÓ
ÁRNYÉKOLÁS • AJTÓ–ABLAK
VECSÉSEN

KÉRJE INGYENES FELMÉRÉSÜNKET
65$-1/$781.$7

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Tel.: 06/70-946-2222

E-mail: info@reginagarden.hu

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.

A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu,
Tájékoztató
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato
Adatkezelési tájékoztatónkat megtalálja a http://vecsesitajekoztato.hu/wp-content/
uploads/2019/02/Adatkezelési-tájékoztatató-Vecsési-Tájékoztatató-honlap-érv.-2019.01.01.pdf
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető • Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Varga Norbert +36-20/366-8228, varga.norbert@vvft.hu
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu
Hirdetési és értékesítési vezető: +36-30/698-3976;
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató
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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; +36/70-472-5616
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. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Egészségügyi intézmények
Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet:
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu
Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:
dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Lőrinci u. 14.
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
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, illetve a várandós anyák gondozása
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +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, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Damjanich 34., +36-29/354-787

Szociális intézmények
Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – november 18-ával,
8-ávall
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – november 25-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – december 2-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – december 9-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 16-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – december 23-ával,
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – december 30-ával kezdődő
héten ügyeletes.
Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika, szombaton
8 órától 14 óráig a Hanga Patika nyitva van. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben
az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

Oktatási intézmények
Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofivecses.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

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: +36-80-38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, 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., 06-80/180-380
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200
Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió:
Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800
Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300,
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930
Volán: www.volanbusz.hu • MÁV: www.elvira.hu
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AKCIÓINK KÖZÜL
(0!0x 0«ٳדXJٍ

NYUSZITÁP
2 550 Ft

PB PALACK
4 888 Ft
CSIRKELÁB
88 Ft
CINKEGOLYÓ
55 Ft

KEMÉNYFA BRIKETT
95 Ft
INSTANT TÉSZTA
1 850 Ft/10kg

KITEKAT
280 Ft

SZARVAS NYESI
899 Ft

MIRELIT nyúl, marha, vad,
kacsa, hal, stb.
Ömlesztett magkeverékek:
rágcsáló, téli, papagáj, stb.

PERFEX 24 db-os 845 Ft
WC papír 799 Ft

