VECSÉSI
XXIX. évfolyam 12. (350.) szám – 2019. december

www.vecsesitajekoztato.hu

Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

KAMIONNAL ÉRKEZETT
A MIKULÁS VECSÉSRE
8. old.

6. old.

7. old.

Újabb
fejlesztések az
egészségügyben

Jubiláns
házaspárok
köszöntése

Áldott, békés
karácsonyt
és boldog
új évet
kívánunk
olvasóinknak!

HÍREK

A Vecsési Városgondnok
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Síkosságmentesítés
Visszatérő kihívást jelent
a téli hónapokban a hó és
a jég eltakarítása az utakról. A balesetek megelőzésében fontos szerepet
játszik az utak hó- és jégmentesítése, a csúszásgátló anyagokkal történő
szórása. A Városgondnok
hótolólappal és szóróval ellátott két kis traktorral és két tehergépkocsival készen áll a közutak hó
és síkosságmentesítésére,
de az ingatlantulajdonosokra is fontos szerep hárul, mivel
a házak előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlantulajdonosok feladata.

Folyamatosan zajlik
a hulladékgyűjtő
edények azonosítása
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő
edények felülvizsgálata folyamatosan zajlik. A felülvizsgálatra azért van szükség, hogy a hiányzó jeladókat a Városgondnok munkatársai a hulladékgyűjtő edényeken elhelyezhessék. Az RFID rendszer segítségével így minden
hulladékgyűjtő edényhez tartozó ügyfelünk egyértelműen
beazonosítható lesz. A jeladók felszerelésével a nyilvántartási rendszer pontosabbá, és a hulladékszállítás tervezhetőbbé válik.

Elfogytak
a komposztáló edények
Az elmúlt évek alatt a Városgondnok fontos célul tűzte ki,
hogy a lakosság együtműködésével karöltve csökkentse a
felhasználatlan zöldhulladékok mennyiségét. Nagy segítséget nyújtott ebben a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0024 számú Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
című pályázat, amelynek keretében a Városgondnok 1600
db 400 literes komposztáló edényt nyert el és osztott ki
ingyenesen a vecsési lakosság részére.
Az ingyenesen igényelhető komposztáló edények mostanra elfogytak.
A Városgondnok ezúton is szeretné megköszönni a vecsési
lakosság egyre környezettudatosabb együttműködését.

Tájékoztatás zajcsökkentési intézkedési
tervről és zajtérképről
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004.
(X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési
létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként
felülvizsgálni.
A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés b)
pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés
alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú
vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél
nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (KTI) végzi.
A Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette
a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
Az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére
és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett
vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési
terveket. A Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján az intézkedési tervjavaslatokra vonatkozó észrevételek megtételére
a közzététel időpontjától számítva 30 napot kell biztosítani,
mely jelen esetben Vecsésen: 2019. 12. 11.–2020. 01. 10.
Az intézkedési tervjavaslatokat tartalmazó dokumentumok
megtalálhatók a www.vecses.hu honlapon a „Hirdetmények”
menüpontban (https://www.vecses.hu/hirdetmenyek).
Az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által
2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.
hu/map/ linken keresztül bárki számára elérhetőek.
Észrevételeiket megtehetik személyesen ügyfélfogadási
időben a polgármesteri hivatalban, vagy postai úton, illetve
elektronikusan a titkarsag@vecses.hu e-mail címre. VT info

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör szeretettel
meghívja Önt, kedves családját és barátait
a 2020. február 8-án 20 órakor kezdődő

XX. SZÉKELY-MAGYAR FARSANGI BATYUS BÁLRA.
A rendezvény helyszíne:
VECSÉS, BÁLINT ÁGNES MŰVÉSZETI KÖZPONT
Zenél: Siculus zenekar
Fellép a Ramaela Hastánc Csoport
További részletek hamarosan…

Tartós élelmiszert
kaptak a családok
A csomagok kiosztása a Családés Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ, illetve a Gondozási
Központ intézményvezetői és
a képviselő-testület ajánlása
alapján történt. A kiosztást az
említett szociális intézmények
munkatársai és a képviselőtestület segítette – tudtuk meg
Skribekné Komár Ágnestől.
A szociális bizottság elnöke
hozzátette, a Gondozási Központban december 16-án egy
karácsonyi ünnepség keretében adták át a csomagokat az
Karácsony alkalmából 350 tartósélelmi- időskorúaknak.
szer-csomagot osztott ki az önkormányzat
Az önkormányzat idén is 2 millió forina rászoruló vecsési családoknak.
tot biztosított a hasznos és jó minőségű ter– Jogosultanként 5 700 forint értékben mékeket tartalmazó karácsonyi élelmiszerA Vecsés és Környéke Család és Gyerkaptak tartós élelmiszert a rászorulók. csomagok összeállításához.
V. mekjóléti Szolgálat és Központ hétvégenként 8 óra és 17 óra között hideg ügyeletet
tart, amennyiben a nappali átlaghőmérséklet
szombaton és vasárnap -5 Celsius alatt marad.
Hideg ügyelet idején lakhatási krízisbe
került ügyfeleiknek segítenek az ügyintézésben, hogy szállást tudjanak találni vagy
– amennyiben szükséges – orvosi ellátáshoz
kozóként a vállalkozói személyi jövede- jussanak (pl. papírok intézése, szállókeresés,
lemadó szabályai alá fognak tartozni, míg stb.), emellett meleg teát és hideg élelmet is
társas vállalkozásként a társasági adó ala- biztosítanak.
nyává válnak.
A hideg ügyelet aktuális nyitvatartásáról
Az eva megszűnésével egyidejűleg az érin- személyesen a Család és Gyermekjóléti
tettek áfaalannyá is válnak, de dönthetnek ar- Szolgálatnál (Telepi út 44/a) és a 06-29/350ról, hogy számukra az alanyi áfamentesség 294, a 06-29/552-542, a 06-30/668-7029
vagy az általános szabályok szerinti adózás vagy a 06-30/668-7030 telefonszámokon
a legmegfelelőbb. Ez a döntés azért is fontos, tájékozódhatnak.
VT info
mert 2020. január 1-jétől már ez alapján kell
kiállítani a számláikat is. Alanyi mentesség
Január 1-jén megszűnik az egyszerűsített akkor választható, ha 2020-ban a várható bevállalkozói adó, közismertebb nevén az eva. vétel nem haladja meg a 12 millió forintos
A vállalkozók nagy része azonban még nem értékhatárt. Az alanyi mentesség választádöntött arról, hogy milyen adónemre tér át sát legkésőbb 2020. január 15-éig jelezni kell
a határidő lejárta után. Az adózási formák a NAV-nál.
közötti választást kalkulátor segíti.
Az adózási módokról részletes informáAz evások 2019. december 31-ig dönthet- ció és a választást segítő kalkulátor elérheTájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
nek arról, milyen adózási formát választva tő a https://ngmszakmaiteruletek.kormany.
hogy a képviselő-testület 14/2019.
folytatják jövőre tevékenységüket. Az egyé- hu/eva-tajekoztato linken. A döntéshez to(XI.28.) önkormányzati rendelete alapni vállalkozók az egyszerűsített adminiszt- vábbi segítség kérhető a NAV Infóvonalán, a
ján a Vecsési Polgármesteri Hivatal
rációt, és adóterhet képviselő katát, vagy 1819-es telefonszámon vagy az ügyfél-azo2019. december 23-tól 2019. deaz átalányadózást választhatják. A társas nosító számmal hívható 06-80/20-21-22-es
cember 31-ig igazgatási szünet mivállalkozási formában tevékenykedők is hívószámon.
att zárva tart.
lehetnek a kata alanyai (a kft.-k kivételéA vállalkozás a székhelye vagy telephelye
Az igazgatási szünet alatt a halálesevel), de dönthetnek
szerinti önkormánytekkel kapcsolatos ügyintézés a követa kiva vagy a társazatnál tájékozódhat
kező temetkezési cégeknél intézhető:
sági adó mellett is.
arról, hogy kell-e heSZIGÜ Temetkezés Vecsés, Ecseri út 13.,
Azok a gazdállyi iparűzési adót fiAlphavik 95 Temetkezési Kft. Vecsés,
kodók, akik év vézetnie.
Károly u. 2.
géig nem élnek a
Nemzeti Adó- és VámhiMegértésüket köszönjük!
választás lehetősévatal Pest Megyei AdóMohainé Jakab Anikó jegyző
gével, egyéni vállalés Vámigazgatóság

Téli hideg
ügyelet

December 31-ig választhat
új adónemet az eva helyett!

Igazgatási
szünet miatt
bezár a hivatal
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Sokat haladtunk
előre 2019-ben

– Nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani
az ingatlanvásárlásokra, hiszen ez számos
beruházás miatt kulcsfontosságú. Előkészítjük a 0202-es út építését, amely kivezeti a forgalmat a városból, emellett további intézkedéseken, például körforgalmak
kialakításán is gondolkodunk, hogy gördülékenyebbé tegyük a városi közlekedést.
Az intézményeinket az elmúlt évekhez
Elérkezünk egy újabb esztendő végéhez, ilyenkor pedig
hasonló színvonalon szeretnénk fenntartani, működtetni a következő évben
érdemes egy kis időt szentelni a számvetésnek, visszatekinis. Továbbra is szeretnénk biztosítani
teni az elért eredményekre, a kitűzött célok alakulására.
számá a Vecsés Pótlékot,
dolgozóink számára
termés
és természetesen
a városi rena megvizsgáljuk az elmúlt 12 hónap sát külső pályázati források
rrások
dezvé
dezvényeket
is megtartjuk,
történéseit, túlzás nélkül kijelent- hatékony bevonásával tudjövő is lesz Mesefesztijövőre
hetjük, eredményes évtől búcsúzhat tuk segíteni. Beruházásasavá és Káposztafesztivál
vál
Vecsés december 31-én. De mielőtt átlépjük inkat a vecsési polgárokk
is Az utóbbit 20. alkais.
az új év küszöbét, lássuk, hogyan értékeli a igényeire és a város le-l
lommal
rendezzük meg.
2019-es évet és mit vár a következőtől a vá- hetőségeire tekintettel
A jövő évi fejlesztések
ros első embere, Szlahó Csaba polgármester. átgondolt tervek men-k
között
szerepel a tantén hajtjuk végre. Emel-u
uszoda
és a kézilabda– Idén több fontos beruházás megvalósult lett sokat köszönhetünkk
m
munkacsarnok
beruháa városban. Megépült az új Alapellátási a hivatal, a városi cégek
ek
zás amelyeknek az előzása,
Központ és Mentőállomás, gazdagabb lett és intézmények valamenymenykészü
készületei
sajnos nem olyan
a város egy bölcsődével, emellett pedig ju- nyi munkatársának, akik
kik mintempóba haladnak, ahogyan
tempóban
tott anyagi forrás és energia az út- és jár- den áldott nap segítik a munkánkat.
ká k t
l á h tó llenne. Az állami ügyinelvárható
dafelújításokra is. Joggal gondolhatnánk,
tézést egyelőre körülményesnek és lashogy elégedetten dőlhet hátra a székében, – Az elvégezett munkát október 13-án a súnak érzem, bár legutóbb ígéretet kaphiszen a város fejlődése szempontjából si- választópolgárok is értékelték. Ismerve a tunk arra, hogy felgyorsítják a folyamatot
szavazás eredményét, egyértelműen a foly- és elindítják a közbeszerzést. Most erre
keresnek tekinthető az idei év.
– Úgy vélem, egy polgármester sosem tatás mellett döntöttek.
várunk és bízunk benne, hogy minél ha– Ezúton is köszönjük a bizalmat, az el- marabb elkezdődhetnek az építkezések.
dőlhet hátra elégedetten, hiszen mindig jönnek új feladatok, amelyekkel foglalkozni kell. következő öt évben azon fogunk dolgozni,
Összességében elmondhatjuk, hogy jól ala- hogy ezt megháláljuk. A választás lezajlott, – Végezetül üzen valamit az olvasóknak
kult ez az év, sokat haladtunk előre 2019- megalakult az új testület, ettől fogva egy ha- az ünnepekre?
ben. Éppen ezért azt kívánom, a következő jóban evezünk és a város elemi érdeke, hogy
– Magam és a képviselő-testület nevéév se legyen rosszabb. Az eredményeinket egy irányba húzzuk az evezőket.
ben kívánok minden vecsési polgárnak áltöbbek között annak köszönhetjük, hogy
dott, békés karácsonyt. A jóisten tartsa meg
évről évre stabil költségvetést készítünk a – Mire számíthatunk 2020-ban, milyen fej- mindnyájukat egészségben és töltsék szerevárosnak, emellett terveink megvalósítá- lesztések határozzák meg a következő évet? tetben az új esztendőt.
VN

H

Átadták a repülőtér új árukezelő központját
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

zi Repülőtér új árukezelő központját, a Cargo
Cityt. Az áruforgalmi adatok és a piaci igény
is alátámasztotta a beruházás szükségességét.
Az új árukezelő központ jelentős kapacitásbővülést tesz lehetővé a repülőtér számára, a
fejlesztés eredményeként 250 ezer tonnányi
áru kezelésére nyílik lehetőség.
Az MTI információ szerint tavaly 150 ezer
tonna árut kezeltek a repülőtéren, és az utasSzlahó Csaba, Szűcs Lajos országgyűlési forgalom mellett az áruforgalom is dinamikusan, 60 százalékkal emelkedett az elmúlt
képviselő, Magyar Levente államtitkár,
három évben. A növekedéshez az is hozzáRolf Schnitzler, a BA vezérigazgatója,
járult, hogy a nagy integrátor társaságok báGerhard Schröder, az AviAlliance ügyzist tartanak fenn és sok szállítmányozó cég
vezető igazgatója, Steven Polmans, a
települt a repülőtérre.
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elAz új épület adta plusz kapacitásokból a
nöke és René Droese, a BA Zrt. ügyvezemagyar gazdaság is előnyt szerez majd, és
tő igazgatója a Cargo City avatásán
piaci igények szerint az új épületeket tovább
November 21-én ünnepélyes keretek között tudják bővíteni – mondta Rolf Schnitzler, a
adták át a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkö- Budapest Airport vezérigazgatója.
4

A Cargo City két épületből áll, az árukezelő központ 21 ezer négyzetméter, az árutovábbító és irodaközpont 11 ezer négyzetméter, ennek építése januárban fejeződik be, és
februárban kezdi meg az üzemelést.
Az épületekkel együtt 32 ezer négyzetméter új, úgynevezett forgalmi előteret is építettek, ahol egyszerre két szélestörzsű, vagy
négy keskenytörzsű gépet tudnak kiszolgálni. Az integrátor társaságok (DHL, UPS,
FedEx) a továbbiakban is az 1-es terminálról üzemelnek majd, a legnagyobb bérlők a
Celebi és a Menzies földi kiszolgálók lesznek – írta az MTI.
A Cargo City átadásán Szlahó Csaba is részt
vett. A polgármester a beruházással kapcsolatban korábban elmondta, hogy abból nem csak
a repülőtér, hanem a helyi lakóközösségek is
profitálnak, hiszen adóbevételt és új munkahelyeket is eredményez a fejlesztés. VT info
Tájékoztató
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Megtartotta a testület
az éves közmeghallgatást
Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete közmeghallgatást tartott november 28-án. A fórum 17 órakor kezdődött, mérsékelt lakossági érdeklődés mellett.

A

z éves közmeghallgatáson a polgármester és a
képviselő-testület tagjai mellett részt vett Mohainé
Jakab Anikó jegyző, a hivatal
osztályvezetői, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
munkatársa és a vecsési önkormányzati cégek vezetői.
A közmeghallgatás első felében Szlahó Csaba polgármester
tájékoztatta a megjelenteket az
elmúlt év fontosabb eseményeiről. Beszámolójában kiemelte a
2019-es év nagyobb intézményi beruházásait,
úgymint a Tipegők Bölcsőde és az Alapellátási Központ és Mentőállomás megépítését,
illetve a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium külső felújítását. Hangsúlyozta, hogy a városvezetés évről
évre kiemelt figyelmet fordít a vecsési intézmények fenntartására, ezért idén is mintegy
50 millió forintot fordított az önkormány-

zat azok karbantartására. Városüzemeltetésre közel negyedmilliárd forintot áldozott
az önkormányzat, és nagy hangsúlyt fektettek egyebek között a közterületek, parkok és
játszóterek karbantartására. Aláhúzta, hogy
a város út- és járdahálózata közel 100 százalékban szilárd burkolattal fedett, a felújításra idén nagyságrendileg félmilliárd forintot
fordított az önkormányzat (ebből körülbelül

360 millió forintot útépítésre, járdaépítésre
pedig 117 milliót).
Szlahó Csaba a város legnagyobb problémájának a megnövekedett forgalmat nevezte
– a fórum második felében elhangzó lakossági kérdések zöme is ezt a témakör érintette. Nagyon sok az autó, gyakran alakulnak
ki forgalmi dugók, ezért kiemelt figyelmet
fordít a városvezetés a kialakult helyzet kezelésére. A megnövekedett forgalom miatt
jelentkező problémákat forgalomtechnikai
eszközökkel próbálják kezelni.
A polgármesteri beszámoló után a közmeghallgatáson megjelent érdeklődők mondhatták el észrevételeiket és kérdéseket intézhettek
az önkormányzat felé. A lakossági kérdések
egyebek között érintették a már említett megnövekedett forgalomból adódó közlekedési
problémákat, az ivóvízhálózat felújításának
tervét, valamint a Lőrinci és a Lincoln utca,
illetve a Lőrinci és a Széchenyi utca kereszteződésekbe tervezett körforgalmak kialakítását. Többek között szóvá tették az illegális
csapadékvíz-elvezetéseket és a Külső Gyáli
út és a Dózsa György út kereszteződésénél
lévő szennyvízáteresztőnél tapasztalható csatornaszag problémáját. A felmerült témákban
a polgármester és az önkormányzat munkatársai adtak választ a lakóknak.
VT info

Novemberben ülésezett először az új testület
A megnövekedett forgalom
miatt jelentkező problémák
enyhítésére keresi a megoldást a képviselő-testület.

L

ezárult a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola tornatermének tetőjavítása. A szakértők elfogadták a kivitelezési
hibák javítását, ezért a beruházást átvette az
önkormányzat. A felújítás költségei elérték
a 70 millió forintot, melyből a város 20 millió forint önrészt vállalt.
Két ellenőrzést is kapott a polgármesteri hivatal az elmúlt hónapban – tájékoztatott Szlahó Csaba polgármester. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
(EUTAF) a Tipegők Bölcsőde építését vizsgálta. A polgármester elmondta, az EUTAF
mindent rendben talált a beruházással. A másik ellenőrzést a Magyar Államkincstár végezte a Róder Imre utca és a Kereszt utca felújításával kapcsolatban – tudtuk meg. Itt az
2019. december
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önkormányzatnak hiánypótlást kellett benyújtania, mert az eredeti tervtől eltérően plusz
műszaki tartalommal zárult a beruházás.
Elkészült a Fő út Iskola utca–József utca
közötti járdaszakasz, illetve a város több utcájában telepítettek fekvőrendőrt.
Az önkormányzat több céggel folytat
tárgyalást az Airport Business-parknál tapasztalható forgalmi problémák enyhítésére.
Szlahó Csaba elmondta, megoldást jelentene egy körfogalom kiépítése, de ehhez területre is szükség van. A cégek támogatják az
elképzelést, és várhatóan az önkormányzattal közösen szeretnének megoldást találni a
forgalom gördülékenyebbé tételére.
A Monori Tankerület munkatársaival
az Andrássy Gyula Általános Iskola tanterembővítése és tornaszoba kialakítása kapcsán tárgyalt a polgármester – tudtuk meg.
Szlahó Csaba elmondta, az iskola legnagyobb problémája a helyhiány, a tornaszoba mellett tanulószobákra is szükség van,
hiszen a tanulói létszám már most is magas, a következő tanévben pedig további
emelkedés várható, ezért erre a problémá-

ra minél hamarabb megoldást kell találni.
Az iskola a KLIK fenntartásában van, de
az önkormányzat minden segítséget megad az intézmény bővítéséhez.

Emelkedett az ételek térítési díja
A központi konyha és a szociális bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület az ételek térítési díjának emeléséről döntött. Vecsés
azon kevés települések közé tartozik, ahol
az önkormányzat saját központi konyhát tart
fenn. Ehhez azért ragaszkodik a városvezetés, mert így biztosítható, hogy jó minőségű alapanyagok felhasználásával készüljenek az ételek. Szlahó Csaba elmondta, ő is a
Központi Konyhán készülő ebédet fogyasztja, tapasztalatai alapján az étel jó minőségű,
friss alapanyagokból készül. A térítési díjak
emelésére az alapanyagok árának emelkedése miatt is szükség volt, ezért másfél év után
most minimális áremelésről hoztak döntést
a képviselők: az ebédért nettó 40 forinttal, a
háromszori étkezésért nettó 60 forinttal kell
többet fizetni január 1-jétől.
VN
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KÖZÖSSÉG

A VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN
Novemberben hivatalosan is megkezdte működését a
Vecsési Mentőállomás, az első vadonatúj mentőautó
december elején érkezett meg az épületbe. Az Alapellátási
Központ és Mentőállomás működéséről, továbbá a jövőben
élgettünk
várható egészségügy fejlesztésekről is beszélgettünk
dr. Szarvas Tibor igazgató főorvossal.

H

árom hónapja adták át Vecsés új
egészségügyi komplexumát. A Dózsa György úti létesítményben az
alapellátások mellett az Országos Mentőszolgálat 255. mentőállomása is megkezdte működését. Az állomás élére november
1-jétől Lovas Ottót nevezték ki, az első mentőautó pedig december elején állt szolgálatba – tudtuk meg dr. Szarvas Tibor intézményvezetőtől.
– Az új mentőautó teljes felszereléssel
érkezett és úgynevezett mentőgépkocsiként
működik, egy mentőszakápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel. Ez a jármű a kevésbé súlyos eseteket látja el a nap 24 órájában.
Ebből a kocsiból 40 darab érkezett az országba, amiből az egyik ide Vecsésre került. Teljesen új, nullkilométeres járműről van szó
– mondta az igazgató főorvos.
A mentőállomás másik kocsija, melyet a
súlyosabb esetekhez riasztanak majd, jövő
év elején érkezhet meg a Vecsési Mentőállomásra.
– A magasabb felszereltségű esetkocsit
a felszereltségéből adódóan úgy is el lehet
képzelni, mint egy kivonuló intenzívosztályt.
Többek között olyan eszközöket tartalmaz,
mint a lélegeztetőgép, a külső pacemaker, a
defibrillátor vagy az infúziós pumpa. Ezek
lehetővé teszik az életmentő beavatkozásokat is. Az esetkocsi személyzete egy ápolóból,
egy mentőgépkocsi-vezetőből és egy mentőtisztből vagy mentőorvosból áll – mondta dr. Szarvas Tibor, aki azt is elárulta, hogy

átlagos hétköznapokon nem válik zsúfolttá – foglalta össze az igazgató.
A második ütemben a mentőállomás is
megkezdte működését, harmadik lépésben
pedig a központi háziorvosi ügyelet költözik
át a Telepi útról. Ez jövő év elején várható
– derült ki –, addig azonban még be
kell fejezni
fejez az informatikai rendszer ffolyamatban lévő fejlesza mentőgépkocsisités
tését. A 24 órás ügyelet léthoz hasonlóan azz
re
rehozását a későbbiekben
esetkocsi is riasztttervezik. A negyedik fáható lesz a nap 24
zisban a szakrendelések
órájában.
is beindulnak a Dózsa
György úton.
Jól működik
– Elég nehéz lett volaz Alapellátási
n
na
egy ekkora épületet
December elején megérkezett
Központ
az
összes
szolgáltatással
a vadonatúj Mercedes mentőAz egészségügyi inegy
egyszerre
beindítani.
Azért
gépkocsi a vecsési
tézmény igazgatójától
ójától
is
dön
döntöttünk
a
fokozatosság
mentőállomásra
azt is megtudtuk, hogy azz
mellett, mert
me
m így kevesebb probléma merült
elmúlt három hónap ttapasztat
ült ffel,l éés azokat is hatékonyablatai alapján az Alapellátási Központ vala- ban tudtuk kezelni – árulta el dr. Szarvas.
mennyi funkciója jól működik. Az egészségügyi szolgáltatásokat több lépésben indítják Korszerűsítik az orvosbe, először az alapellátások, azaz a házior- technológiai berendezéseket
vosi rendelők, a gyerekrendelő és a védőnők Az Egészséges Budapest Program keretéköltöztek az új épületbe.
ben összesen több mint 290 millió forintot
– Az első fázisban a háziorvosok, a fordíthat egészségügyi fejlesztésre a Vecségyerekorvos és a védőnők kezdték meg a si Egészségügyi Szolgálat. A támogatásból
munkát. A rendelők és a beteghívó rend- két fontos eszközbeszerzés is megvalósulhat.
szer beüzemelése zökkenőmentes volt.
– A beruházás első ütemében a kisebb
Az első hetekben egy asszisztens segítet- eszközbeszerzéseken túl két gép beszerzéséte a bejelentkezést, és az volt a tapaszta- re is lehetőségünk nyílik egy csontsűrűséglatunk, hogy a betegek nagyon rövid idő mérő és egy mammográfiai. Az erre voalatt megtanulták és megszokták a sor- natkozó közbeszerzési eljárás lezárult,
számkiadó készülék kezelését. A házi- beérkeztek az ajánlatok, rövid időn belül
orvosoknak nagy könnyebbséget jelent, eredményhirdetés várható, amit a szerzőhogy önálló rendelőjük lett, nincs váltó- déskötés követ. A csontsűrűségmérő a Dótársuk, így jobban a magukénak érzik a zsa György úti épületbe kerül, a mammorendelőket és a berendezéseket. További gráfiai gép pedig a Telepi úti rendelőbe, a
pozitívum, ami a betegek szempontjából gyógymasszázs helyére, ami átköltözik a
fontos, hogy nagyobb lett a váró, ezért az Dózsa György úti Alapellátási Központba
– tájékoztatott az igazgató.
Az új Alap2020 második felében várható, hogy az
ellátási Köz- Egészséges Budapest Program keretében elpontot három nyert támogatás fennmaradó részéhez is hozhónapja adták át zájut a város. Ebből a kisebb eszközbeszerzések mellett egy új ultrahangkészülék és egy
EKG-mérő készülék beszerzését tervezik.
Összefoglalva, az Alapellátási Központ
és Mentőállomás átadása után sem állnak
le a városban az egészségügyi korszerűsítések, és várhatóan a jövő évben is jelentős
összeget fordítanak a vecsési egészségügyi
ellátásra.
Varga Norbert
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20. ALKALOMMAL
KÖSZÖNTÖTTÉK
a jubiláns házaspárokat

A

Fotók: Katona Csaba

Újabb fejlesztések várhatók

renc – Berkó Terézia, Barják István – Molnár Mária Zsuzsanna,
Balogh Sándor – Török Erzsébet, Nagy Lajos – Scheffer Ilona,
Néma István – Kőhegyi Zsuzsanna, Lapos György – Svébis Mária, Kolhász Albert – Lojs Erzsébet, Tábori Ferenc – Veres Margit,
Bognár Pál – Oláh Ágnes Mária, Wolf Róbert – Juhász Ilona,
Tóth Károly – Remete Jolán, Mecsér Béla – Domozi Mária, JuJeles jubileumhoz érkezett a város önkormányzatának
rinka Ferenc – Stiller Anna, Ferendezvénysorozata. November 30-án 20. alkalommal
jes Imre – Bartos Erzsébet, Misek
köszöntötték azokat a házaspárokat, akik 25, 50, 60 vagy
Miklós – Kiss Judit Lenke, Szücs
Jenő – Elmont Mária, Juhász Ist65. házassági évfordulójukat tartják az adott évben.
ván – Szabó Margit, Marosfalvi
Vilmos – Jenei Katalin, Bordás
z első ilyen jellegű ren- nepségről többen hiányoztak bet, Csóré Lajos – Molnár Ildikó, Lajos – Kiss Erzsébet, Kovács
dezvény 2000-ben volt, betegség vagy más irányú aka- Pusztai László – Simon Mária
László – Nepertik Rozália,
amely a család, a házas- dályoztatás miatt.)
társi hűség példáját akarja a fiAranylakodalom
Ezüstlakodalom
atalok, a gyermekek, az unokák
–
50.
házassági
–
25. házassági
Vaslakodalom
–
65.
házasszámára követendő példaként
évfordulót
ünnepelte:
évfordulót
ünnepelte:
sági
évfordulót
ünnepelte:
állítani.
A program már kialakult az Petrik Lajos – Bekker Terézia, Fekete István – Mogyorósi Ilona, Papp Szilárd – Vincze Zita, Kisévek során. Az ünnepség első Szanyi Károly – Frühwirth Er- Fazekas József – Kakó Magdol- Tóth János – Veréb Szilvia, Máté
részében a Petőfi téri Jézus Szí- zsébet
na, Szabó Sándor – Géczi Mária, Tamás – Sáfrány Rózsa, Csukán
ve templomban dr. Huszka MiPável Béla József – Vőlgyesi Ilo- Sándor – Bori Katalin, Burai Káhály plébános atya üdvözlő szavai
na Róza, Beitelbeck Istvá – Lan- roly – Juhász Andrea, Filep Attil
után Füleki Lívia anyakönyvve- Gyémántlakodalom
tos Erzsébet, Sipos József – Bur- – Kovács Katalin, Fehér György
zető köszöntötte az ünneplő há- – 60. házassági
ján Etelka Eszter, Kövesdi János – Balogh Judit, Antal András –
zaspárokat és családtagjaikat. A évfordulót ünnepelte:
– Jaros Ágnes Erzsébet, Zsíros Reubl Krisztina, Dr. Koszmáli
történelmi egyházak képviseleté- Gál István – Tábori Antónia Ilo- Károly – Pelyvás Emília, Czudor József – Szatmári Andrea, Barben a lelkipásztorok áldást küld- na, Skribek László – Soós Ibolya, János – Mátyás Anna, Dobai tos Rezső – Kövér Erika, Pócsik
tek a párokra és további boldog Szabados János – Kátai Erzsé- László – Hoó Etelka, Barta Fe- Gergely – Kontrák Ibolya, Mészáéveket kívántak nekik. Az anyaros Zsolt Simon – Fekete Kriszkönyvvezetők előtt megismételtina, Pohl Zoltán – Kárpáti Ágték a polgári fogadalomtételüket,
nes, Tolnai János – Szalai Anna
majd Szlahó Csaba polgármester
Mária, Varga Norbert – Ferkel
köszöntője hangzott el, amit az
Zsuzsanna, Devecseri Gábor
ünnepeltek számára virágkosár
– Nagy Éva, Récze János – Horés a házassági évfordulóra emváth Andrea Mária, Kis Imre Kállékező oklevél átadása követett.
mán – Kovács Veronika RozáAz ünnepség a Bálint Ágnes
lia, Békési Zoltán – Kis Carmen,
Kulturális Központban folytaMajor Csaba – Pap Teréz Maritódott. A polgármester úr poann, Schaltmann Ferenc – Sehárköszöntője után a vendégek
bők Marianna, Sipka Tibor – Koelfogyasztották a Fütte Étterem
vács Erika, Minkó Tibor – Gál
ízletes vacsoráját. A Karamell 50 és 60 éve együtt, jóban-rosszban
Krisztina, Maros Ferenc – VarCukrászda jóvoltából ismét volt
ga Marianna, Orbán Ferenc –
emeletes torta, melyből az ünneJania Tímea, Nagy Attila – Gerda
pelteknek és hozzátartozóiknak
Edit, Szalai Zsolt – Liptai Ildikó,
is bőségesen jutott. A hangulaLatyák Ferenc – Volford Orsotot fokozta a Dupla KáVé és a
lya, Sztankovits Tibor – Balogh
Lumpen Klumpen Tánccsoport
Erzsébet, Jenei Ferenc – Varműsora. Aki akart már ekkor is
ró Tünde, Horváth Tibor – Kós
táncra perdülhetett, de később
Gabriella Mária, Kovács Attila
DJ Lovi lemezlovas mindent el– Makács Erzsébet, Nagy Imre
követett azért, hogy mindenki
– Tóth Andrea, Nyitrai Péter
erejéhez mérten a táncparket– Sárosi Mária, Ágnelli Lajos
ten mutathassa be tudását.
– Bálint Julianna, Hatvani LaA 2019. évben házassági évjos – Darai Katalin, Pesti Lászfordulójukat ünneplő házasló – Lupis Andrea, Bimbó József
párok teljes névsora. (Az ün- 25 éve kötöttek házasságot
– Hersch Krisztína
VT info
2019. december
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ÜNNEPI körkérdés
Az év végéhez közeledve úgy döntöttünk, felkeressük a város
néhány ismert emberét, és felteszünk néhány kérdést az ünneppel kapcsolatban. Például, hogy milyen fogások kerülnek
az ünnepi asztalra, kapcsolódnak-e különleges emlékek a karácsonyhoz, a közelgő szilveszter miatt pedig azt is megkérdeztük, tesznek-e újévi fogadalmat az év utolsó napján?

A Halmi téren volt a gyülekező

A jó gyerekeknek szaloncukor volt a jutalma

K
Fotók: Kállai-Tóth Anett

érdéseinket most a polgármesternek, az októberi választáson első
mandátumukat megszerző önkormányzati képviselőknek, a zeneiskola
igazgatójának, a Vecsés SE egyik kiemelkedően sikeres sportolójának és a kézilabda-szakosztály vezetőjének tettük fel. Kérdezősködésünket a jövőben is szeretnénk
folytatni, így aggodalomra semmi okuk
azoknak, akik szívesen válaszoltak volna,
de most nem került rájuk a sor. A következő hónapokban más jeles esemény kapcsán velük is biztosan találkozunk.

Édességgel
jutalmazta
a gyerekeket
BÁKK Mikulás
Idén is ellátogatott Vecsésre a BÁKK
Mikulás és szaloncukrot osztogatott a gyerekeknek a krampuszlányok segítségével.
Érkezését most is nagy érdeklődés övezte, sok gyerek várta őt a találkozási pontokon. BÁKK Mikulás megjegyezte, minden évben nagy örömmel érkezik a városba,
hiszen Vecsésen nagyon sok a jó gyerek,
akiket ezért évről évre sok finom édességgel jutalmazhat meg.
A Mikulást az elmúlt évhez hasonlóan
idén is Szép Attila szállította kamionján,
amiért a jóságos fehérszakállú és a szervezők is köszönetüket fejezik ki. A szaloncukor beszerzésében a CIB Bank Vecsési
Fiókja és a CBA Vecsés segített, a finom
forró kakaót és teát a Központi Konyha
munkatársai készítették.
Az esemény megvalósításához segítséget nyújtott még: Nagy Róbert, Beitelbeck
Antal, a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület, valamint a Vecsési Rendőrőrs. A szervezők ezúton is köszönik a munkájukat.
VT info
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A szerző felvételei

Sok kisgyerek várta a fehérszakállút

Manó is érkezett a Mikulásokkal, hogy segítse a munkájukat. Közösen csaltak
mosolyt a gyerekek arcára

Bőgő motoron
érkezett a Mikulás
A Mikulás, illetve a MikuRénszarvas helyett
lások érkezésekor rénszarvasszarvasaganccsal
bőgés helyett a motorkerékpádíszített qvaddal
rok hangjától voltak hangosak
utazott a Télapó
a vecsési utcák. December 8-án
nem Rudolf a rénszarvas húzta
keresztül a város felett a jóságos
fehérszakállú szánját, hanem az
aszfalton, két keréken gördülve
érkeztek meg a piros ruhás Mikulások, hogy megörvendeztessék a felvonulás hangulatával és látványával, no meg egy
kis édességgel azokat, akik az
útjukat kísérték.
2003. december óta hagyomány, hogy Mi- dezvényt. Idén több mint kilencvenen szállkulás napja alkalmából motoros felvonulást tak nyeregbe, volt, aki segédmotoron, más
szerveznek a Gördülő Csigák. Az évek alatt hatalmas testű épített háromkerekűn, túragyáli barátaik is csatlakoztak az eseményhez, motoron vagy éppen gyorsaságin ülve rótta
ezért a motorosok miután körbejárják Vecsést az utcákat és csalt derűs mosolyt a bámészátmotoroznak Gyálra és ott fejezik be a ren- kodó gyerekek és felnőttek arcára.
VN
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végül elsétáltam érte. Visszafelé nagyon jót beszélgettünk,
amit azóta is szép emlékként őrzök.

Kovács
Márton,
önkormányzati
képviselő (6. evk)

Nálunk a karácsony egy háromnapos gasztroshow. 24én halnap van, bajai halászlé
gyufatésztával, majd pontypatkó paprikáslisztben sütve. 25-e a pörkölt nap, ekkor borjúpaprikás, pacal és töltött káposzta a menü, míg 26-án a sülteké a főszerep, mézes mustáros csirkecomb, tojással töltött
Szlahó Csaba,
baconos fasírt és gesztenyével töltött pulykamell kerül az aszpolgármester
talra hercegnő burgonyával.
Szenteste nálunk gyűlik öszNem szoktam újévi fogadalmakat tenni.
sze a szűk család, általában
Életem legemlékezetesebb karácsonya az első lányomnyolcan szoktunk ünnepelni. mal együtt töltött első karácsony, amikor a fenyőfa előtt a
A menüt a feleségem állítja kezemben tarthattam.
össze, elsősorban hagyomáKalasovszky
nyos ételekből, de a rántott
Bernadett,
halat és a halászlét én szerönkormányzati
zem be, mert ezeket leginkább én fogyasztom karácsonykor, és
képviselő
az ünnepi italokról is én gondoskodom. Nem vagyok édesszájú,
ettől függetlenül a bejgli mindig része az ünnepnek. A család
Nálunk karácsonykor a hatöbbi tagja sem érkezik üres kézzel, mindenki hozzájárul a kagyományos ételek kerülrácsonyi menühöz és letesz valamilyen ételt az ünnepi asztalra.
nek az asztalra, mint a haÚjévi fogadalmat nem szoktam tenni, egyszerűen csak
lászlé, töltött káposzta, sült
azt szeretném, hogy legyen meg az egészség és a szeretet
húsok, burgonyasaláta. De
valamennyiünk életében.
ezek mellé minden évben kerül egy új recept, melyet az interneten találunk. Ez viszont minden évben más.
Skirbekné
A tavalyi fogadalmam az volt, hogy rendszeresen sporKomár Ágnes,
tolni fogok és ezt sikerült is betartanom, hiszen hetente 3-4
önkormányzati
alkalommal edzek. Már azt is tudom, jövőre mi lesz a fogaképviselő (1. evk)
dalmam, leszokom a dohányzásról.
A karácsonyi menünk áltaA legemlékezetesebb karácsonyom az első olyan karácsony
lában hagyományos ételek- amire emlékszem. Mivel nagy család voltunk, sokan laktunk
ből áll. Apósom nagy horgász, együtt és ez megmaradt bennem, ezért emlékszem rá szívesen
a halat és a halászlét mindig
Nagy Károly,
tőle kapjuk. Mondhatom, hogy egészen híres a töltött káposztám,
önkormányzati
mert mindig megdicsérik, állítólag nagyon jól készítem. A titka,
képviselő
hogy füstölt hússal és kolbásszal, cserépedényben készítem el.
Most, hogy önkormányzati képviselő lettem maradéktaTermészetesen van standard
lanul szeretnék ennek a feladatnak megfelelni, ez pedig felmenü, de ez a nők dolga, a
ér egy újévi fogadalommal, sőt, több is annál.
feleségemé, a lányomé és a
Egyik karácsonykor kocsival kellett volna elhoznom a
menyemé. Mivel 11-en vanagypapámat, de a hidegben nem indult be az autó, ezért
gyunk a családban, van mit
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tenni. Egyik nap a lányom másik nap a fiam jön hozzánk az
öt unokámmal, így a feleségem az ünnep nagy részét a konyhában tölti, de élvezi.
Nem teszek fogadalmat, előre próbálok nézni, tervezni,
gondolkozni.
14 éves voltam és édesapámék megvették az első feketefehér tévét. Előtte elképzelni se tudtam, hogy leülök egy doboz elé és abban nézem a meccset. Már 54 éve volt, de a mai
napig emlékszem rá, hogy egy Munkácsy televízió volt.

ReinerMicsinyei
László, zeneiskola igazgatója
Az állandó menü nálunk
a töltött káposzta, aszalt
szilvával töltött pulykatekercs, és álló ponty sütve.
Tudom, ez furcsán hangzik, de tényleg állítva van megsütve, szalonnával tűzdelve, tejfölösen.
Soha nem szoktam újévi fogadalmakat tenni.
Hatéves lehettem, amikor a nagymamámnál voltunk karácsonykor, ahol fatüzelésű kályha volt. Amikor beléptem a
szobába, olyan fenyőillatot éreztem, mint azóta sohasem.

Szűcs Szabina,
6-szoros magyar
bajnok ökölvívó
Karácsonykor a megszokott ételek vannak nálunk,
úgymint halászlé, rántott
hal, rántott hús, sült húsok,
saláták.
Soha nem szoktam újévi
fogadalmat tenni.
Nálunk minden karácsony valamitől emlékezetes, ilyenkor összejön a család és előkerülnek azok a sztorik, amik miatt mindig jó szívvel emlékezünk vissza az évre.

Antal Zoltán,
a kézilabda-szakosztály vezetője
Nálunk minden nap más
van. 24-én hal, különfélem
salátákkal, 25-26-án pedig
a nagyszülőkhöz megyünk,
ott az egyik helyen töltött káposzta, a másikon pedig különböző sült húsok vannak a kínálatban.
Jó ideje nem szoktam fogadalmakat tenni, mert nem látom értelmét. Régen divatból én is megfogadtam ezt-azt, de
aztán rájöttem, ha kell, megcsinálom anélkül is.
Egy külföldön töltött karácsony a legemlékezetesebb a számomra. A trópusokon voltunk, és amíg nálunk hóesés hideg
van, ott katolikus környezetben, de fürdőruhában, plusz harminc fokban volt a karácsony.
SZ-V
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PORTRÉ

KÖZNEVELÉS

ŐSI SVÁB VAGYOK

és ezt vállaltam is mindig
Nagy István agrárminiszter október 23. alkalmából az Életfa
Emlékplakett Ezüst fokozatát adta át a 80 esztendős Dobrovitz
Józsefnek a magyar agráriumban és a hazai lovassportban
végzett több mint öt évtizedes szakmai munkájáért.
miután édesapámat elhurcolták
– emlékezett vissza arra milyen
nehéz is volt az elindulás a sikerek felé vezető úton.
Elárulta, a memóriája néha
kicsit megtréfálja, hiszen van,
hogy az utolsó 30 évről szinte
semmit nem tud, de amikor bevonult katonának meg az onnan
számított 8-10 évre napra pontosan emlékszik.
A Dobrovitz név a sikerek mellett mára egybeforrt a lovakkal
is. De vajon honnan ez a nagy
szeretet irántuk?
– A svábok között azaz ember, akinek lesoványodott lova
volt, még elment, de akinek
nem volt lova, az nem minősült
komoly embernek. A férfiembernek a lova volt a minősítése
– mondta a jelenlegi legidősebb
Dobrovitz.
Az életét gyermekkorától
a logy
vak határozták
meg, hiszen
határo
már hhetediktől kezdve
dolgozott.
dolg
– A munka halérzékenyültem,,
tározta
t
meg már
mert mostanáakkor
a
az életem.
ban olyanok is
Piacoztam,
P
a Fekapnak kitüntetéseket,
rencvárosban paakik politikai ügyekért
radicsomot
r
árulkapják. Őszintén mondom,,
tam,
t
a legények
én szakmai ember voltam,
m,
kö
között az ezért kamost is a szakmai munkámért
mért
pott
pot pénzből igazi
kaptam a kitüntetést, mert
rt vanmenő voltam – emlénak, akik tudják, hogy ki vagyok, ki
kezett vis
vissza. A zöldségek
voltam, így talán nem meglepő, hogy elaztán későbbi életében is elkíérzékenyültem – mondta a friss kitüntetett. sérték, hiszen a Kertészeti Egyetemen
– Ősi sváb vagyok és ezt vállaltam is oktatott termesztéstant és fermentációmindig, pedig svábnak lenni az 50-es, 60- elméletet.
as években nem volt dicsőség. Édesanyám
Ugyanakkor ez az életpálya a lovak nélfiatalon elvesztette az édesanyját, zárdába kül nem jöhetett volna létre, hiszen azzal
került és műveltebb lett, mint a többi sváb. vitte az árut a piacra, meg később a kon1939-es születésű vagyok, tizenegyen voltunk zervgyárba. Ezt pedig jó lovak nélkül nem
a faluban barátok, akik összetartottunk, de lehetett. Édesapja a magyar lovaspólócsaén már tizenegy éves korom óta dolgozom, patnak volt a tagja, így őt is hamar beszip-

E
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pantotta ez a közeg, de a gyermekei közül
ez már nem mindegyikre igaz.
– A lóhoz születni kell, ami az én példámon látszik. Tamás fiamat nem érdekli a ló,
míg a Józsi még egyéves sem volt, amikor
ráültettem a csikóra, de az hírtelen elindult,
én meg nagyon megijedtem. Végül a csikó
nekirepült egy trágyarakásnak, a gyerek meg
leesett. Megijedtem, mit szólnak anyámék,
a feleségem, de a gyerek csak nevetett miután leesett a lóról” – mondta azzal kapcsolatban, miként lehet megfertőződni a lovak
szeretetével.
Egyértelmű, hogy aki lovakkal foglalkozik, az a legapróbb különbséget is észreveszi. De vajon mitől jó egy ló?
– Egy jó ló olyan, mint a jó kutya és
ugyanúgy igényli is a szeretetet. Ami feladatot rábízunk, azt jól végzi. Amikor fiatal koromban piacoztam, szinte végig aludtam az
utat a ferencvárosi hídig, a lovak maguktól
mentek és soha nem okoztak balestet. Aludtam, de a fülem ébren volt, a paták kopogásából tudtam, hogy merre járunk – mondta
Dobrovitz József.
Azonban nem csak a lovak tenyésztésében és a versenyzésben szerzett hírnevet,
de a hazai rendezésű versenyek megszervezésében is jelentős érdemeket vívott ki
magának.
– A nyolcvanas években a nemzetközi színvonal megelőzte a magyart. Az NDK-ba, Hollandiába eljutottunk, és bár versenyeket még
nem nyertünk, de egész jó eredményeket értünk el. Ugyanakkor láttam, hogy a rendezésben is el vagyunk maradva, így elkezdtem versenyeket szervezni – mondta az indulásról.
De vajon miért épp a négyes fogat lett a
Dobrovitzok névjegye? Az a király kategória, de úgy is mondhatnám, annak idején az
urak is négylovas hintóval járták az országot – mondta félig viccesen.
A lovak szeretete már gyerekkorában kialakult és az elmúlt évtizedekben cseppet
sem változott. De vajon mit tud adni az embernek egy ló, mit tanulhatunk tőlük?
– Nagyon hűséges és okos állatok. Előfordult, hogy a fiam egy versenyen azért nem
nyert, mert az egyik ló hibázott, ennek ellenére a futam után odament az összes lóhoz
és megpuszilta őket. Ugyanakkor a másik
három ló megharapta azt az egyet, így büntetve őt a hibájáért – mondta az idős szakember, aki elárulta, a mai napig bármilyen
lóhoz barátsággal közeledik.
SZGY
Tájékoztató
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Énekekkel, versekkel és mondókákkal
emlékeztek Szent Mártonra az óvodások

Az óvoda udvara is ünneplőbe öltözött

Őszbúcsúztató Mosolyországban
November igazi esős idővel érkezett, reménykedtünk, hogy az őszi
szél nem csak a leveleket, de az esőfelhőket is elfújja az ünnepség
idejére. Szerencsénk volt, november 8-án a Vecsési Mosolyország
Óvoda hagyományaihoz híven, immár 10. alkalommal rendezte
meg Ősz-búcsúztató ünnepségét – Márton-napi felvonulását.

Mosolyország óvoda nagycsoportosai a Kispatak
Természetvédő Egyesület faültetési akcióján

M

indenki lelkesen készült már hetekkel a jeles esemény előtt. Október közepétől folyamatosan
beszélgettünk a Márton-legendáról, megismerkedtek a gyermekek Szent Márton püspök történetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, őszi népszokásokkal,
hiedelmekkel. Az ünnepre való készülődést
idén is új dalokkal, versekkel színesítettük. A
gyermekek örültek neki, lelkesen és örömmel játszották velünk együtt az őszi körjáté2019. december
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kokat, énekelték a dalokat magyar és német
nyelven egyaránt. A csoportszobákban készültek a szebbnél-szebb Márton-napi lámpások, őszi-libás gyermekmunkák.
Erre a napra meghívást kaptunk a Kispatak Természetvédő Egyesülettől, faültetésre és madáretető állítására a Kispatak
partjához. Erre a felkérésre nem mondhatunk nemet, hiszen Zöld Óvodaként fontosnak tartjuk a környezet óvását-védését.
Így a délelőtt során a nagy csoportosa-

inkkal, kislapátokkal és madáreleséggel,
örömmel segítettünk. Köszönjük a meghívást Krojher Gabriellának, és a gyermekek odajutásában a segítséget Makra családnak.
Csendes pihenő alatt az óvoda udvara felöltötte ünnepi ruháját, hogy a hozzánk ellátogató vendégekkel közösen érezhessük jól magunkat. Nagy öröm, hogy a volt ovisaink, már
nagy iskolások, szüleikkel együtt egyre többen részt vesznek kis ünnepségünkön.
Ebben az évben is egy fehér kacsa érkezett az ünnepi napra, ez remek lehetőség volt, hogy megkeressük a hasonlóságokat és a különbséget a liba és a kacsa
között. Ezúton is köszönjük, Botlik Dávid
családjának, hogy a szép szárnyas egész
nap óvodánk udvarán vendégeskedhetett.
Az oly sokszor hallott énekekkel, versekkel, mondókákkal és Szent Mártonról egy
kis történettel kedveskedtünk vendégeinknek. A műsor végeztével mindenki magához vette a kis lámpását, és rendőri biztosítás mellett felvonultunk óvodánk környező
utcáiban. Visszaérkezve zsíros kenyér lilahagymával, meleg tea és sütemény várta a
felvonulókat.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani
a Vecsési Rendőrörs munkatársainak, akik
segítettek nekünk a rendezvény zavartalan
lebonyolításában, illetve köszönjük szépen
a partneróvodáinknak, vecsési iskolákból
megjelent pedagógusoknak a részvételt, illetve mindenkinek, aki jelenlétével szebbé
varázsolta e napot.
Büszkén mondhatom, hogy Mosolyországban lenni jó.
Romhányiné Lieber Mónika,
óvodapedagógus
11

Babai Attila felvételei

OKTATÁS

A 12.b osztály. Osztályfőnök: Takács Anna

A 12.a osztály. Osztályfőnök: Kabucz Tünde

SZALAGAVATÓ
a Petőfi végzőseinek
November 29-én rendezte meg a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a végzősök szalagavató ünnepségét a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

A

z érettségi előtt álló tanulók jeles
napján a rendezvény a Himnusszal
kezdődött, majd a szokásos palotás
tánc következett a 11. osztályos diákok előadásában. A végzősöket Sztyehlikné Hegyi
Krisztina igazgatóasszony és dr. Huszka Mihály lelkipásztor köszöntötte. A műsor első
részében Kerepesi László, a zeneiskola zongoratanára előadásában két zeneszámot és
Fagyal Niki szavalatát hallhatták a jelenlévők.
Szünet után megtörtént az ünnepélyes szalagtűzés, és az ünnepeltek közül a 12.a-ból
Sztyehlik Anna, a 12.B-ből Lendvay Melinda mondott köszönő szavakat.

Vidám percek és műsorszámok következtek ezután. Élvezhettük a végzősök meglepetés produkcióit és videó-összeállításukat az
itt töltött évekről. Baranyi Ádám és Szucsák
Tamás – gitár duó – emlékezetes zeneszámai után a két búcsúzó osztály táncösszeállítását láthattuk.
Egy rövid szünet, átöltözés után következett a szalagavatók csúcspontja, a keringő.
Mindenki számára nagy élményt jelentett az
elegáns fiatal párok forgataga. A szülőkkel
való keringő pedig már az öröm könnyeit is
előcsalogatta a szemekből.
Krupa Sándor

A 2019/2020 tanév
végzős diákjai
12. A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Kabucz Tünde
Bartha Anetta, Bene Károly, Bodó Nóra,
Danyi Roxána, Darab Viktor, Gomez
Philip Amadou, Illing Ivett, Pop-Suciu
Roland, Rajnai Mária Lili, Szloboda Boglárka, Sztyehlik Anna, Valla Zsófia Regina, Veres-Kiss Noémi
12. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Takács Anna
Árvai Dorina Noémi, Barta Roland Botond, Csiszár Attila, Danó Dzsenifer Vivien, Dienes Alexandra, Ecsedi Alexandra,
Enyedi Noémi, Falvai Zoltán Ferenc, Gényi
Dávid, Hajdú Noémi Andrea, Hepp Viktória Nikolett, Jenei Marcell István, Juhász
Anita Marianna, Kauremszki Annamária,
Kiss Cintia Rozália, Lendvay Melinda, Pető
Laura, Seres Bianka,Szász Bence, Szőke
Szabolcs, Torma Viktória, Wolf Tímea

A Petőfi a Katonában
November végén egy különleges színházi élménysorozatban volt
része a tizedikes nyelvi osztálynak: Molière egy kevésbé ismert
darabját, A nők iskoláját dolgoztuk fel egy színházi előadás,
valamint színházpedagógiai foglalkozások keretein belül,
mindezt a budapesti Katona József Színház közreműködésével.

A

november 22-i előadást Vági Eszter – a színház alkalmazásában lévő
drámapedagógus – vezetésével az
iskola ötös termében tartott kilencvenperces
foglalkozás előzte meg. A késő őszi kedd
reggelen eleinte kicsit álmosak voltak a diákok, de ahogy telt az idő, szép lassan felélénkültek, és egyre nagyobb élvezettel vetették bele magukat a feladatokba, amelyek

A nők iskolája főszereplőjével,
Rujder Vivennel (a kép jobb szélén)
a Katona József Színház próbatermében

segítségével megismerkedhettek az előadásban felmerülő, alapvetően a szerelem és a
párválasztás köré szerveződő kérdésekkel,
megfogalmazhatták ezekre adott válaszaikat, valamint lehetőségük nyílt a színház
világáról való gondolkodásra is. A foglalkozás végén mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy sikerült felkelteni érdeklődésüket
a darab iránt, péntek este pedig nagy izgalommal várták, hogy végre felgördüljön a
függöny a Katonában.
A nagyszerű színészi alakítások, a felfrissített, új fordításban előadott szöveg, valamint
a szórakoztató rendezői ötletek el is nyerték
tetszésüket. A fiatalok remekül szórakoztak az előadás alatt, ami után már várt ránk
a színház egyik alkalmazottja, aki elkísért
bennünket a próbaterembe, ahol a tizenéve12

Drámapedagógiai foglalkozáson
az iskola diákjai
sek a női főszerepet alakító Rujder Viviennek tehették fel kérdéseiket, ismerkedhettek
meg az előadás kulisszatitkaival, mondhatták el véleményüket színházról, Molière-ről.
Kifejthették, hogy számukra milyen egy jó
előadás. A művésznő nagyon közvetlen és
barátságos volt velünk, s szemmel láthatólag ő is élvezte a diákokkal folytatott párbeszédet.
A jól sikerült színházlátogatás után a hazafelé tartó út alatt a buszon magyartanárként
„négyszemközt” is beszélgettem diákjaimmal, s örömmel tapasztaltam, hogy tartalmas és maradandó színházi élményt sikerült szereznünk nekik.
Péter Zoltán
Tájékoztató
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Pályaorientációs nap az Andrássy
Iskolában kicsiknek és nagyoknak
„Válassz olyan munkát,
amit szeretsz csinálni, és
soha életedben nem kell
dolgoznod”– mondta Konfucius. Milyen igaza volt!

N

agyon sok időt töltünk ma munkahelyeinken, ha mindezt kedv
nélkül tesszük, beletörődve abba,
hogy ott kell lennünk, az nagyon frusztráló lehet. De megtalálni a megfelelő munkát, szakmát, az is nehéz. Időt, energiát és
figyelmet kell tehát fordítanunk már az általános iskolákban is arra, hogy a gyerekeket segítsük és támogassuk a nekik megfelelő pálya kiválasztásában.
Ennek egyik lehetősége rejlik a pályaorientációs napok megszervezésében,
amelyre az Andrássyban idén november
15-én került sor. A délelőtt az 1-6. osztályig filmvetítéssel indult. A Hogyan készül? című sorozatból a gyerekek megismerkedtek a mézkészítés titkaival, majd
az egyik közkedvelt játék, a Lego-készítés
rejtelmeibe kukkantottak bele. A délelőtt
folyamán totókkal, játékokkal, plakátkészítéssel, kézműves tevékenységgel folytatódott a szakmákkal való ismerkedés. Beszélgető körökben bemutatták a gyerekek
szüleik foglalkozásait, Lego-építmények
készültek, a nagyobbak pedig megtanultak gombot varrni.
Kiemelt programja volt a délelőttünknek
a Darts Matek képességfejlesztő szoftvert
népszerűsítő bemutatóóra, amelyet a Vecsési Ipartestület jóvoltából próbálhattak
ki diákjaink.

A Soutache szabóság szakmai bemutatója

A vecsési Bau-Styl Kft. munkatársai jóvoltából
az építőanyagokkal ismerkedhettek a diákok
A nagyobb évfolyamoknak délután 14
órától indult a készülődés: előkészítettük
a tantermeket, megérkeztek a szakembereink és lassan elkezdtek szállingózni a hetedik és nyolcadik osztályosok is.

A Darts Matek program kiválóan ötvözi a játékot és a tanulást
2019. december

Tájékoztató

15 órától 10 állomáson vehettek részt
kis csoportokban a gyerekek. A Soutache
méretes szabóságtól Bánóczi Péter és kollégája, Darázsi Piroska fogtechnikus, a
Bau-Styl Kft. munkatársai, Horváth Zoltán a Hörmann Hungária Kft. munkatársa,
a Praktiker, a Vecsési Rendőrörs, Reibach
Tibor bádogos, a Vecsési Sportegyesület
darts-szakosztályának tagjai mutatták be
munkájukat. Ehhez kapcsolódóan szakmabemutató kisfilmek vetítése zajlott, és
egy fémmegmunkálással, illetve az éppen
változó szakképzéssel kapcsolatosan tartott előadást Skribek Pali bácsi. Ezek voltak az állomásaink az idei tanévben.
A Vecsési Ipartestület nagyon sokat segített a szakmai napunk megszervezésében, köszönjük a támogatásukat, a cégeknek, munkáltatóknak pedig az önzetlen
segítséget!
Fábiánné Balajti Anikó
és Horváthné Gyurcsán Erika
13

Örömzene tanárokkal
Néhány nappal a hivatalos
zene világnapja időpont után,
október 11-én rendezte a vecsési zeneiskola, hagyományos
– ezen eseményhez kötődő –
koncertjét. Ezúttal egyértelműen tanári hangversenyt hallhatott a Bálint Ágnes kulturális
központ közönsége. Jó alka-

lom volt a hangverseny arra is,
hogy új kollégáink bemutatkozhassanak.
Tóth Kamilla fiatal zongoratanárunk egy szép Chopin-produkcióval, Takács Péter virtuóz
klarinétjátékkal (Monti csárdás), Möntör Máté nagyszerű
gitárimprovizációival tette le a

névjegyét, amely egy Vecsés- vezetésével. Fellépett egy nöÜllő jazz kooprodukcióban szó- vendék furulyaegyüttes is, de
lalt meg.
volt tangó, fafúvós
fafú kvartett,
Iskolánk új hegeklarinét
klarinétszóló, zongodűtanára, Mráz
ra né
négykezes, rézFruzsina mafúv
fúvós-együttes
gával hozta a
ve
vendégművéHalmi iskola
sszekkel, szinkórusát, két
ttetizátorjákönnyedebb
tték, valamint
zeneszámot
eegy zá rósláénekeltek az ő
gger, Klézli Julian
lianna énekszólójáv
lójával.
Tanár
Tanáraik művészi
kibontakozását mindenképpen segíti egy ilyen esemény,
ugyanakkor a zeneiskolai növendékek számára pedig komoly
motivációt jelent. A jövőben
több ilyen koncertet tervezünk.
Rainer-Micsinyei László
14
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Éves sorozatunk záró fejezetének témája kifejezetten az elmúlt másfél évtized fejlődésének a szülötte. Azonban hozzátartozik igazsághoz
– ahogyan a felejthetetlen rockmusical, a Fal nem épül ember nélkül
címe és története sugallja –, hogy a ma komfortérzetében benne van
az eltelt évtizedek, évszázadok hagyatéka, és mint a téglából épült
fal, úgy alakította mai életünket őseink szorgalma és tehetsége.

E

rről a most elképzelt vecsési turisztikai hétvégéről, nem írhattunk volna korábban. Láthatják majd, azért
sem, mert szinte évenként gazdagodott az
a kínálati paletta, mely csábító lehet egy
idelátogatónak. Azután az sem mellékes,
hogy az egyik helyről a másikat a kedves
vendég porban-sárban látogatja vagy nem,
és nyilván szükség van a teljes infrastruktúra adta kényelemre is. És marad a nagy
kérdés: a kulturális, gasztronómiai, pihenő (szállás, wellness) ajánlat színvonalában, látnivalóban érdekelheti-e a turistát?
Valószínűsíthető, hogy évek múltán változhat a kínálat, csiszoltabb lehet egyes
elemeiben, és újak, izgalmasak keletkezhetnek.
Tapasztalják majd, hogy lesznek olyan részek, amelyek már szerepeltek a sorozat
valamelyik részében, de ebben a tematikai csoportosításban is helyük van.
Biztos vagyok abban, hogy ez az összeállítás egy település élhető minőségébe is
betekintést enged, és abba is, hogy milyen
lelkületű és kultúrájú emberek formálják.
És szerintem ez a legfontosabb.
Ha a kedves vendég a főváros irányából
érkezik, akkor a Market Central bevásárlóközpont látványa fogadja, a forgalom nagysága, a boltok sokasága szinte egy nagyváros képzetét is keltheti benne. Csábító
egy rövid látogatás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol megláthatja a
dinamikusan fejlődő légikikötőt. Ha a régebbi repülők, légi járművek, a légiközle-

kedés fejlődése érdekli, akkor ajánlhatjuk
az Aeropark Budapest (Repülőgép Múzeum) látnivalóit. A repülőgép-múzeumban
megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődéstörténete, a LI–2 típustól kezdve egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő
TU–154-esen át a manapság is aktív L-410es típusig, valamint számos repülőtéri kiszolgáló eszköz. Szimulátor segítségével
a látogatók ki is próbálhatják, milyen egy
repülőgépet vezetni.
A turistát általában érdekli annak a településnek a története, amelyet megtisztel
látogatásával, akkor ajánlhatjuk a Vecsési
Tájház megtekintését, a Jókai Mór utca 6.
szám alatt. A Tájház egyre kidolgozottabb
felépítettsége, maga a tájház épületének
jellege, berendezése, a helyi svábok életformáját sokrétűen bemutató helyiségei
bő információval szolgálnak. Ha ez a látogatás egy programmal egy időbe esik
– sváb disznóvágás, tojásfutás, tájház születésnapja vagy káposztafeszt –, akkor a
helyi német nemzetiségi kultúra reprezentánsai által nyújtott színvonalas kulturális élményt is átélhetnek.

már az újratelepítés előtt postakocsi-állomás, pihenő- és lócserélő hely volt. Az idő
során gyökeresen megváltozott az egykori
emeletes fogadó külleme, de jelenlegi teljesen felújított állapotában már dísze városunknak. Közelében emlékművek idézik
a múltat és a jelent. Az Epres volt a Piac helye, ma impozáns, szépen felújított eperfáival, térkövezett és közművel ellátott területe a helyi fesztiválok helyszíne. A Czifra
Csárda előtt áll a kereszt, mely a svábság
betelepítésére és a háború utáni elhurcolására és kitelepítésére emlékeztet. A Hősök Ligete felől találjuk a most felavatott
malenkij robotra elhurcolt vecsésiek drámai
szobrát és kicsit odébb az 1922-ben felállított első világháborús emlékművet rajta
169 vecsési hősi halott nevével. Ugyanitt találjuk a falu egyik nagy szülöttének, Róder
Imre néptanítónak emléket állító ívókutat.

Fotó: Nagy István Elek
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Első világháborús emlékmű
és a Hősök Ligete

Húsvéthétfői tojásfutás a Tájház udvarán

IL 14T a Repülőgép Múzeumban

A közelben található az 1786-ban újratelepített település faluközpontja, amely rendeltetését a háború végéig be is töltötte,
hiszen itt volt a Községháza és a plébániatemplom, de ezek a háború viharában
megsemmisültek. Itt láthatjuk a Czifra Csár- A Czifra Csárda bejárata
dát, mely a falu legrégebbi épülete, amely és a teljesen felújított épület
Fotó: szajan

„Egy nap Cukkerbergben”
a Halmisuliban

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

Fotó: Nagy István Elek

gyeljenek, hogyan segítsék cukorbeteg társaikat.
A gyermekprogramot megelőzően alternatív szülői és tantestületi értekezletet tartottak az
alapítvány munkatársai, ahol a
szülők és pedagógusok megismerkedhettek a cukorbetegséggel, és hallhattak hasznos információkat arról, hogy mi a teendő,
ha cukorbeteg gyerek érkezik az
iskolába.
A program egy diabetológus
A Barátok közt sorozatból
előadásával kezdődött, majd
ismert Solti Ádám színészSolti Ádám, színész-énekes daénekes dalokkal kedveskelokkal kedveskedett a tanulókdett a Halmi suli diákjainak
nak. Ezt követően öt állomásból
álló játékos foglalkozás formájában ismerkedtek 3-4. osztályos diákjaink azzal, hogyan
élik mindennapjaikat cukorbeteg társaik. Volt speciális ugróiskola, az egészséges életmódhoz kapcsolódó kérdésekkel,
vércukormérési eszközismeNevelési feladataink
ret, élelmiszerismereti feladaSpeciális ugróiskola az egészséges
tok dietetikus közreműködééletmódhoz kapcsolódó kérdésekkel
között kiemelt terület
sével, puzzle kirakás és egy
az egészséges életközös figyelemfelhívó molinó
módra nevelés, a prerajzolása.
A tematikus nap zárásaként tavenció, ennek részenulóink, a sok új ismeret mellett,
ként rendeztük meg az
gazdag ajándékcsomagot kaptak
az alapítvány munkatársaitól.
„Egy nap CukkerbergKöszönettel tartozunk az Egy
ben” projektnapot.
Csepp Figyelem Alapítvány képviselőjének, Gémes Renáta projektvezetőnek a jó szervezésért,
skolánkban jártak az Egy tikus napot tartottak a harmadi- felhívja a gyerekek figyelmét a valamint segítőinek, az orvosCsepp Figyelem Alapítvány kos és negyedikes tanulóknak. cukorbetegséggel kapcsolatos tanhallgatóknak.
munkatársai, s KIDS tema- A témanap célja az volt, hogy ismeretekre, illetve, hogyan fiHorváthné Nedreu Klára, igazgató

VECSÉS

forrás: repülőmúzeum.hu

OKTATÁS
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forrás: dobrohorses.hu

Fotó: BÁE – honlap

Fotó: Katona Csaba

Világbajnokok lovasparkja

A káposztacsodák hazájában

Bálint Ágnes Emlékház

Erzsébet tér

A történelmi Vecsés legszebb épületegyüttese a Petőfi téren a templom, a plébánia
(zárda) és a régi iskola (ma gimnázium) épületei. A Kalocsai Szegény Iskola nővérei számára 1916 és 1921 között készült az épületegyüttes. A zárda és a polgári leányiskola
Petrovátz Gyula tervei szerint, neoromán
stílusban épült. Az új templomot 1921. április 23-án szentelte fel Hanauer István váci
megyéspüspök.
Az iskola udvarában áll Búza Barna Kossuth-díjas szobrászművész Petőfi Sándor
mellszobra.

Búza Barna Petőfi szobra
az iskola udvarában
Sétáink során érdemes felfigyelni, hogy valamennyi közutunk aszfaltozott, egyre több
a térkővel ellátott járdaszakasz. Lehetetlen
nem észrevenni, hogy valamennyi iskola,
óvoda, közintézmény kiváló állapotban van,
energiatakarékos korszerűsítésekkel újultak
meg. Ugyanez elmondható a templomok
és a temető állapotára is. Egy széltébenhosszában átívelő sétán az is tapasztalható,
hogy mindenütt játszóterek, műfüves kispályák és sportudvarok találhatók.
Két kis múzeum is fellelhető. Varga Ferenc
otthona különleges mezőgazdasági és ipari gépcsodák gyűjtőhelye. Muzeális értékű
gépei és motorjai nemcsak itt láthatók, hanem külföldi kiállításokon is megcsodált darabok.
Mankovics Tibor közel 30 éve gyűjti az öntöttvas tárgyakat a Kárpát-medence teljes
ipari hagyatékából. Vaskályhák százai, va-

salók ezrei mellett számtalan sparhelt, mozsár, több száz sisak, betűs és címeres tégla,
falikút és sok egyéb tárgyból áll a gyűjteménye.
Egy ilyen séta lakalmával két nemzeti
identitást erősítő emlékművel találkozhatunk, melyet nem szabad kifelejteni a látnivalók sorából.

Fotó: Katona Csaba

Mit érdemes még
megnézni – séta Vecsésen

Megmaradás Emlékmű
A 2004. december 5-ei keserű népszavazás után az Orbán Balázs Erdélyi Kör közadakozásból felállíttatta 2005. június 4-én
a Megmaradás Emlékművet. A kör vezetése tervezte meg a hatalmas székelykaput,
az anyaországot láncokkal összekötő elszakított országrészek mondanivalóját. A
tervet művészi módon, népi elemekkel
gazdagon illusztrálva Márkus Ferenc és családja faragta ki. Az országban is egyedülálló emlékműt először az Erzsébet téri római
katolikus plébánia udvarában állították fel.
A testület 2009-ben született döntése után
kerülhetett az Emlékmű a Vashíddal szemben lévő üres közterületre. A kör vezetése
később egy szoborpark létesítése mellett
döntött, és 2014-től közadakozásból évente avatnak fel egy vagy több fából készült
mellszobrot nemzeti nagyjainkról.
Június 4-én itt tartják a városi megemlékező ünnepségeket. Gyergyószárhegyi
testvértelepülésünk egykori polgármestere, Len Emil emléktáblát adományozott
2011-ben a Nemzeti Összetartozás Napja kihirdetése és a kettős állampolgárság
elérhetősége köszönetére.

Len Emil és Tábori Ferenc
az emléktábla felavatásán

Honfoglalás Emlékmű
A nemzeti hagyományok ápolására alakult a
Városi Nemzeti Szövetség. Katonai, rendvédelmi és hagyományőrző rendezvények mel-

Szent István Ivókút (Koronás kút)
lett legnagyobb vállalkozásuk a 2007. július
elején a vasúti sorompónál felállított Honfoglalás Emlékmű volt, a pozsonyi csata tiszteletére. Az ország egyik legszebb lovas szobra
– Horváth István szobrászművész alkotása –
nem csak a hont visszafoglaló őseinkre, hanem nemzeti múltunk hőseire is emlékeztet.

Városközpont
A település Községháza a Fő utcán megsemmisült 1944-ben, a november elejétől
december végéig tartó ostrom alatt. 1945
után a falu újonnan alakuló vezetése ideiglenes helyeken ülésezett, majd az ’50-es
évek elején a Községháza új helyét a település mértani középpontjában találták meg,
és felépítették a Tanácsházát. Hozzáépítés
és többszöri átépítés, jelentős korszerűsítés után vált véglegessé a Városháza épülete. Az előtte lévő Szent István tér, a mögötte lévő Piac tér és a Bálint Ágnes Kulturális
Központ teszi teljessé a Városközpontot.
A Szent István tér gazdag emlékművekben. Valamikor a Czifra Csárda mellett álló
Újratelepítési emlékmű (Branczeiz János
alkotása) még a régi Tanácsház építésekor
került jelenlegi helyére, de 2002-ben felújították és 90 fokkal elfordították. Így, a
2000-ben felszentelt Szent István Ivókúttal (Seres János és Szórádi Zsigmond alkotása) került szembe,
ami az összetartozás Az Újratelepítési Emlékmű
mondanivalóját erősíti. A téren áll még az
’56-os emlékoszlop
(Kampfl János alkotása, melyet később
újragondolta Szórádi
Zsigmond) a vecsési
áldozatok nevével.
Fotó: Katona Csabaa
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Fotó: Katona Csaba

Fotó: Katona Csaba

Ferenc József császár, majd magyar király
egyedül, de feleségével, Sissivel is több alkalommal járt itt, híres magyar arisztokrata és külföldi uralkodóházak családtagjaival együtt. Általában vonattal érkeztek, és
vadásztak kis vadakra az akkor még néptelen vecsési erdőkben, pusztákon. Amikor
az Andrássyak eladták a területet és felparcellázásával megalapították az Andrássy-telepet, a vadászkastély a Németh/Bálint család tulajdonába került. A kastély a háború
után alaposan megsérült, átalakításra szorult. Itt élt és alkotott Bálint Ágnes meseíró.
Háza emlékház lett, és egyeztetés után láKáposzta- és savanyúságcsodák a káposztafeszten
togatható. A ház történelmi levegője, berendezési tárgyai, a meseírónő személyes
tárgyai emlékezetes perceket adományoznak a látogatónak. A bejárattól a Futrinka
utca házai sorakoznak, csak a híres lakói
hiányoznak belőlük. Kitűnő program a Vecsésre érkező kisgyermekes családoknak,
hiszen kerti vasút, földalatti csúszda és jáhíresebb vecsési termékről, a hungaricummá tékok sokasága várja a látogatókat. MeseHa a várost Üllő felől érjük el, akkor az M0 válás küszöbén álló savanyított káposztáról fesztivál és Káposztafeszt alkalmával fokörgyűrűre vagy a lassan átadásra kerülő és a méltán híres vecsési savanyúságokról es- lyamatosan nyitva van az Emlékház, ahol
M4 autóútra is feljuthatunk, de a város- sék pár szó. Az első betelepített és savanyí- rengeteg játék mellett gyermekelőadásokba érve rögtön a Dobrovitz Lovasparkba tott káposztát előállító családok otthona is kal is várják a családokat. Az emlékház beezen a területen volt, és ma is döntően itt ta- került a Magyar Értéktárba.
érkezünk.
Vecsés kétségkívül legnagyobb sport- lálható a termékeket előállító vállalkozások
sora. Könnyen megoldható, hogy a kívánhírességei ők már jó ideje.
Már néhány éve a honi fogathajtás leg- csi látogató valahol meg is tekinthessen a
kiválóbb műhelye a vecsési Dobrovitz Lo- Fő utca, a Jókai utca, vagy az Ady utca egyivaspark. Dobrovitz József a négyesek mező- kében egy-egy családi üzemet, ahol a híres
nyének nagysága, fia ifj. Dobrovitz József a vecsési káposzta és savanyúságok készülnek.
kettesek csillaga, de a négyeseknél is megmutatta már tudását. Világ és Európa-bajnokok, országos bajnokok szabadtéri és
fedeles versenyek díjazottjai. A Lovaspark
300 000 m2-en várja látogatóit. Egyszerű,
Az Erzsébet téri régi iskola bejárata
stílusos, klasszikus hely embernek és lónak
és a 1848/49-es kopjafa az október 6-ai
egyaránt, ahol valóságos családi vendégmegemlékezésen
szeretet és professzionális sportolási lehetőség kocsikázás és lovaglás szerepelhet
a programban.
Az emlékház közelében van az Erzsébet
Az egykori vadászkastélyból
tér, amely megérdemel egy rövid sétát.
kialakított Emlékház
A 91-éves iskola bejárata a középületek
sorában a legszebb a városban. Előtte a
parkban két kopjafa tiszteleg a Bocskai
és a Rákóczi, valamint az 1848/49-es szaVecsésnek több híressége volt és van. Ku- badságharcnak. Az október 6-ai gyásznatatómunkák eredményeként már azt is pon itt tartják a városi megemlékezést. Az
tudjuk, hogy az 1848/49-es forradalom és Erzsébet téren van az Irgalmas Jézus Plészabadságharc több kiválósága Vecséshez bánia kegytemploma, melyet Szűz Mária
Fotó a lovasparkról
köthető és előtte vagy utána településün- Szeplőtelen Szíve tiszteletére szenteltek
kön élt. A leghíresebb közülük az Andrássy- fel. A húsvétot követő vasárnap, az Istecsalád, akiknek vadászkastélya volt falunk- ni Irgalmasság Ünnepén az ország szában. A Monarchia külügyminiszterének és mos területéről, de külföldről, főként LenHa a lovasparkból a város felé araszolunk, Magyarország miniszterelnökének bátyja gyelországból is érkeznek zarándokok. A
akkor jobbra a település legősibb városré- gróf Andrássy Aladár (szintén szabadsághar- templom iskola felőli végén látható Szószét találjuk, majd a Czifra Csárda környékét, cos) építette ezt a kastélyt a kiegyezés után. rádi Zsigmond szobrászművész Gyertyamely az újratelepített (1786) falu központja Kiss Gábor, az Andrássy iskola tanárának kö- alkotása, mely a II. világháború Andrássyvolt. Róla az előző oldalon írtunk. Most a leg- szönhetően az is köztudott immár, hogy I. és Halmy-telepi áldozatainak állít emléket.

Fotó: Katona Csaba

VECSÉS

VECSÉS

FEJLŐDÉSÉNEK UTOLSÓ ÉVTIZEDEI

PROGRAMAJÁNLÓ
A BÁNFALVY STÚDIÓ
ÉS A BÁKK BEMUTATJA

Ray Cooney:
PÁRATLAN PÁROS

Airport Hotel Stáció

Premier előadás 2020-ban Kiss Ramóna
és Gesztesi Károly főszereplésével.

GASZTRONÓMIA,
SZÁLLÁS ÉS WELLNESS

Szálláshelyek

Itt érhető tetten az utóbbi 15-20 év legnagyobb fejlődése. Amíg, korábban alig-alig
volt szálláshely a városban, addig ma bőséges a választék.
Szállások tekintetében Budapest Airport
Hotel Stáció 2015-ben elnyerte az ország
legjobb szállodája díjat, de szinte évente
nyeri el valamely kategóriában a legjobbnak járó elismerést. A Stáció Hotel teljes kívecsési különítmény megbecsült résztve- nálatot nyújt, akár konferenciaturizmus, akár
vője a mustrának, mert az oklevelek sorát kikapcsolódás a cél, hiszen a legmagasabb
hozzák haza. A Badacsonyi Kéknyelű Fesz- színvonalú wellness-, fitness- és szépészetivál is vecsési borászok boraitól volt han- ti szolgáltatásokkal, emellett pedig kitűnő
gos. Idén még Péteriben és Ócsán arattak kulináris élményekkel várják a vendégeket.
fényes sikereket.
Csak a fantázia kedvéért, gondoljanak
bele: milyen jó lehet a wellness nyújtotta pihentetést kihasználni egy Dobrovitz–lovaglás, vagy egy Petzéknél töltött este után…

Az egész napos barangolás közben és utána nagyon fontos tényező
a közérzetünk alakulásában az étkezés, kicsit tágabban a kulináris
élvezetek megléte és milyensége, és a szálláshelyek minősége. A sokak
által kedvelt, és főként Erdélyben szokásos falusi turizmusnak – családnál való szállás, félpanziós ellátással – megfelelő kategória Vecsésen
nincs. Ugyanakkor minden más van, ami között válogathatunk.

Éttermek

A városban kiváló éttermek biztosítják, hogy
ne maradjon éhen a kedves vendég. A Halásztanya (Fő utca), a Cream Café (Andrássy-telep, Lakópark), a Fütte Bistro (Városközpont) és a Vadászi Étterem (Dózsa Gy.
út) minőségében, ár-érték arányában és
egymástól eltérő konyhakultúrájában biztosítja, hogy mindenki megtalálja a maga
ízlését. Természetesen gyorséttermek és
kifőzdék is rendelkezésre állnak.
A Petz Családi Pincészet Vecsés legősibb
városrészében fekszik. A borospince, a kemencés borház, a családi vendéglátás és a
hangulatosan berendezett, 40 férőhelyes
rendezvényterme alkalmas családi események, baráti összejövetelek, céges rendezvények lebonyolítására. Fő specialitásuk a
kemencében, illetve bográcsban készült
ételek, amelyek jól bevált családi receptek
alapján készülnek, házias ízvilággal, minőségi alapanyagokból.
Cream Café Étterem
Petz Márton nem csak kemencés-bográcsos ételekkel és kitűnő boraival várja a
Manapság nagy vonzerőt jelent a bortu- vendégeit, hanem kisebb múzeumával is.
rizmus. A borvidékek nehezen behozható A mezőgazdasági kéziszerszámok mellett
előnyt élveznek azokkal szemben, ahol ez a disznóvágás és a feldolgozás, valamint a
nem található. Vecsésen a Borbarátok Egye- borkészítés ezer kelléke – esetenként musülete már 15 éve jelen van a városi közélet- zeális darabja – látható mini-tájházában.
ben. Vecsési borászok az ország nagyhírű
Petz Márton kitűnő boraival
szőlőtermő vidékeiről vásárolják a legkivávárja a vendégeket
lóbb szőlőfajtákat. Nem csak a városi borversenyen nyernek díjakat, hanem az országban sok helyütt. A mecseknádasdi német
nemzetiségi borversenyen, ami az egyik
legnagyobb vetélkedés az országban, és
évente, átlagosan 700 bort bírálnak el, a kis
Fotó a családi honlapról

Vacsora és borkóstoló
a Petz Családi Pincészetnél

Időpont: 2020. február 12. 19 óra
Jegyár: 4 000 Ft (11-14. sor: 4 000 Ft,
4-10. sor: 4 900 Ft, 1-3. sor: 5 500 Ft)
Mary izgatottan várja haza wimbledoni
otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki
túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt,
felhívja a helyi rendőrséget, hátha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy négy
és fél percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza richmondi otthonába férjét,
John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik.
Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi
rendőrséget, hátha hitvesének baja esett...
Ezzel pedig megkezdődik a kalamajka. A
férj, John ugyanis egy és ugyanaz a személy, és régóta éli kettős életét, amely most
összedőlni látszik; John ugyanis egy idős
hölgy segítségére sietve balesetet szenved,
és a kórházban nem a megfelelő lakcímét
adja meg. A feleségek által értesített rendőrség lelkes nyomozásba kezd, John pedig ámokfutó módjára ingázik a két aszszony között.

Szereposztás:
John Smith – Száraz Dénes
Mary Smith – Kiss Ramóna
Barbara Smith – Mezei Réka Léda
Stanley Curtis – Gesztesi Károly
Porterhouse felügyelő – Harmath Imre
Troughton felügyelő – Száraz Dénes/Suhajda Dániel/Pintér Gábor
Bobby Franklyn – Kiss Zoltán/Pintér Gábor
Fotóriporter – Pintér Gábor
Fordító és dramaturg: Benedek Albert
Rendező: Horváth Csaba
Producer: HCS, Oliver W. Horvath
Díszlet- és jelmeztervező: Győri Gabriella
Rendezőasszisztens: Szikra B. Diána
Koreográfus: Horváth Gyula Antal

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSENEK
MINKET A FACEBOOKON VAGY WEBOLDALUNKON.
A Bálint Ágnes Kulturális Központ
2019. december 20. és 2020. január 5.
között zárva tart. Nyitás: 2020. január 6.
Várunk mindenkit szeretettel
programjainkra 2020-ban is!
A program változtatás 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.

A Stáció wellness-részlege a legmagasabb
szintű szolgáltatásokkal várja vendégeit
Az Airport Budapest Hotel Superior a Market Central árnyékában minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal várja a vendégeket.
A szállodákon túl több panzió, apartman
motelek és a gomba módra szaporodó vendégházak kínálják szolgáltatásaikat az ideérkezőknek. Aki neten akar érdeklődni annak 24 vecsési szállásadó tud ajánlatot adni,
hogy mindenki megtalálhassa az elvárásainak megfelelőt. A repülőtér közelsége miatt parkolók tucatja, autómosók, benzinkutak szolgálják a vendégek kényelmét.
Kérjük, jöjjenek Vecsésre! Töltsenek el nálunk egy kellemes és tartalmas hosszú hétvégét!
2019. december

Tájékoztató
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Kelemen Bata Mária
Közeleg az ünnep

Benke Mária
Karácsonyfa

Varjasi Béla
Így öregszünk

A kandallóban duruzsol a tűz,
lángnyelvétől izzik az öreg fűz.
Hideg hólepel a téli tájon,
vastag zúzmara a fenyőágon.

Ifjú éveim nem feledtem
akkor sem, ha megöregedtem.
Hidd el nem fáj, csak kellemetlen.

Szénási Sándor István
Advent idején

Zöld a fenyő minden ága,
vajon mi kerül alája?
Szeretettel díszítgetem,
illatát beszívom, dédelgetem…
Eszembe jut gyermekkorom,
milyen is volt rég’ egykoron?
A szép fenyő díszben állt,
várta a család örömét, s áldását.
Arany dió, szaloncukor,
került rá, s alá tudom.
Nem volt külön ajándék,
nem is igényeltük, volt jó szándék…
Volt melegség, szeretet,
amit jó volt megosztani veletek.
Boldogság, békesség
honolt a családban,
ma is így ünneplünk,
jó érzésekkel örülünk.
Adunk apró ajándékokat,
de nem ez a legfontosabb.
Szeretetbe csomagolok megértést,
megbocsájtást, elfogadást, elengedést,
kedvességet, türelmet, ölelést, hitet,
melegséget, érzelmeket, tiszteletet…
Angyalok éneke száll a légben,
békesség van az emberek szívében.
Azt kívánom Mindenkinek,
hogy ezt az érzést élje át, érje meg…
Áldott ünnepeket kívánok Mindenkinek!

Valami nagy csöndre vágyom,
hópehelyként szállni veled:
legyünk gyöngy a világ arcán,
mikor álmunk megérkezett.

Sallay Gyula
Kaland

Gyermek voltam, nem is oly rég.
Játékról szól ez az élet,
szemedben szánkózik lelkem,
sikongatnak esti fények.

A gondolkodás egy kaland,
a nagy miértek kalandja,
hol életed töredékeit
rakod kérdőjel alakba.

Zord tél uralkodik, erdőn, mezőn.
Néhány toboz lóg fönn a lucfenyőn.
A kis cinegék dala elhalkul,
a Nap távol jár, hamar alkonyul.
Csilingelve elsuhan egy szánkó,
lazán húzza, Ráró és a Pejkó.
Fenyőt szállít karácsonyra éppen,
mit a család feldíszít majd szépen.
Csillagszóró, mézeskalács, gyertya,
szaloncukor minden féle fajta.
Elérkezik a csodás éjszaka.
Felragyog a Betlehem csillaga.
Az angyalkórus énekel halkan,
tiszta szívekhez eljut a dallam.
Szeretet sugárzik az arcokon,
imádkoznak a dicső hajnalon.

Az élet ilyen mostoha,
mindenkinek ez a sora:
ami elmúlt, nem tér vissza soha.
Jó volt fiatalnak lenni.
Száll az idő, nincs mit tenni,
ha lázadsz is, el kell viselni.
Minden kornak van szépsége,
mindig időben vedd észre:
már nem az igazi megkésve!
Addig örülj, míg tart a ma,
bármi történhet holnapra,
kedved végleg elronthatja.

Sallay Gyula
Ki lesz velem
Az élet körém tekerte a csendet,
melyben megfakult képek követnek.
A sors kristálygömbjébe állva
nézek a jövő fénytelen torkába.
Aggódva nézem, ki lesz velem
ki a Sztüx folyónál fogja kezem.

Valami nagy csöndre vágyom,
ölelj át a hóesésben:
nem látom csillagod Uram,
ha magam bűnösnek érzem.
20

A karácsony az egyik legmeghittebb ünnepünk. Ilyenkor a család
apraja nagyja együtt töltheti az időt, félretéve a mindennapi
tennivalókat. Van, aki ilyenkor számot vet az elmúlt évvel, de
akad olyan is, aki hetekig keresi a megfelelő ajándékokat
szeretteinek. Ki-ki a maga módján készül az ünnepekre, de
abban egyetérthetünk, hogy a karácsonyi menüsor összeállítása, elkészítése kulcsszerepet játszik egy család életében.

K

arácsonyhoz, újévhez kötődve számos hagyományt ismerünk, mi
azonban kíváncsiak voltunk, hogy
Vecsésen milyen ismert, főként sváb szokások léteznek. Ebben segítségünkre volt
Wirthné Sárosi Éva, aki a sváb hagyományok megőrzésének céljával állította össze
Doróné Zemmel Katalinnal közösen a Vecsési sváb konyha című szakácskönyvet két
évvel ezelőtt. A könyvben magyar és német
nyelven olvashatunk hagyományos, könnyen
elkészíthető sváb recepteket.
Mint elmondta, megszokott volt, hogy a
családok a mindenszentek és karácsony közötti időszakban tartottak disznóvágásokat,
így az ünnepi asztalra mindig jutott friss hús.

A sváb, húsos töltött káposzta szinte
minden háznál elkészült ilyenkor
A hagyomány szerint december 24-én, szenteste mindenki szűk családi körben ünnepelt
az otthon melegében. Ezen az estén leginkább rántott halat szolgáltak fel, köretnek
krumplival, mellé savanyúsággal. Másnap,
25-én a tágabb családi kör, a szülők, gyerekek, nagyszülők együtt ülték körül az asztalt
és fogyasztották el az ünnepi ebédet: tyúkhúsleves májgombóccal, majd a disznóvágásnál félrerakott, egyben sült tarja volt a menü.
A káposztás étel sem maradhatott el, a sváb,
húsos töltött káposzta szinte minden háznál
elkészült ilyenkor. Elengedhetetlen édesség
a diós és a mákos bejgli is – emlékezett viszsza Wirthné Sárosi Éva.
A dió és a mák szinte hozzátartoznak a karácsonyhoz, de nem ok nélkül: mint a legtöbb
apró szemű termény, a mák is a gazdagság,
bőség jelképe. A dió emellett fontos Krisztus-jelkép: ahogy a dióbél a héjában, úgy rejtőzködött a Megváltó anyja méhében. Nem

Csupa jóság volt az anyám,
hogy is születhettem bűnben!
Ki mondja meg mi az a bűn,
ha bűnös ítél fölöttem?
Amit közös örömökért,
sosem mások ellen tettem,
mosolygott a hajnali ég,
boldog Isten nézett engem.

VECSÉSI SVÁB
HAGYOMÁNYOK

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Barcsayné
Prohászka Györgyi:
Tűzzománc
képe
Tájékoztató

2019. december

2019. december

Tájékoztató

véletlen hát, hogy ezek az ételek a karácsony
legfontosabb alapanyagaihoz tartoznak.
December 26-án kezdődtek a vendégeskedések: rokonlátogatás, barátokkal való
ünneplés következett. Fontos megemlíteni,
hogy jeles névnapok is vannak ebben az időszakban (Ádám, Éva, István, János, Tamás),
ez is ok volt az ünneplésre, hiszen ezek a nevek általában előfordultak a családokban.
A két ünnep közötti időszakban is voltak
szokások. Ilyenkor általában megfőzték az
úgynevezett „hordós húst”: a disznóvágásnál füstölésre szánt húsokat (szalonna, sonka, csülök, kocsonyának való körmök) besózták, hordóba tették, pácolták, majd a
hordóból kivéve kiáztatták és megfőzték.
Ezt paradicsomos krumplival kínálták.

Friss egészség, friss egészség,
jövőre is friss egészség!
Fontos volt a december 28-ra eső aprószentek
ünnepének a hagyománya, mely szerint a legények a lányos házhoz mentek lovaskocsival,
ahol bőség- és egészségmondókákat adnak
elő. Vecsésen egy sváb mondókát mondtak
el: „Friss egészség, friss egészség, jövőre is
friss egészség!” – Ezután vesszővel verték
el a lányokat, akik cserébe megvendégelték
őket süteményekkel, itallal. A vesszőzés Európa-szerte jellegzetes szokás ezen a napon.
Wirthné Sárosi Éva családjában ma is szívesen emlékeznek vissza erre a hagyományra,
édesanyja a mai napig megvesszőzi a családot az egészség, bőség reményében.

Fotó: Balogh Barbara

G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból

Fotó: Katona Csaba

HÁZUNK TÁJÁN

Mákos és diós bejgli
Má
Wirthné Sárosi Éva receptjéből

Mákos, diós bejgli
– Wirthné Sárosi
Éva receptje

Könyvéből egy alkalomhoz illő, hamísítatlan receptet választottunk, melynek
senki sem tud ellenállni
HOZZÁVALÓK:
1 kg liszt
36 dkg fagyos zsír
1 dkg élesztő
1,5 dl tej
só
1 tojás,
1 kanál cukor
Töltelék: dió, mák, citromhéj,
mazsola, vaníliás cukor
A lisztbe elmorzsoljuk a fagyos zsírt, egy
csipet sót. A langyos tejbe egy kanál cukrot teszünk, belemorzsoljuk az élesztőt,
felfuttatjuk. A lisztet az élesztővel jól öszszedolgozzuk, öt részre osztjuk, egyforma cipókat gyúrunk belőle. Egy órát pihentetjük, majd késfok vastagságúra
nyújtjuk, téglalap alakúra, olyan hosszú
legyen, mint a tepsi. Egyenletesen ráteszszük a tésztára a tölteléket, feltekerjük,
majd kizsírozott tepsibe tesszük. Amikor
mind az öt cipóval végeztünk, tojássárgájával megkenjük a tetejüket, villával
megszurkáljuk, majd kb. egy órát pihentetjük, 170-180 fokon kb. 30 percig sütjük. A sütő ajtaját ne nyitogassuk.

rencsét. A mondás szerint ezért disznóhúst
kellett enni, mert a disznó összetúrja a szerencsét. Sok háznál szokás volt szilveszterre kocsonyát főzni, az előtte disznóvágásnál besózott körömből, farokból. Mint Éva
elmondta, a vecsési svábságnál szokás volt
a kocsonya mellé forró sült krumplit enni,
melyet a sütő aljában, héjastól sütöttek meg.
Ahány ház, annyi szokás – tartja a mondás.
Így van ez Vecsésen is, ahol a sváb konyha különlegességei nagy hangsúlyt kapnak.
Szokás volt a kocsonya
Wirthné Sárosi Éva fontosnak tartja, hogy
mellé forró sült krumplit enni
ezeket a kuriózumokat és a sváb hagyomáSzilveszterkor, Újévkor szárnyast nem ettek, nyokat megőrizze, ápolja és továbbadja az
hiszen az a babona szerint elkaparja a sze- utókornak.
Balogh Barbara
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HITÉLET

ÜNNEPI
MISE- ÉS ISTENTISZTELETI REND
KATOLIKUS MISEREND:
december 24., szenteste, esti mise
22 órakor a Szent Kereszt templomban. Éjféli szentmise december 24-én a Petőfi téri Jézus Szíve templomban.
December 25., szerda,
karácsony
Jézus Krisztus születése: mise lesz
9 órakor a Jézus Szíve templomban, 11 órakor a Szent Kereszt
templomban, 18 órakor a Jézus
Szíve templomban.
December 26., csütörtök
Szent István első vértanú ünnepe. Misék időpontja: 9 órakor a
Jézus Szíve templomban, 11 órakor a Szent Kereszt templomban.
Január 1., szerda, újév
Szűz Mária Isten Anyja Főünnep.
Mise lesz 9 órakor az Erzsébet téri
templomban, 11 órakor a Szent
Kereszt templomban, 18 órakor
a Jézus Szíve templomban.

A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET DECEMBERI
ÜNNEPI ISTENTISZTELETI
RENDJE A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKUL
December 22-én 10 órakor advent 4. vasárnapi istentisztelet.
December 23-án 18 órakor úrvacsorára előkészítő istentisztelet a
református gyülekezeti házban.
December 24-én 16 órakor gyermekek karácsonya és szentestei
istentisztelet a templomban. December 25-én és 26-án 10 órától
karácsonyi úrvacsorás istentisztelet a templomban. December
29-én 10 órától vasárnapi istentisztelet a templomban. December 30-án 18 órakor úrvacsorára
előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban. Óévi úrvacsorás
istentisztelet lesz december 31én a templomban. Január 1-jén
10 órakor újévi istentisztelet a
templomban. Január 5-én pedig családi istentiszteletre várják a híveket szintén 10 órától a
református templomban.
VT info
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Gondolatok…
Karácsonyra

Wass Albert soraival szeretném mindannyiunkat
figyelmeztetni: Karácsony készül, emberek!/Szépek és tiszták
legyetek!/Súroljátok föl lelketek,/csillogtassátok kedvetek,/
Legyetek újra gyermekek,/hogy emberek lehessetek!

A

dvent heteiben talán sikerült fölsúrolni lelkünket s így tisztábban tudjuk várni Üdvözítőnket. Az örök
bölcsesség elrendezte térben a
nemzeteket, az időben az eseményeket s az államokat, hogy
a földből az Isten fiának zsámolya váljék, melyre a magas égből lelép. Az atya fürkésző tekintete a várak, paloták, házak
közül kiválasztotta a „legalkalmasabbat”, a lakást berendezte
úgy, hogy minden szín és alak
stílszerű legyen benne. S midőn
elkészült vele, szétrebbentette az
éjnek sötét függönyét, s mennyei
fényben, angyalszárnyak keretében bemutatta Betlehemet az
ámuló világnak és bemutatta a
gyermeket, s anyját barlangban,
jászolban, éjben!
Ki hitte volna, hogy az istengyermek így jön közénk? – kérdezi a lánglelkű Prohászka püspök. Emberi gondolkodás szerint
könnyebben képzeltük volna el
bevonulását, megjelenését villámlás és mennydörgés közepette, a legcsodálatosabb palotában.
De egy elhagyatott istállóban?
Állatok jászlában? Egy ökör és
szamár lehelete teszi valamenynyire elviselhetővé az éjszaka
hidegét. Ezen az éjszakán ünnepelt évszázadokkal később
Greccioban páratlan karácsonyt
assisi Szent Ferenc, s prédikált a
környék odasereglett népének a
betlehemi kisdedről, s nem merte kimondani Jézus nevét, mert
nem bírta volna ki érzelmeit.
(A legnagyobb, páratlan zeneszerző – J.S. Bach – egyik
legcsodálatosabb művében, a
H-moll mise Credojában az Et
incarnatus est (És megtestesült…) tételt szótagolva, szin-

te „dadogva” írta
meg, jelezve, hogy
még kimondani sem
merjük, hogy Krisztus megszületett,
hogy az Isten emberré lett…)
Clugnyben szokásban volt a karácsony meghirdetése. E mennyei hírre
mindenki a földre borult, hogy hálát adjon Istennek ezért
a végtelen nagy kegyelemért. A kereszténység minden Boruth Andor: Jézus születése
templomában, a ró- (1905, Magyar Nemzeti Galéria)
mai Santa Maria
Maggiore bazilikától kezdve az lünk (a bűnt kivéve), vállalva a
utolsó kis kápolnáig, megcsendül szenvedést és kereszthalált s kia szentéj éneke: Cristus natus est engesztelve ezzel a mindenhatót.
nobis, venite adoremus – Krisztus E szeretetet nekünk valamennyiszületett nekünk, jertek, imádjuk re viszonoznunk kell! Novák Péter, a Fölszállott a páva népzenei
Őt!
Stille Nacht! Heilige Nacht – tehetségkutató műsor házigazdáhogyne örvendenénk és sírnánk ja nyilatkozta a napokban: „Aki
örömünkben! (Prohászka O.)
nem tudja, hogy miként kell szeretni, legvégső esetben nyissa fel
az Evangéliunot, és szégyellje el
Az éjféli mise
magát, hátha az segít!” MegszívSokan nem érzik még szüksé- lelhetnénk.
gesnek, hogy rendszeresen részt
Szent-Gály Kata Karácsony
vegyenek az egyház kegyelmet hetében című versében így imádosztó rendezvényein, de szenteste kozik: Uram, őrizz meg gyerekazért megilletődve jelen vannak nek engem, /hogy hinni tudjam
az éjféli misén. A ragyogóan ki- a csodát: Istennek valljam Mávilágított templom fénye körül- ria bepólyált kisfiát./Őrizz meg
vesz minden jelenlévőt, mint egy- engem,/hogy elfogadjam: így
kor a pásztorokat, és lelkünkre szeret,/a mert Isten, Isten-módhull ez a fény, mely számunkra ra tesz/érthetetlenségeket.
nem más, mint Isten kegyelme.
Karácsony előtt: „Mondd,
A szentmisében újra megszüle- vársz reám? Olyan remegve
tik az Úr és mi tanúi vagyunk. kérdem/S oly boldogan, mint
Jézus Krisztus szeretetből vállal- szentestén kölyök./Most rajtad áll,
ta, hogy tanúságot tegyen Isten hogy szívemet betöltsed./Csitt!
irántunk való szeretetéről azzal, Angyal jár a zárt ajtók mögött”.
hogy emberré lett, egy lett közüNagy István Elek
Tájékoztató

2019. december

Karácsonyi ajándékvásárlás
fogyasztóvédelmi tapasztalatai
A fogyasztói panaszok a termék minőségére, biztonságosságára vonatkoztak; elromlott a „felhúzós” gyermekjáték,
nem működött a háztartási gép, a hajszárító, hiányzott
a porszívó tartozéka (valamelyik szívófej), áramütéses
balesetet okozott a csatlakozódugó (dugaszolóvilla).

H

a az adventi készülődés
zülődés
elején, hetekkel azz ünnep előtt megvásáárolt ajándékot karácsonykorr
próbálják ki, és nem műDr.
ködik, a megajándékozott Csanádi
elveszíti a három munka- Károly
napos termékcsere lehetőségét. Nem érvényesítheti a
garanciához való jogát sem,
m,
ha elveszik a vásárlást bizonyíonyító nyugta. Vásárláskor ne mulassza
ulassza
el kipróbáltatni a készülék működését! Ha
az üzletben nem lehetséges – konfliktussal
is járhat – akkor a fogyasztó otthon azonnal helyezze üzembe a készüléket. Ha nem
működik, vegye igénybe a három munkanapon belüli csere lehetőségét.
Zárlatos lehet a beltéri vagy kültéri fényfüzér (karácsonyfa-égősor). A beltéri égősor
nem használható kültérben, zárlatot okozhat. A vékony keresztmetszetű vezetéknek
melegszik a szigetelése, tűzveszélyes lehet.
A fényfüzér vezetékére szerelt dugaszolóvilla
áramütést okozhat. Első alkalommal óvatosan, jobb kézzel helyezzük a konnektorba (csatlakozóaljzat), ne bízzuk a gyermekre áramütés veszélyének lehetősége miatt.
Ha a használót megrázta az áram, azonnal
szüntesse meg a termék használatát, az üzletben kérje a cserét vagy a vételár visszafizetését. Csak biztonságtechnikailag bevizsgált fényfűzért és szaküzletben vásároljunk,

TÜV felirattal
fel
látták el. Ellenőrizzük a terméken feltüntetett
ké
kétjegyű IP-számot. A mássodik számjegy jelöli a
vízvédettséget. Például
az IP20 jelzésű termék
beltéri használatra alkalmas, de az IP44 jelzéssű párás-nedves-nyirkos
helyeken
he
használható, az
IP65 jelű termék már esővíz ellen is védett.
Távollétünkben a karácsonyfán ne maradjon bekapcsolva az égősor, húzzuk ki a
konnektorból! Lakástüzet előzhetünk meg!
A karácsonyfát ne tegyük a függöny mellé,
asztalterítőre, újságpapírra, égősortól, csillagszórótól és a gyertyától is meggyulladhat.
Könnyűipari termékek esetében varráshibás ruhanemű, felemás színű bőrcipő, karcos
női táska, bőr pénztárca, vagy színhibás a bőrkabát vásárolható. Fizetés előtt ellenőrizzük
a termék hibátlanságát! Kerüljük sötétben,
rossz látási viszonyok között a vásárlást, a hibák nem látszanak, vagy nem vesszük észre.
Fontos; A kereskedő az áfás árat forintban
köteles feltüntetni. Ha a termékre vonatkozóan több árat tüntettek fel, az alacsonyabb bájára nem alapítható jótállási/szavatossági
ár fizetéséhez van jogunk! Ajándéktárgyak igény.
cseréjének lehetőségét írassuk rá blokkra az
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok
üzletben.
minden kedves olvasónak!
Akciós termékre is érvényesíthető a jótDr. Csanádi Károly, Pest Megyei Békéltető Testület
állási igény. A leértékelt termék ismert hielnöke, a FIX Televízió műsorvezetője

ÜNNEPI ALKALMAK
az evangélikus gyülekezetben
December 22-én, advent 4. vasárnapján a
decemberben születetteket köszöntik 10 órától. Szentesti istentisztelet december 24-én
15 órától a gyerekek színdarabjával. Magányosok karácsonya december 24-én 18 órától.
Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 25-én 10 órától. Ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással Gyálon december 24-én
14 óra 30-tól, Üllőn 16 órától. December 26án istentisztelet és úrvacsoraosztás 10 órá2019. december

Tájékoztató

tól. December 29-én 10 órától istentisztelet.
December 31-én 17 órától óévi istentisztelet. Január 1-jén istentisztelet úrvacsoraosztással 10 órától. Január 6-án 18 órától vízkereszt ünnepi istentisztelet. Január 12-én 10
órától családi gitáros istentisztelet.
A karácsony Isten szeretetének ünnepe,
ezt az ünnepet szeretjük családunkkal tölteni. Sajnos, vannak, akiknek nincs családjuk, vagy messze vannak a szeretteik, ezért

lehetetlen számukra, hogy szenteste családjuk körében ünnepeljenek. Ezért elhatároztuk,
hogy idén december 24-én este 6 órától 10
óráig szeretettel hívunk mindenkit, aki egyedül tölti a karácsonyt. Kérjük, ha szívesen eljönne ezen az estén a gyülekezeti termembe
és együtt vacsorázna, énekelne, játszana velünk, hívja fel a 06-20/770-0442 telefonszámot, hogy tudjuk a hányan leszünk, illetve,
ki mivel tud hozzájárulni a közös asztalhoz.
Szívesen felajánljuk azt is, hogy elhozzuk
autóval hozzánk, ha idős, vagy egyéb akadályoztatása miatt nem tud eljönni.
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész
és férje Gál István
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Egy szakosztály, két út. Röviden így lehetne jellemezni a Vecsés SE
kézilabda-szakosztályát. A férfiak tavaly az NB I-ben szerepeltek, de
kiestek, így idén a másodosztályban játszanak, miként a női csapat
is. Mindkét együttesnél a stabilitás volt a szezon előtt az elsőszámú
cél, de a szakosztályvezetés bízik benne, pár éven belül a férfiak
ismét az NB I-ben, míg a nők az NB I/B dobogójáért küzdhetnek majd.

J

elenleg különbözőek a
teljesítmények, és akkor
fi noman fogalmaztam.
A hölgyeknél egyértelmű célkitűzés volt a bajnokság megnyerése. Az idei évben olyan
erősítések jöttek, akiktől azt reméltük, megnyerhetjük a baj-

nokságot. Sok olyan játékos
van, akit meghatározó embernek hoztunk ide, akiktől arra
számítottunk, hideg fejjel megoldanak nehéz szituációkat. De
sajnos, nem mindenki váltotta
be a reményeket – mondta Antal Zoltán szakosztályvezető.
A szakember szerint a bajnokságban jelenleg elfoglalt 4. hely
nem jó, nagyon elmarad a várakozástól. Az ugyanakkor örömére szolgál, hogy a legkisebbektől
az ifi csapatig mindenki jól teljesít. Pedig utóbbiak a tavalyi szezon végén kevesen maradtak, letörtek, így kezdtek neki az idei
bajnokságnak.
Új edző érkezett, remekül sikerültek az erősítések. Kihozták

magukból a legtöbbet, fogcsikorgatva küzdenek, jó a csapategység, tudták pótolni a kilenc
játékost, akik elmentek. Jó játékkal aratnak értékes győzelmeket
– mondta Antal, aki hozzátette, a
kisebb utánpótláscsapatok hozzák
a tőlük megszokott színvonalat.
A férfiak kerete teljesen átalakult, hiszen a nyáron, az NB I-ből
való kiesés után 12 játékos hagyta el a gárdát. Összesen öten maradtak, de tudták pótolni a távozókat. Teljesen új játékoskeret
alakult, különböző klubokból,
más kézilabda-kultúrákból jöttek, és az edzőnek ebből a „tömegből” kellett csapatot építeni.
Három év alatt szeretnénk
feljutni, jelenleg jól állunk, ne-

A vecsési ökölvívásnak minden
korosztályban van magyar bajnoka
A már megszokott elszántság
és rengeteg munka mellett ezúttal moszkvai edzőtáborral készült
az országos bajnokságra a Vecsési Bokszklub több női versenyzője is. A válogatott keretből nyolc
ökölvívó vett részt az edzőtáborban, köztük négy vecsési sportoló.
A vecsési ökölvívók tíz napot töltöttek az orosz fővárosban,
ahol 12 ország részvételével rendeztek edzőtábort – mondta Seres Attila, a vecsési klub elnöke.
Hozzátette: a közös edzések és
közös tanulás mellett természetesen számos edzőmérkőzést is
vívtak. Az úgynevezett orosz
iskola nagyon hasznos volt a lányoknak, az oroszok nagyon erősek a női vonalon is. Összesen 50
menetet kesztyűztek a lányok,
mindezt váltott ellenfelekkel.
24

Moszkvában napi két edzés
volt a programban, délelőtt orosz
edzők által tartott taktikai és
technikai tréningekkel. Az utolsó három napon edzőmeccseket
vívtak a versenyzők, melyeken
nem számított az eredmény, a
lényeg az volt, hogy meccsszerű körülmények között gyakorolhassák a frissen tanultakat.
– Ez egy kimondottan női
edzőtábor volt, melyet az orosz
szövetségi kapitány szervezett.
Már tavaly is hívtak minket, de
akkor pont egybeesett a magyar
bajnokság időpontjával – mondta Seres, aki azt is elárulta, mit
ad egy ilyen edzőtábor a versenyzőknek. – Nagyon sok plusz
energiát szabadít fel, ennek köszönhetően újult erővel, új impulzusokkal, új energiákkal tér

haza egy ilyen tábor után minden versenyző.
Az energiára pedig szükség
is van, hiszen november közepén rendezték az ifjúsági magyar
bajnokságot, december elején pedig az országos magyar bajnokságra került sor.
Az ifjúságiak között Tarnóczy
Tamara az 51 kg-osok között
arany-, míg Kiss Bettina az 54
kg-osok között ezüstérmet szerzett. A két ifjúsági versenyzőnk a
szövetség engedélyével a felnőtt
ob-n is elindulhat, és mindketten éremesélyesként szállhatnak
ringbe – értékelt, miközben kicsit már előre is tekintett a klubvezető.
A felnőtteknél az 57 kg-os
Szűcs Szabina a hatodik magyar
bajnoki címéért indul, de rajta kí-

gyedikek vagyunk a bajnokságban. Kicsit hullámzó a
teljesítmény, az ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy egy
nagyobb vereség mellett csak
egygólos vereségeink vannak.
Látni, ahogy fejlődnek napról
napra előrébb tartanak, mint
reméltem – mondta Antal, aki
bevallotta, azt hitte, az idei szezon rámegy arra, hogy megismerjék egymást a játékosok,
de egyre több meccsen látni
azt, hogy összeszoktak és jól
játszanak.
Az ifiknél is sok távozó volt,
de így is megerősödtek. Elismeri,
olykor előfordulnak kisebb problémák a csapaton belül, de amikor meccsre kerül a sor, ezt félre tudják tenni.
– Nagyon sok tehetség van
a fiatalabbak között, a nagyobb
csapatok edzői alig várják, hogy
hozzájuk kerüljenek, nagy céljaik
vannak velük. Összesen mintegy
220-an vannak a szakosztályban,
és nagyon sok tehetségünk van.
SzgY
vül is valamennyi versenyzőtől
érmet vár a szakvezetés. Ahogy
Seres fogalmazott, kifejezetten
erős mezőnnyel indul a vecsési
klub az ob-n.
Év vége közeledtével természetesen az egész 2019-es évet
is értékelte, mindezt úgy, hogy
az országos bajnokságon még
számos érmet hozhatnak a versenyzői.
– Zsúfolt évet zártunk, sok
versenyen vettünk részt. Minden korosztályban lett magyar
bajnokunk, bízunk benne, hogy
felnőttben is lesz. Válogatott
versenyzőket tudunk felmutatni. Az idei esztendő remek felkészülés volt azoknak a versenyzőknek, akik jövőre már az
olimpiai kvalifikációs versenyeken indulnak. Az már csak hab
lenne a tortán, ha valamelyik
sportolónknak sikerülne olimpiai kvótát szereznie – mondta legnagyobb álmáról a vecsési klub első embere.
SZ.
Tájékoztató
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Két vecsési arany és négy
bronz született az országos
ökölvívó bajnokságon
December elején rendezte meg a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség a felnőtt országos bajnokságot, melyen
a Vecsés SE-t hat versenyző képviselte. A vecsési öklözők
nagyszerű eredményeket értek el az ob-n, két aranyéremmel és négy bronzzal tértek haza a megmérettetésről.

Fotók: Vecsés SE

A nők gyengébben, a férfiak
hullámvasút-szerűen szerepelnek

Szűcs Szabina és Tarnóczy Tamara
is hatszoros magyar bajnok

T

arnóczy Tamara ifiként indult el a
felnőttek 51 kilogrammos súlycsoportjában és küzdelmes mérkőzéseken vívta ki a továbbjutást.
– Tamara az elődöntőben az óriási motivációval küzdő Hachbold Judit ellen jutott
tovább, a döntőben pedig a regnáló magyar
bajnok, Beri Krisztina ellen sikerült szoros
mérkőzésen győznie, amivel megszerezte
hatodik bajnoki címét – mondta az ökölvívó-szakosztály vezetője, Seres Attila.
Bajnoki aranyat ünnepelhetett Szűcs Szabina is. Az 57 kilogrammosok között versenyző Szabina az elődöntőben az ifjúsági
57 kg-os magyar bajnok, Sipos Hajnalka
ellen bokszolt. Szabina ellenfele szemlátomást sokat fejlődött az elmúl időszak alatt,
de a vecsési ökölvívó felülmúlta ellenfelét
és bejutott a döntőbe. Ott a már jól ismert
Benke Sára volt az ellenfele – tudtuk meg –,
aki ellen most is nehéz és küzdelmes mérkőzést vívott Szabina. A nehéz összecsapás végén a vecsési sportoló kezét emel-

Hat vecsési ökölvívó két arany- és négy bronzéremmel
tért haza az országos bajnokságról
2019. december
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ték a magasba, Szabina egy küzdelmes
mérkőzésen bizonyította, hogy nem véletlenül szerezte immár hatodik felnőtt
bajnoki címét.
Kiss Bettina ifiként egy súlycsoporttal feljebb, az 57 kilogrammosok között indult el
és az elődöntőben a bajnok Benke Sárával
került össze. Seres Attila elmondta, bár Betti felvette a kesztyűt és bátran küzdött első
felnőtt mérkőzésén, végül a rutinosabb Benke Sára hozta a mérkőzést.
Kiss Olimpia a 60 kilogrammosok között
versenyzett és az elődöntőig jutott.
– Olimpia sokat fejlődött az elmúlt egy
évben. A selejtezőkön megnyerte élete első
magyar bajnoki meccsét, majd az elődöntőben a magyar bajnok Pribojszki Katával került szembe. Olimpia többet mutatott, mint
a tavalyi ob-n, amit tudott megtett. Habár a
mérkőzést Pribojszki Kata nyerte, Oli tisztességgel helytállt, megérdemli a dicséretet
– összegezte a szakosztályvezető.
Horog Tímea a 64 kilogrammos súlycsoportban indult és Kiss Olimpiához hasonlóan
megnyerte első magyar bajnoki mérkőzését.
A folytatás azonban most még nagy falatnak
bizonyult a vecsési ökölvívónak, az elődöntőben a többszörös magyar bajnok Papp Nikolett ellen már nem jött össze a győzelem.
Ettől függetlenül jár az elismerés a vecsési
sportolónak, hiszen nem adta könnyen magát és csak komoly csata árán tudta legyőzni esélyesebb ellenfele.
A férfiak között 57 kilogrammban állt a
szorítóba Mátyás Krisztián.
– Krisztián kemény fizikai munka mellett
készül a versenyekre, ehhez képest ismét beverekedte magát az elődöntőbe, ahol a honvédos Bundovics volt az ellenfele. Idén már
bokszoltak, akkor szorosabb volt a meccs,
most nem sikerült Krisztiánnak úgy felpörögni, de a felkészülési feltételeket látva
mindenképpen megérdemli az elismerést
– mondta Seres.
A decemberi mérkőzésekkel lezárult az
idei országos bajnokság, a Vecsés SE nagyon
jó évet zárt, amint megtudtuk idén öt magyar
bajnoki arany, két ezüstérem és hat bronzérem került a vitrinbe, amire joggal lehetnek
büszkék az ökölvívó-szakosztály sportolói
és vezetői, és természetesen Hajdú Tamás,
Mikus Ferenc, Kiss László és Kostyalik Roland edzők, akik nélkül nem születhettek
volna ilyen szép sikerek.
VN
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100 éve született a vecsési

Fekete József sportújságíró
Rohan az idő – énekelte egykor Koncz Zsusa a tévé Ki mit tud? műsorában, s bizony
igaza volt a dal idézett mondatának. De
még mennyire! Úgy elrepült az idő felettünk, hogy lassan már a mi hetven éves
korosztályunk is csak az emlékeiből él.

A

városi könyvtárban
akadtam össze egyik
helytörténeti adatközlőmmel, s kérdezett rá, hogy
emlékszem-e a Telepi úton lakó
Fekete családra? Mindketten az újságírásban tevékenykedtek. Idős Fekete József sportújságíró születésének
pedig éppen száz éves évfordulója lesz ebben az évben.
Hát hogyne emlékeznék rájuk, hiszen mindketten szeretetre méltó, tisztelni való emberek voltak, segítőkészek
és büszkék Vecsésre. A családfő, Fekete József Budapesten született 1919. október 2-án és ugyanott hunyt
el 1984. augusztus 14-én. A fővárosban dolgozott, de
szabadidejében a feleségével együtt rendszeres résztvevői voltak a helyi kulturális és sportélet eseményeinek.
Lokálpatrióta, településünkre büszke, egyben megszállott pártolói voltak a vecsési kultúrának. Feleségével, az
ecseri születésű és 2013-ban elhunyt Bittner Gizellával
az egykori József Attila Művelődési Ház, vagy ahogy
akkor mondtuk: a JAM-ház mindennapos vendégeiként, maguk köré gyűjtötték a kultúra iránt érdeklődő
baráti társaságokat.
Gizike anyáskodó természetével igazi közösségépítő
volt, aktív szerepet vállalva a vecsési Honismereti Körben, a Vöröskereszt szervezetben és a jó néhány taggal
rendelkező Kertbarátok körében. A Pest-megyei Hírlap újságírójaként naponta olvashattuk cikkeit, amelyekben közéletünk jelesebb történéseiről ,a kultúra és
a gazdasági élet eseményeiről számolt be. Idős Fekete
József kitűnő szavaló volt. Az 1956 tavaszán hazánk26

ban meghirdetett szavalóverseny győzteseként, országos hírnévre tehetett szert. Arany János: A walesi bárdok című költeményét tolmácsolta nagy sikerrel. Az
egykori Egressy Gábor Klub tagjaként a fiatal előadóművész: Ascher Oszkár tanítványaként, Jancsó Adrienn színésznő vezetésével képezte magát tovább. Ezekről tanúskodik Ascher Oszkárnak egy 1956. május 25-i
hiteles naplóbejegyzése is, amelyet a sportújságíró fia
bocsájtott a VT rendelkezésére.
Országos fellépései mellett, versek művészi tolmácsolásával, állandó meghívott
vendége volt a vecsési művelődési ház és
szabadtéri színpad ünnepi eseményeinek.
Az 1960-as években id. Fekete József a
Pest megyei Hírlap tudósítója lett, majd a
sportújságírásra szakosodott és a Monorijárás területének legtöbb sporteseményéről tudósított. Munkásságát a ’60-as, ’70es évek Vecsés labdarúgó történetének hű
krónikásaként tarják számon. Feleségével
a vecsési származású művészekről, a Jókai kultúrcsoport kiemelkedő egyéniségeiről, s egyáltalán a színjátszók sikereiről, a
Jókai utcai szabadtéri színpad építéséről,
az ott tartott eseményekről, helyi iparosok munkájáról, iskolák óvodák életéről, a mezőgazdaságban folyó munkákról, a vecsési piac változatos
világáról, különös emberekről, sorsokról rendszeresen írtak a Monori Hírlapban.
Id. Fekete József haláláig a Pest megyei Hírlap
sportrovatának szerkesztője volt. Szalontai Jánost is ő
protezsálta be a Népsporthoz és az újságok sportrovataihoz. Orosz Károly tudósítói és helytörténeti munkáját az 1970-es évek közepétől önzetlenül és szeretettel
segítette a Fekete házaspár, mindig a legalkalmasabb
személyt ajánlották egy-egy kényes téma feldolgozásához adatközlőként. Büszkék voltak fiúkra, ifj. Fekete Józsefre és a Nyíregyházán, Kecskeméten, Debrecenben, Szegeden és Egerben sikeres pályát befutó
színművész lányukra, Györgyire, aki az egri Gárdonyi
Géza Színház társulatának nem csak Aese-díjas színművésze, de jelmeztervezője is volt. Ifj. Fekete József
is édesapja örökébe lépett, s mint fotóriporter, országos
napi és havilapok mellett a Pest megyei Hírlap munkatársaként örökítette meg Vecsés eseményeit. A településrészek: a Falu, a Felsőtelep, az Andrássy telep, a
Halmi telep, az OTP lakótelep utcái, üzemek, iskolák,
a temető, a Lanyi területe, az akkori községben folyó
események, a sajtó hasábjain elevenedtek meg és kaptak nyilvánosságot munkája által. Ezek a fényképek
ma már fontos és mentésre érdemes helytörténeti értékei városunknak. Fia most is aktív értékmentője a mai
és a régi Vecsésnek, s újságcikkeit szívesen olvassuk a
Vecsési Tájékoztatóban.
Lejegyezte: Orosz Károly mérnök-újságíró
Tájékoztató

2019. december

Ha nem leszünk benne az első négyben,
akkor ez az egész szezon kudarc
így hiába vagyunk jobbak, nincs
meg az eredménye – értékelt a
korábbi válogatott játékos.
Elmondta, amit a vezetőség
ígért, azt teljesítette, pedig a nyári nagy elvárás után belebakiztak
meccsekbe. – Fél amatőr szinten
vagyunk, vannak hiányosságaink, picit még várunk a másikra,
nem oda érkezünk ahova kellene, a játékosoknak még szokniuk kell egymást.
De vajon mennyi időre lesz
szükség ahhoz, hogy a sok jó játékosból, jó csapatot tudjon formálni? Véleménye szerint a téli
felkészülés elég lesz ehhez.
– Kicsit frissíteni kell a kereten is, mert a szezon előtt többen
ték volna, de sajnos nem mindig a mérkőzést, mégsem nyertünk. voltunk, de aztán páran elmensikerült. Nagyon sok olyan talál- Ez is visszavezethető oda, hogy tek tőlünk. Ennél fogva ősszel
kozónk volt, amikor irányítottuk nem egy csapatként küzdöttünk, kevesen voltunk, sokszor csak
13-14 játékos állt a rendelkezéPest megyei I. osztály
semre sérülések, eltiltások, betegség miatt – mondta a szakemCsapat
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A Vecsés FC felnőtt labdarúgócsapata a 9. helyen zárta a
Pest Megyei elsősosztályú bajnokságot. A Vincze Gábor
által irányított csapat öt győzelem mellett négyszer játszott
döntetlent, míg hat alkalommal vesztesként hagyta el a pályát.

N

em vagyok maradéktalanul elégedett az őszi
teljesítménnyel. Öszszefoglalva, a nyáron sikerült
jól igazolnunk, ami azt vetítette előre, hogy kifejezetten
eredményesek leszünk. De nem
tudtunk az elvárásoknak megfelelni. Ennek a legfőbb oka,
hogy jó játékosaim vannak, de
még nem vagyunk csapat – értékelte az őszt Vincze Gábor, a
csapat vezetőedzője.
Úgy véli, beleütköztek abba
a hibába, hogy minél jobb játékosok vannak a keretben, annál nehezebb karakterek, ennek
köszönhetően sokszor nem egy
irányba megy a csapat.
– Ezt nekem kell felvállalnom, én ezekre az igazolásokra rábólintottam. Ugyanakkor
be kellett látnom, hiába vagyok
tisztában a tudásukkal, a személyiségüket csak úgy ismerem meg, ha eltöltök velük egy
kis időt – mondta a szakvezető, aki hozzátette, mindenkivel
elégedett, de mivel a nyáron lett
8-10 új játékos a keretben, időt
kell adni nekik és önmagának
is, hogy miként tudja kezelni
őket.
– Domináns csapatom van,
bármelyik meccset megnyerhet-

Hirdetés

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

ÉPÜLETBONTÁS.

MÁRTA ERVIN

Tel.: 06-20/984 9242
2019. december

Tájékoztató

Apróhirdetés
ELADÓ Gyálon szántó 4500
m2 vagy a fele, vagy plusz
2820 m2-rel bővíthető még.
Tel.: 06-70/513-4155
GYEREK sportkocsi
(zöld) jó minőségű, és gyerek „menni tanuló”, és roller
kb. 2 éves gyereknek eladó.
Tel.: 06-70/513-4155
HIBÁTLAN állapotú, karc,
por és gombamentes keveset használt Canon EF 50
mm f/1.8 STM objektív eladó. Érd.: 06-20/366-8228
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Kezdőrúgás a régi labdarúgócsapat emlékére

CÉGEK, VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!

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

A vecsési labdarúgás egyik legsikeresebb időszaka az
1950-es években volt. Akkoriban még más idők jártak,
a körülmények is jelentősen eltértek a maiaktól.

)ÓWKPO7ÈMMBMPN.FOOZJÏSU
"CÓSTÈHTPLT[PSPTBOUÚCCFLFSàM
1FTULÚSOZÏLJ.VOLBCJ[UPOTÈHJ,ę
7FDTÏT #VMDTÞVUDB5FM
NGPEPSOF!HNBJMDPN

Varga Norbert felvételei

A

játékosokat például még teherautó tett csapatukat a szomszédos településekre.
vitte a mérkőzésekre, a szurkolók Akkoriban még az is természetes volt, hogy
pedig kerékpárral követték szere- a szomszédvári rangadókon 1500-2000 néző
buzdította a csapatokat.
A régi idők sikereinek emlékére az 50-es
évek csapatának középpályása, Molnár István – vagy ahogyan sokan ismerik, Zsuki –
végezhette el november 2-án a Vecsés FC–
Nagykáta SE mérkőzés kezdőrúgását. Molnár
Istvánt a Vecsés FC elnöke, Czibolya Zoltán
köszöntötte és a csapat játékosai aláírásával
ellátott labdával és egy üveg pezsgővel ajándékozta meg. Ezúton is jó egészséget és hoszszú életet kívánunk a Vecsés FC volt egykori játékosának.
Érdemes megemlékezni az akkori évek
már-már legendásnak mondható csapatáA Vecsés FC játékosai köszöntik
ról, melyet olyan játékosok alkottak, mint
a csapat egykori középpályását Pintér Lajos, Leimetter Ferenc, Trasszer

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)

Mobil:


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

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).

VECSÉS, Telepi út 43.

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: אٳהٜדדٳה

Nyitva: Rًkً!ɀבِي٫ًח³ɿȒזي٫ו
Más időpontban egyeztetés szerint
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• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

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

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

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

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

Molnár István (középen) a kezdőrúgás
elvégzésén túl egy a játékosok által aláírt labdát is kapott emlékbe
Lajos, Szánthó Nándor, Moravetz Mihály,
Olnáér István, Hanek Károly, Földi Kálmán,
Frühwirth József, Krész Gábor, B. Nagy László játékos-edző. Ők már sajnos nincsenek
közöttünk, de az égi pályákról nézik a mérkőzéseket, és legalább annyi sikert kívánnak
a vecsési labdarúgóknak, mint amennyiben
nekik volt részük.
VT info

VASS ISTVÁN

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

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

2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
KÉRJEN ÉRTÉKBECSLÉST TŐLÜNK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

• REDŐNYJAVÍTÁS
HNIKA
• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
• SZÚNYOGHÁLÓ
• NYÍLÁSZÁRÓ
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

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

FOGÁSZAT

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Hirdetés

)$17~=,$ã/(+(7È6*ã9~/$6=7.

CSALÁDI

7ÈMMBMPNNVOLB Uʶ[ÏTLÚSOZF[FUWÏEFMNJ
UÚSWÏOZFLÈMUBMFMʩÓSULÚUFMF[FUUTÏHFLUFMKFTÓUÏTÏU

VECSÉSEN

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

10% EXTRA
KEDVEZMÉNYT
%,=726781.

„A VECSÉSI SZOLGÁLTATÓ”

Tel.: 06/70-946-2222
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E-mail: info@reginagarden.hu
Tájékoztató

2019. december

2019. december

Tájékoztató
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INFORMÁCIÓK

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

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

INFORMÁCIÓK

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

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

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

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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Napkollektor értékesítés, szerelés

TERVEZÉS–KIVITELEZÉS

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk
Központi telefonszámok:
Mentők: 104 Tűzoltók: 105 Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112, Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda,
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu,
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200
Szlahó Csaba polgármester:
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu ,
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)
Mohainé Jakab Anikó jegyző:
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig
Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt. 800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600
Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
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
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Közbiztonság

NÉZZÜK EGYÜTT!

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

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.
Címlapfotó: Kállay-Tóth Anett

Tájékoztató

2019. december

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. Vámos István – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 414
Dr. Harmath Barbara – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 415
Dr. Keserű Róza – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 416
Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753 417
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468
Gyermekorvosi Rendelők:
dr. Essek Ferenc - 2220 Vecsés, Dózsa György út 50., +36-29/753-423
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, Dózsa György út 50., +36-29/753-960

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

2019. december

Tájékoztató

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – december 16-ával,
6-ávall,
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,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – január 6-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – január 13-ával,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – január 20-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – január 27-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

31

Közös úton, közös
célért: egy egészséges
társadalomért.
www.richter.hu

Lezárás dátuma: 2019.10.14. PR/35/2019

Az egészség a küldetésünk

