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VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Kedves Olvasó!
Szeretném megköszönni magam és a testület többi tagja nevében a választáson elnyert bizalmat, melyben talán része van az elmúlt évek eredményeinek.
Idén is mindnyájunknak fontos középületekkel, felújított, megszépült utakkal, játszóterekkel gazdagodtunk.
El kell mondanom, hogy az elmúlt ciklusokban olyan városvezetési stílust
sikerült kialakítanunk, amely az együttműködésen alapult, mely a különböző
elképzeléseket és érdekeket összehangolta. A mindenkori képviselő-testületek
fő erőssége az volt, hogy mindig figyelembe vette a kiadások, a hosszú távú elkötelezettségek és a várható bevételek alakulását. Magyarán a terveinket a reális
lehetőségeinkhez igazítottuk. Ennek köszönhetően az elmúlt ciklusokban
mindig inkább túlteljesítettük a választási ígéreteinket. Jó volna, ha ezt a szokásunkat megőriznénk.
Az új képviselő-testület felelőssége, hogy milyen jövő előtt áll Vecsés.
Áldott, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új esztendőt
kívánok a város minden polgárának.

Szlahó Csaba

VECSÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

5

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER FELESÉGÉVEL ÉS KÉT LEÁNYÁVAL AZ ERZSÉBET TÉRI TEMPLOM
FELÚJÍTÁST KÖVETŐ ÚJRAÁLDÁSI SZENTMISÉJÉN FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Paál László: Havas barbizoni utca

Hétfő

Kedd
Paál László
1846–1879

Szerda
1
Újév

Csütörtök Péntek
2
3

Szombat Vasárnap
5
4

Ábel

Genovéva
Benjámin

Títusz
Leona

Simon
Eduárd

Fruzsina

6

7

8

9

10

11

12

Gáspár
Vízkereszt

Attila
Ramóna

Gyöngyvér
Keve

Marc ell
Juliánusz

Melánia
Vilmos

Ágota
Honoráta

Ernő
Tatjána

13

14

15

16

17

18

19

Veronika
Csongor

Bódog
Félix

Lóránt
Lóránd

Gusztáv
Marcell

Antal
Antónia

Piroska
Margit

Sára
Márió

20

21

22

23

24

25

26

Fábián
Sebestyén

Ágnes
Agnéta

Vince
Artúr

Zelma
Rajmund

Timót
Ferenc

Pál
Henrik

Vanda
Paula

27

28

29

30

31

Angelika
Angéla

Károly
Karola

Adél
Valér

Martina
Gerda

Marcella
János

Realista festő, a barbizoni iskola a plein air tájképfestészet sajátos egyénisége, Munkácsy Mihály közeli barátja volt.
Elsősorban erdőrészleteket ábrázoló, mély intuícióval, lírai realizmussal festett olajképei jelentősek. Paál művészete
csak az 1902-ben, a Nemzeti Szalonban megrendezett életmű-kiállításával lett ismert a magyarországi nagyközönség előtt.

JANUÁR / 2020

Vincent Van Gogh: Havas táj, a háttérben Arles

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Vincent Van Gogh
1853–1890

Szombat Vasárnap
2
1
Ignác
Virginia

Aida
Gyertyasz.

3

4

5

6

7

8

9

Balázs
Oszkár

Ráhel
Csenge

Ágota
Ingrid

Dorottya
Dóra

Tódor
Rómeó

Aranka
Jutocsa

Abigél
Alex

10

11

12

13

14

15

16

Elvira

Bertold
Marietta

Lívia
Lidia

Ella

Bálint
Valentin

Kolos
Georgina

Julianna
Lilla

17

18

19

20

21

22

23

Donát

Bernadett
Konrád

Zsuzsanna
Eliza

Aladár
Álmos

Eleonóra
Norina

Gerzson
Margit

Alfréd
Mirtill

24

25

26

27

28

Mátyás
Jázmin

Géza
Cézár

Edina
Hamvazó.sz.

Ákos
Bátor

Elemér

Eredeti nevén Vincent Willem van Gogh – megközelítő kiejtése: vinszent-fan-hoch holland festőművész,
a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb alakja. Közel 1000 képet festett.

FEBRUÁR / 2020

Rembrandt Van Rijn: Diana and her Nymphs Bathing, with Actaeon and Callisto

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat Vasárnap
1

Rembrand Van Rijn
1606–1669

Albin
Albina

2

3

4

5

6

7

8

Lujza
Axel

Kornélia
Nelli

Kázmér
Zorán

Adorján
Adrián

Leonóra
Inez

Tamás
Tomaj

Zoltán
Julián

9

10

11

12

13

14

15

Franciska
Fanni

Ildikó
Melissz

Szilárd
Borsika

Gergely
Maximilián

Krisztián
Ajtony

Matild
Tilda

Nemzeti Ü
Kristóf

16

17

18

19

20

21

22

Henrietta
Vido

Gertrúd
Patrik

Sándor
Ede

József
Bánk

Klaudia
Alexa

Benedek
Bence

Beáta
Izolda

23

24

25

26

27

28

29

Emőke
Botond

Gábor

Irén
Gyümölcso.

Emánuel
Larissza

Hajnalka
Lídia

Gedeon
Johanna

Auguszta

30

31

Zalán
Izidor

Árpád
Benő

Holland realista festő. Eredeti nevén – Rembrandt Harmenszoon van Rijn – a világ
egyik legismertebb festője, a legjelentősebb 17. századi holland művész.
Alkotásai abban az időszakban születtek, amelyet aranykornak vagy egyszerűen
Rembrandt korának neveznek

MÁRCIUS / 2020

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

Hétfő

Kedd
Munkácsy Mihály
1844–1900

Szerda
1

Csütörtök Péntek
2
3

Szombat Vasárnap
5
4

Hugó

Áron
Tünde

Buda
Richard

Izidor
Kerény

Vince, Juliána
Virágvasárnap

6

7

8

9

10

11

12

Vilmos
Bíborka

Herman
Armand

Dénes

Erhard
Dusan

Zsolt
Nagypéntek

Leó
Nagyszombat

Húsvét
Gyula

13

14

15

16

17

18

19

Tibor

Anasztázia
Tas

Csongor
Bernadett

Rudolf

Andrea
Ilma

Emma, Malvin
Irgalmasság Ü.

20

21

22

23

24

25

26

Tivadar
Odett

Anzelma
Konrád

Csilla

Béla
Hella

György
Debora

Márk
Ányus

Ervin, Ervin
Búzaszentelő

27

28

29

30

Zita

Valéria

Péter
Katerina

Katalin
Kitti

Húsvét
Ida

Munkácsy Mihály, 1868-ig Lieb Mihály Leó, németül Michael von Munkácsy, Romantikusan realista festő, szorosan
kötődött a Gustave Courbet által képviselt realista ábrázoláshoz. Nagyméretű vásznain hatalmas kompozícióit
karakteres embertípusokkal, impozáns eszköztárral alkotta meg. Krisztus-trilógiája és számtalan méltán világhírűvé vált
képe missziót teljesített, amellyel keresztény magyarként az egész művelt világ előtt megbecsülést szerzett.

ÁPRILIS / 2020

Pierre Auguste Renoir : A Sunny Street – A napos utca

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Pierre Auguste Renoir
1841–1919

Péntek
1
Munk. ünnepe
Fülöp

Szombat Vasárnap
3
2
Zsigmond
Zoé

Tímea, Irma
Anyák Napja

4

5

6

7

8

9

10

Mónika
Flórián

Györgyi

Ivett
Frida

Gizella
Bendegúz

Mihály
Stella

Gergely
Gergő

Ármin
Pálma

11

12

13

14

15

16

17

Ferenc
Fabríciusz

Pongrác
Gyöngy

Szervác
Imola

Bonifác
Gyöngyi

Zsófia
Szonja

Mózes
Botond

Paszkál
Ditmár

18

19

20

21

22

23

24

Erik
Alexandra

Ivo
Milán

Bernát
Felícia

Konstantin

Júlia
Rita

Dezső
Renáta

Eszter
Elza

25

26

27

28

29

30

31

Orbán
Bársonyka

Fülöp
Evelin

Hella
Agrippa

Emil
Csanád

Magdolna
Ervin

Janka
Zsanett

Pünkösd
Angéla

Impresszionista festő, 1861–1864 között Charles Gleyre svájci festőnél tanult festészetet. Hamarosan más példaképet
keres, barátságot köt az impresszionista festő Claude Monet-val. Renoir szívesen ábrázolt társadalmi eseményeket.
Az egyik leghíresebb ilyen képe a Bál a Moulin de la Galette-ben. Fenti képét A napos utcát 1900-ban festette.

MÁJUS / 2020

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

Hétfő
1

Kedd
2

Szerda
3

Csütörtök Péntek
4
5

Szombat Vasárnap
7
6

Pünkösd
Tünde

Anita
Kármen

Klotild
Kevin

Bulcsú
Kerény

Fatime
Ferdinánd

Norbert
Cintia

Róbert
Robertina

8

9

10

11

12

13

14

Medárd
Helga

Félix

Margi
Gréta

Barnabás
Barna

Villő
Cinella

Antal
Anett

Vazul, Herta
Úrnapja

15

16

17

18

19

20

21

Jolán
Vida

Jusztin
Arany

Laura
Alida

Arnold
Levente

Gyárfás
Jézus Szt. Sz.

Rafael, Dina
Sz. M. Szíve

Alajos
Leila

22

23

24

25

26

27

28

Paulina
Albin

Zoltán
Szultána

Iván
Bajnok

Vilmos
Viola

János
Pál

László
Sámson

Irén
Levente

29

30

Péter
Pál

Pál
Bese

Csontváry Kosztka Tivadar
1853–1919

Eredetileg Kosztka Mihály Tivadar, festészetét az expresszionizmushoz, illetve posztimpresszionizmushoz kapcsolják,
de egyik elhatárolható művészeti irányzathoz sem tartozott. Rendszeresen utazott, jelentősebb képeit a Közel-Keleten
festette. Művészetét Magyarországon nemigen méltányolták. Legismertebb festménye a Magányos cédrus, aminek
címét azonban az utókor adta: Csontváry katalógusaiban az Egy cédrusfa Libanonból címen szerepel.

JÚNIUS / 2020

Paul Gauguin: Breton táj

Hétfő

Kedd
Paul
Gauguin
1848–1903

Szerda
1

Csütörtök Péntek
2
3

Szombat Vasárnap
5
4

Annamária
Tihamér

Ottó, Ottokár
Sarlós B. A.

Kornél
Soma

Ulrik
Babett

Emese
Sarolta

6

7

8

9

10

11

12

Dominika
Csaba

Apollónia
Apolka

Ellák
Eperka

Lukrécia
Veronika

Alma
Amália

Nóra
Lili

Izabella
Dalma

13

14

15

16

17

18

19

Jenő
Indira

Stella
Örs

Henrik
Roland

Valter
Karmel. B. A.

Endre
Elek

Frigyes
Kamil

Emília
Varsány

20

21

22

23

24

25

26

Margaréta
Illés

Daniella
Dániel

Magdolna
Magda

Lenke
Borisz

Kinga
Kincső

Zsaklin
Kristóf

Anna
Anikó

27

28

29

30

31

Olga
Liliána

Alina
Szeréna

Márta
Flóra

Judit
Xénia

Oszkár
Ignác

Eredeti nevén Eugène Henri Paul Gauguin, francia festő, Van Gogh és Cézanne mellett a posztimpresszionizmus
legnagyobb képviselője. Volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő, élt Peruban, Párizsban és Tahitin.
Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez. 1888 fordulópontot jelentett
művészetében, ekkor készült az egyik legszebb pont-aveni tájképe, a Breton táj.

JÚLIUS / 2020

Szinyei-Merse Pál: Szerelmespár

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szinyei Merse Pál
1845–1920

Szombat Vasárnap
2
1
Boglárka
Nimród

Lehel
Alfonz

3

4

5

6

7

8

9

Hermina
Linda

Dominika
Domokos

Krisztina
Havas B. A.

Berta
Bettina

Ibolya
Afrodité

László
Domokos

Emőd
Román

10

11

12

13

14

15

16

Blanka
Lőrinc

Tiborc
Zsuzsanna

Klára
Diana

Ipoly
Ince

Marcell
Maximilián

Mária
Nagy B. A.

Ábrahám
Nagy B. A.

17

18

19

20

21

22

23

Jácint
Réka

Ilona
Elena

Huba
Bernát

Állami ünnep
István

Hajnalka
Sámuel

Menyhért
Mirjam

Bence
Szidónia

24

25

26

27

28

29

30

Bertalan
Jonatám

Lajos
Patrícia

Izsó
Natália

Gáspár
Gazsó

Ágoston
Mózes

Beatrix
Erna

Félix
Rózsa

31
Bella
Erika

A Szerelmespárt 1870-ben festette. A kép azonnal elkelt és Amerikába vándorolt, csak évtizedekkel
később került vissza Magyarországra, de sérülten. A Magyar Nemzeti Galéria tulajdona
Az egyik legjobban kidolgozott képe.

AUGUSZTUS / 2020

Eugène Delacroix: Dante bárkája

Hétfő

Kedd
1

Szerda
2

Csütörtök Péntek
3
4

Szombat Vasárnap
6
5

Egyed
Egon

Rebeka
Dorina

Hilda
Csobán

Rozália
Rózsa

Lőrinc
Viktor

Zakariás
Csanád

7

8

9

10

11

12

13

Regina
Dusán

Kisboldog A.
Adrien

Ádám
Pető

Hunor
Nikolett

Igor
Teodóra

Irma
Mária

Kornél
Móric

14

15

16

17

18

19

20

Szeréna
Szt.kereszt.

Enikő
Melitta

Ciprián
Edit

Hildegárd
Zsófia

Diána
Metód

Dorián
Vilhelmina

Friderika
Frida

21

22

23

24

25

26

27

Máté
Mirella

Irisz
Móric

Líviusz
Tekla

Gellért
Mercédesz

Eufrozina
Kende

Jusztina
Pál

Adalbert
Döme

28

29

30

Bernát
Vencel

Mihály
Mikes

Jeromos
Médea

Eugène Delacroix
1798–1863

Festői tehetsége korán megmutatkozott. A klasszicista Guérin akadémikus műhelyében tanult, de konvencionálisnak,
ridegnek érezte a klasszicizmus kötött formavilágát. Eljárt másolni a Louvre-ba, főleg Rubens, Veronese, Rembrandt
képeit másolta. A Dante bárkája alakjainak megformázásán még érződik a klasszicista akadémikus hatás.
1822-ben állította ki a párizsi Szalonban. Nagy sikere volt, egyből ismert festő lett.

SZEPTEMBER / 2020

Zichy Mihály: Mentőcsónak

Hétfő

Kedd

Szerda

Zichy Mihály
1827–1906

Csütörtök Péntek
1
2

Szombat Vasárnap
4
3

Malvin
Teréz

Örs
Petra

Helga
Ilián

Ferenc
Edvin

5

6

7

8

9

10

11

Aurél
Renáta

Brúnó
Renáta

Amália.

Bettina
Koppány

Ábris
Dénes

Gedeon
Hajna

Brigitta
Gitta

12

13

14

15

16

17

18

Miksa
Rezső

Ede
Kálmán

Domokos
Helén

Tekla
Terézia

Aurélia
Gál

Hedvig
Hédi

Ambrus
Lukács

19

20

21

22

23

24

25

Lora
Nádor

Iringó
Vendel

Orsika
Orsolya

Előd
Korina

Nemzeti ün.
Gyöngyi

Gilberta
Salamon

Blanka
Biank

26

27

28

29

30

31

Armand
Dömötör

Szabina
Szabrina

Simon
Szimone

Nárcisz
Zénó

Alfonz
Kolos

Cseke
Farkas

Festő, grafikus, az illusztrálás és a magyar romantikus festészet kiemelkedő alakja és úttörője. A cárok udvari festője,
negyvenkilenc évig dolgozott Oroszországban. Tizenkilenc éves volt Zichy Mihály, amikor a mentőcsónakot festette,
stílusa a francia romantikus festészet kezdeményezőihez, Géricault-hoz és Delacroix-hoz kapcsolódott. Théophile Gautier
„monstre de génie”-nek: félelmetes zseninek nevezte. Mentőcsónakjával perbe szállott a hűvösen fennkölt akadémizmussal.

OKTÓBER / 2020

Jan Vermeer van Delft: Delft látképe

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat Vasárnap
1

Jan Vermeer van Delft
1632–1675

Mindensztk
Marianna

2

3

4

5

6

7

8

Halottak Nap.
Achiles

Győző
Márton

Károly
Karola

Imre
Tétény

Lénárd
Leonárd

Rezső
Csenger

Gotfrid
Kolos

9

10

11

12

13

14

15

Tivadar
Szibilia

Leo
Réka

Martin
Márton

Jónás
Renátó

Szaniszló
Szilvia.

Aliz
Szidónia

Albert
Lipót

16

17

18

19

20

21

22

Edmund
Margit

Gergő
Hortenzia

Jenő
Pető

Erzsébet
Liza

Bodog
Jolán

Iliász
Olivér

Cecilília
Filemon

23

24

25

26

27

28

29

Kelemen
Klementina

Emma
Flóra

Katalin
Katinka

Konrád
Virág

Virgil
Virginia

Janka
Stefánia

Brenda
Advent 1.

30
András
Andor

Jan Vermeer van Delft (ejtése: (jan fermér fan delft) barokk stílusú festő, élete nagy részét Delftben
és Hágában töltötte. Vermeer leginkább női alakjait ábrázoló zsánerképeiről híres. Képei közül mindössze
csak hármat látott el dátummal: A kerítőnő (1656), Az asztronómus (1668) és A geográfus (1669).
Kevés képet festett, ma mindössze 32 képről állítják, hogy az ő műve.

NOVEMBER / 2020

Lotz Károly: Ménes a zivatarban

Hétfő

Kedd
1

Szerda
2

Csütörtök Péntek
3
4

Eliza
Elza

Melinda
Vivien

Ferenc
Olívia

Borbála
Barbara

Bacsó
Vilma

Miklós
Advent 2.

7

8

9

10

11

12

13

Ambrus
Ambrózia

Emőke
Advent 2.

Natália
Valéria

Lívia
Judit

Árpád
Daniló

Franciska
Gabriella

Luca
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Eugénia

Szombat Vasárnap
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Karácsony

István

János
Szt. Család Ü.

Lotz Károly
1833–1904

Lotz Károly német származású magyar festőművész, a 19. századi akadémikus magyar fal- és portréfestészet jelentős
képviselője. Korának egyik legfoglalkoztatottabb freskó festője. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Pesti Vigadó, a Magyar
Tudományos Akadémia, a Magyar Állami Operaház, a Szent István-bazilika és az Országház falfestményeit alkotta meg.
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BÁNYÁSZ BÉLA: ERDŐ – AKVAREL
VÉRTESI NÁNDOR KERAMIKUS MŰVÉSZ ALKOTÁSAI, A FALON, VÉRTESI ALÍZ FESTMÉNYE FOTÓ: IFJ. VÉRTESI NÁNDOR
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Biblia a városnak
A Bárka Baptista Gyülekezet a „700
Biblia a 700 éves Vecsésnek” elnevezésű programja keretében 173 vecsési kapott Bibliát december 2-án a
Bálint Ágnes Kulturális Központban.
A rendezvényen részt vett és beszédet
mondott Szlahó Csaba polgármester,
aki átvette a városnak ajándékozott
díszkötésű Bibliát Téglási Lajos baptista lelkipásztortól.
A város 700. évfordulója alkalmából megszervezett akció során hét féle Biblia közül választhattak a vecsésiek – Gyermek és Képes Biblia, egyszerű, illetve ún. revidiált új fordítású
Biblia, valamint német, angol és audio Biblia közül. A Bibliákat a gyülekezet honlapján lehetett kérni több
héten keresztül.
KÉP ÉS SZÖVEG: HEGEDŰS ÁDÁM

TÉGLÁSI LAJOS BAPTISTA LELKÉSZ ÁTADJA A BIBLIÁT
SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTERNEK

Sváb disznóvágás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat februárban keltette életre azt a régi német nemzetiségi hagyományt,

amelyen a disznóvágást, annak tartozékait, a sertés feldolgozását és az ekkor készített ételek jellegzetességeit
mutatja be. Az akkori Sautanz – disznóvágás – koreográfiája bevált, és
most december 2-án csak ismételni
kellett.
Az Uitz Papa csapata ismét kitett
magáért, a közel 15 fő összehangolt
munkájával mindenki elégedett lehetett. Kiss Gábor és Újvári Gábor, a
két főnök szerint mindenki fontos
láncszem a gépezetben. Nem is lehet
másként, mert az előkészületen és a
fészer berendezésén, valamint a
gasztró-folklór bemutató utáni takarításon és elszállításon túl még két
malacot is levágtak és fel is dolgoztak.
Az egyiket szombaton, és az ebbéli
ínyencségekkel várták a vendégeket
már vasárnap kora reggeltől. Így volt
vérpörkölt, pecsenye, vesevelő, főtt
nyelv, délre toros töltött káposzta, véres- és májas hurka, kolbász. A készletet pedig folyamatosan töltötték fel
a vasárnap elkészített finomságokkal.
Kora délutánra már híre-hamva sem
volt a két malackának.
Az időjárás most is megfelelt – bár
hó nem volt – egy disznóvágás kívánalmaihoz, így szépen fogyott a forralt
bor. A kulturális programban délelőtt
a Falusi Nemzetiségi Óvoda Kücken
Tánccsoportja lépett fel. Három táncot is eljártak. Nagyon aranyosak voltak, jó hangulatot varázsoltak az udvart megtöltő vendégeknek.
Kiss Gábortól a jellegzetes sváb szokásokat kérdeztük mind a feldolgozásnál, mind az ételek elkészítésénél.
– A sertés kivéreztetése után teknőbe kerül, forrázzuk és láncon forgatjuk. A tisztításánál fémből készült

Mi történt 2018 decemberében?
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kaparót szokás használni, de minden
más eszköz használható. Régen fatüzeléses perzselőt, ma már gázperzselőt használunk. A malac rénfára kerül és a bontását a farkánál kezdjük
és hason folytatjuk.

ledaráljuk, fűszerezzük. A véresnél
kockára vágjuk a zsemlét, bélzsírban
megpirítjuk, és így kerül a hurkába.
Szokás még a véresbe abált tokaszalonna-kockát is belekeverni. A fűszerezés egyéni ízlés, de a majoránna
kedvelt fűszer volt és maradt.
Kérdésre megtudtuk azt is: hogyan készül a hurkaleves. A teknőt,
amiben a hurkát fűszerezték azt
abalével kiöblítik, a leves alapját ez és
az abalé sűrűbb leve adja, amit ízlés
szerint fűszereznek és csurgatott tésztával vagy pirított zsemlekockával tálalják.
– SZAJAN –
FOTÓ: PÁLFY MIKLÓS

Jubiláns
házaspárok 2018
MALAC FORRÁZÁS, LÁNCOS FORGATÁSSAL,
BALRA ÚJVÁRI GÁBOR (VÖDÖRREL, ÉS
MELLETTE KISS GÁBOR)
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A sváb konyha jellegzetességei elsősorban a két hurka elkészítésénél
jelentkezik. A zsemlét abalében áztatjuk és a májasba kerülő hússal együtt

A felemelő eseménynek ezúttal a
Szent Kereszt temploma adott otthont. A Jókai utcai istenháza megtelt
az ünnepeltekkel. Lajos Istvánné
anyakönyvvezető köszöntötte a megjelenteket és bejelentette, hogy nyugdíjba vonulása miatt a későbbiekben
nem tudja ellátni ezt a feladatot.

BALRÓL: MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ, SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER, BÜKK LÁSZLÓ
2000-BEN ELKEZDŐDÖTT EZ A SZÉP ESEMÉNY ÉS JOBBRA LAJOS
ISTVÁNNÉ ANYAKÖNYVVEZETŐ, AZ ÜNNEPSÉGEK SZERVEZŐJE

VOLT POLGÁRMESTER, AKINÉL
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Megköszönte a közel két évtized alatt
kapott támogatást a polgármesterektől, a jegyzőktől, az egyházak lelkipásztoraitól és mindenkitől, aki segítette
az esemény folyamatos gazdagodását.
Ezt követően átadta az anyakönyvvezetői nemzeti szalagot utódának, és
az esemény további részét már Füleki
Lívia vezette. Az egyházak lelkipásztorai megáldották és megújították a
házaspárok évtizedekkel ezelőtt kötött esküjét, majd az anyakönyvvezető előtt megújították a polgári fogadalmukat is. A jubilánsokat köszöntötte Szlahó Csaba polgármester, és
Mohainé Jakab Anikó jegyző társasá-

tett a fiatalság, hiszen „nemcsak a
húszéveseké a világ”. A zenét Lovestyán József szolgáltatta.

25 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték:
Balogh László – Abonyi Edit, Hadamcsik Zoltán – Nagy-Zombori Judit,
Vadas Tamás – Halász Hajnalka, Vári
Gyula – Fazakas Etelka, Frank József
Sándor – Devecz Krisztina, Ledniczky
Károly – Nyakas Gabriella, Kancsár
Péter – Péteri Tímea, Peregi Pál –
Vodila Terézia, Palotai Pál – Vinkó
Éva, Tóth Sándor – Gyarmati Ildikó
EZÜSTLAKODALMASOK
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gában átadták minden évfordulósnak a köszöntő oklevelet és a virágkosarat.
Az ünnepség a BÁKK-ban folytatódott. Szlahó Csaba polgármester
pohárköszöntője után kezdetét vette
az önfeledt szórakozás. Egy Rock &
Roll show után a vendégsereg elfogyasztotta a Fütte Étterem finom vacsoráját, majd Salsa show következett, ezt követően táncra is perdülhe-

50 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték:
Ujvári István – Mózer Terézia, Stász
József – Bauer Mária, Drabek Károly
– Burján Erzsébet, Simon Ernő –
Krajnyák Gyöngyi, Kovács László –
Bajkai Éva, Schubert József – Brezovszky Erzsébet, Zehetmayer József –
Lauter Mária, Székhelyi Sándor –
Böckl Róza, Zsiga István – Zöllner
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Gizella, Földi József – Gris Mária,
Bula Ferenc – Nagy Mária, Püspöki
Gusztáv – Forgács Irén, Moór Nándor – Pum Erzsébet, Ákosi Károly Földesi Margit, Palya Mihály – Fejes
Piroska Erzsébet, Halassy József –
Szűcs Irma, Mahler György Géza –
Zubor Erzsébet, Klemm Mihály –
Pándi Erzsébet, Simon Pál – Káincz
Jusztina, Csurgó József – Barát Anna
Piroska

A lélektől lélekig ható versek fényét emelték a Concerto Harmónia
Énekegyüttes tagjai, akik karácsonyi
énekeket adtak elő. Fokozta az élményt Lenkeffy István, aki saját megzenésített verseit gitárkísérettel mutatta be.
SALLAY GYULA – ÁLLVA, SZÉNÁSI SÁNDOR ISTVÁN,
BENKE MÁRIA, KELEMENNÉ BATA MÁRIA,
FILIPSZKY LÁSZLÓ ÉS LENKEFY ISTVÁN

60 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték:
Vígh Imre – Vígh Matild, Szabados
József – Tófalvi Terézia, Märcz Ferenc – Karalyos Margit, Kári Ferenc
– Halgas Mária

65 éves házassági
évfordulójukat ünnepelték:
Farkas Sándor – Karajos Piroska,
Skribek István– Takács Mária
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VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

A műsor méltó lezárása a szeretet
vendéglátás volt, ahol mindenki beszélgetett, evett-ivott és a sok kedves,
csillogó szemű ember látványa leírhatatlan jó érzéssel töltött el mindenkit.
BENKE MÁRIA
FOTÓ: KÖNYVTÁR

Advent
Kamionnal
a könyvtárban… és motorral járta
a Mikulás Vecsés
utcáit

A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
hagyományos adventi műsorát december 7-én rendezték meg a könyvtárban, ahol szebbnél szebb költemények hangzottak el a kör tagjai jóvoltából. A közönség megtöltötte a
könyvtár termét, mindent áthatott a
szeretet érzése.

Ez már vecsési kuriózum! El vannak
kényeztetve a vecsési gyermekek! Egyszer kamionról, máskor motorokról
szórják a csemetéknek az édességet.
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MOTOROS FELVONULÁS A SZÉP UTCÁBAN

„Mennyből
az angyal eljött
hozzátok”
Adventi örömzenélés
népdalokkal

A vecsési és a gyáli motorosok hagyományos útjukon nemcsak Vecsést, hanem Gyált is körbeajándékozták.
KAMION, MIKULÁS, KRAMPUSZOK ÉS JÓKEDVŰ SOKASÁG

Immár nem múlhat el úgy egy év,
hogy az adventi várakozás második
vasárnapján a Labdarózsa Népdalkör
és meghívott vendégei, a magyar népzene gyöngyszemeiből összeállított
műsoraival ne ajándékoznák meg
művészetet kedvelő közönségüket a
Bálint Ágnes Kulturális Központ impozáns színháztermében.
LABDARÓZSÁSOK A SZÍNPADON

A kamionos, „BÁKK” Mikulás hivatalos szállítója idén is Szép Attila és
kamionja volt.
VT INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

A madárnak (...) szárnya van
és szabadsága, az embernek
pedig egyetlen szülőföldje és
sok kötelessége.
(Tamási Áron)

A kultúrát, az értékes szórakozást
mindig is nagy becsben tartó vecsési
közönségnek ez alkalommal sem kellett csalódnia, hiszen az éneklés, a zenélés legyünk bár előadók vagy annak hallgatói, mi mást is hozhatna el,
mint a lélek felszabadult örömét.
A zenei est kezdetén dr. Lugosi
Mária a képviselő-testület tagja, az
Oktatási Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Pavella
Krisztina művészeti vezető, aki egyben az est fáradhatatlan házigazdájá-
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nak szerepét is ellátta, lépett a publikum elé. Köszöntő szavai után a kétszeres Vass Lajos és a háromszoros
Arany Páva Nagydíjas Labdarózsa
Népdalkört a következő Tímár Ágnes
idézettel mutatta be: „Megtenni a jót
és az igazat, ameddig a kezünk elér,
ez a legnagyobb érték... De igaz emberből nagyon sok kell ahhoz, hogy
az értékek megmaradjanak, mert az
értékeket az egyszerű, igaz, hűséges
emberek adják tovább. Ha ők nincsenek, ha ők nem nevelődnek ki, akkor elpusztul az értékvilág körülöttünk.”
A közelmúltban Jesoloban, Prágában és Toscanában is nagy sikerrel
fellépő együttes citeraszóval kísért
előadásával kezdetét vette a közel kétórás népzenei program.
Izgatott várakozás előzte meg a következő fellépők szereplését is, hiszen
a Református Óvoda kicsinyeivel
gondozóik, a végtelen türelmű óvónénik már jó ideje próbáltak, hogy
ezen a napon, mikor a rivalda fények
csak rájuk irányulnak, szépen szóljon
az a betlehemi történet. A hosszasan
zúgó taps aztán mindent igazolt,
minthogy némelyek a sötét nézőtér
homályában is alig titkolható módon,
örömkönnyeikkel küszködve szemlélték csemetéik családi fényképalbumokba illő „komoly” szereplését. Ezek
után lépett színpadra az 1969-ben alakult Hévízgyörki Asszonykórus. A számos népzenei nagydíjjal rendelkező
„Kiváló Együttes” repertoárján nemcsak szülőfalujuk, de a Galga mente
népdalai is megtalálhatóak, melyeket, mint autentikus előadók a jellegzetes hévízgyörki népviseletben
mutattak be. Újszerű színfoltja volt a

népdalestnek a kiváló Inárcsi Férfi
Népdalkör és Citerazenekar. Mivel
Inárcsnak nincs saját népzenei hagyománya, magyarlakta területek
anyagából merítenek leginkább, sőt a
lelkes atyafiak a majdnem elfeledett
katonadalokat is híven őrzik előadásuk részeként. Az Arany Páva
Nagydíj birtokosaként évi 10-15 fellépés után érkeztek most hozzánk, sikerrel előadott műsorukkal. A szikár
férfihangok tolmácsolásában különösen elragadó volt hallani legnépszerűbb és valószínűleg legrégebbi karácsonyi dalunkat, a „Menyből az angyal…” egyébként szelíden csengő
dallamait. A következő műsorszám
igazi meglepetést tartogatott sokaknak, hiszen Maczkó Mária népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Népzene Tanszékének népiének tanára, a Príma Primissima
Díj tulajdonosa ritkán hallott népdalokkal kápráztatta el közönségét.
MACZKÓ MÁRIA NÉPDALÉNEKES A MÁSODIK
MEGGYÚJTOTT ADVENTI GYERTYA
MELLETT ADTA ELŐ DALAIT.

A főként egyházi népénekekből
összeállított műsorával, mely egyben
kincset érő nemzeti örökségünket is
hordozza, méltán vívta ki az értő vecsési közönség elismerését. Utolsóelőtti fellépőként a Bugyi Népdalkörrel ismerkedhettünk meg. A szin-
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tén Arany Páva Nagydíj-birtokos
együttes jó néhány rádió- és tévéfelvétellel dicsekedhet. 2012-ben már
második cd-jük jelent meg, melynek
anyagából most is hallhattunk dalokat. Rövid összegzésként elmondható, hogy náluk sem csak egy szép gondolat Kodály intelme: „A tűznek
nem szabad kialudnia!” A szépen
csengő dallamok után ismételten a
vecsésiek léptek színpadra, egyre csak
bizonyítva, hogy a szorgos munka, az
összetartozás ereje, nem kevésbé
Pavella Krisztina művészeti vezető
szakmai irányítása, csodákra képes.
Mint ahogy a meghívó ígérte, igazi örömzenélést hallhattunk ezen az
estén.
KÉPEK ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF

Mindenki
Karácsonya
Ezúttal az időjárás adta az első karácsonyi ajándékot a Mindenki
Karácsonyára kilátogató vendégeknek. Az előtte leesett hó és a néhány
fokos mínusz ideális hangulatot teremtett a rendezvényhez. A rendezők
szépen megtervezték a Piac tér területét is. Az egyforma fehér sátrak
U–alakban ölelték körbe a területet,
a színpadot a BÁKK épülete elé építették fel, mellette volt az állatsimogató, és a víztorony előtt álló fenyő
szépen megvilágítva hirdette karácsony közeledtét. Az „U-alak belsejében” békésen megfért egymás mellett
a kisvasút és a korcsolyapálya. Vagyis
minden adott volt ahhoz, hogy kará-

csony lehelete megérintsen mindenkit. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a
korábbi évekhez képest most sokkal
többen voltak kíváncsiak a rendezvény kínálatára.
A kínálat pedig volt. Nemcsak forralt borra vagy forró teára, kürtős kalácsra vagy az ilyenkor szokásos csemegékre gondolunk. Bőséges volt a
választék azok számára is, akik a még
hiányzó ajándékaikat itt szándékozták megvenni. Kézműves termékek
sokaságából válogathattak: volt itt lakás- és konyhai textil, szőttesek, felsőruházat stb. Kézműves fatermékek
is kínálták magukat, játék és használati tárgyak formájában, de bőrdíszműtől az üveg-, gyöngy-, ásványékszereken át a kerámiáig terjedt a vásározók választéka. Sikere volt még a
természetes anyagokból készült áruk:
szappan-, méz- és lekvárféleségek tucatjainak.
Délután 15 órától benépesült a
színpad környéke. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Tábori Ferenc
alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Az estig tartó programban a
Vecsési Zeneiskola zenekara muzsikált, a Mosolyország Óvoda gyermekei és a Grassalkovich iskola Flienke
Beine tánccsoportja énekelt-táncolt.
A Grassalkovich iskola diákjai betlehemes játékot mutattak be.
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GRASSALKOVICH ISKOLA DIÁKJAI BETLEHEMES JÁTÉKOT
MUTATTAK BE
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Dr. Huszka Mihály plébános atya a
karácsonyi kultúrkör jelentőségéről,
a szeretet fontosságáról elmélkedett.
Karácsonyi dalokat hallhattunk magyarul a Balla Péter és a Labdarózsa
Népdalkör és német nyelven a Nachtigallen előadásában. Csodálatos keringőt élvezhettünk a Rosmarein
Táncegyesület előadásában.
ROSMAREIN-KERINGŐ AZ ESTI FÉNYBEN

Késő délután – fél hattól – a színházteremben kezdődött el a nap kétségkívül legnagyobb érdeklődésére
számot tartó VHZ Fúvószenekarának
karácsonyi ajándékkoncertje.
A kinti színpadon a karácsonyi
hangulattól eltérő produkciókat láthatott a más kultúrát szerető közönség. Előbb Csordás Tibor (Ex Fiesta),
majd a Grovehouse együttes koncertje szórakoztatta a publikumot.
Szép és hangulatos délutánon vehetett részt az, aki megtisztelte a
Városi Önkormányzat és a BÁKK által szervezett ünnepséget.
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: KATONA CSABA

Ajándékkoncert
a szeretett
és tisztelt
közönségnek
A koncertet ifj. Fazekas József, a VHZ
elnöke nyitotta meg, beszédéből idézünk:
„…Az eltelt évek alatt folyamatosan
nőtt a koncert látogatóinak létszáma,
minden termet kinőttünk a városban,
és a magunk részéről igyekeztünk minden évben szebbet és jobbat nyújtani
Önöknek! A hosszan sorolható szakmai
eredmények mellett a legbüszkébb azonban arra vagyok, hogy sikerült keresztény alapokon nyugvó, összetartó közösséget építeni, mely mind szervezetileg,
mind értékteremtő képessége tekintetében többször kiválóan vizsgázott!(…)”
Az ajándékhangverseny műsorvezetője az egyesület állandó segítője, állandó háziasszonya, Falvai Anett volt.
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően első fellépő a Vecsési
Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekara volt. A zenekart felkészítette és vezényelte Szabó Imre tanár úr.
A VHZ IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKARA AZ ORSZÁGOS
NEMZETISÉGI VERSENYEN
HARMADIK HELYEZÉST ÉRTEK EL.
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A színpad átrendezése közben meghallgathattuk a magyar irodalom egyik
legszebb karácsonyi versét, Ady Endre:
Karácsonyi énekét, Szabó Gyula színművész zseniális előadásában. A lélekemelő pillanatok alatt a Musikverein
korelnökei meggyújtották az adventi
koszorú három gyertyáját!
Nyolc éve, 2010-ben alakult a VHZ
szaxofonosaiból a Bavorák Szaxofon
Quintet. Minden alkalommal maradandó élményt szereztek a közönségnek. Ez most sem volt másképp.
Műsorukat ezúttal dobon Gacsályi
Róbert, basszusgitáron Serfel Gábor kísérte. A méltán nagy siker után megható pillanatok következtek, mert a
társak kedves szóval és ajándékkal köszöntek el Dobrovitz Nándortól, akinek ez volt az utolsó fellépése a Bavorákkal. A közszeretetnek örvendő
Nándi természetesen a zenekarban
még folytatja a muzsikálást.
A BAVORÁK SZAKSZISAI.
BALSZÉLÉN DOBROVITZ NÁNDOR

VHZ fiatal muzsikusaiból alakult
a tavaly debütáló és azóta számtalan
sikeres fellépésen szereplő formáció,
a Blechkraft. Ezúttal is hangos ováció, fütty és dübörgő vastaps kísérte
műsorukat. A Blechkraft tagjai:
Brunner Bence helikon, Antal Péter
tenor szaxofon, Prokop Gábor szop-

rán szaxofon, Bálint Szilárd bariton
szaxofon, Tuboly Roland dob.
Szünet után a jubiláns zenekari tagokat köszöntötték. Brunner Alexandra és Mayer Zsuzsanna 5 éves,
Láng Zsolt és Fazekas Orsolya 10
éves, Bayer Attila és Szabó Imre 30
éves, Dobrovitz Nándor, Kovács József,
Fazekas József 65 éves zenekari tagsága után kapott emlékérmet.
A VHZ vezetősége tavaly egy díjat
alapított. Ifj. Fazekas József akkor kiemelte, hogy a VHZ MVW Ifjú
Muzsikusa díjat nem minden évben
kívánják kiadni, csak akkor, ha arra
érdemes személyt találnak. A díjat az
a 24 év alatti fiatal muzsikus kaphatja,
aki az év folyamán, mind zenei, mind
emberi magatartásával, teljesítményével az egész közösség számára kiemelkedő, példamutató munkát végzett!
Idén egyhangú szavazással Brunner
Bence érdemelte ki az elismerést.
A VHZ-MVW Koncert-fúvószenekarának műsorának ismét a műfaji
változatosság volt a fő jellemzője, ahol
a hibátlan zenekari együttműködés
mellett szerepet kaptak a zenészek,
akik bizonyíthatták, hogy virtuóz művészei hangszerüknek.
Hagyományosan a koncert befejező száma a Zene nélkül volt, de a tetőpont még hátra volt.
A szám után Fazekas József emlékeztette a közönséget arra, hogy március 3-án, életének 53. esztendejében
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Brunner József, a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Musikverein Wetschesch elnökhelyettese, a Brunner
Zenekar vezetője. A színpadra leereszkedő vásznon Brunner Józsefről
készült fotókat láthattunk kiskorától
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tragikus távozásáig. Közben a zenekar
a Brunner József által fúvósokra hangszerelt Leszállt a csendes éj számot
játszotta. A közönség felállva tapsolt,
adózott József emlékének, és senki
sem mozdult. Megállt az idő, könynyek és taps. Méltó volt ez az emlékezés a szeretet barátról és kollégáról!
De így nem lehet abbahagyni egy
karácsonyi hangversenyt!
A megindítóan nehéz pillanatból
Hackl Antal vecsési zeneszerző, karmester, klarinétos Körstál indulója
vezette vissza a lelkeket a mába, majd
Szabó Imre karnagy köszönő és köszöntő mondatai után következett a
Mennyből az angyal és a Csendes éj
közös eléneklése,
Hölgyek és Urak! Ez az este nem
szép, hanem felemelően gyönyörű
volt, köszönjük!
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: FAZEKAS BOGLÁRKA
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Szalagavató
a Bálint Ágnes
Kulturális
Központban
Immár negyedik éve rendezték meg a
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szalagavatóját a Bálint Ágnes Kulturális
Központban.
Az idei ünnepséget is családias atmoszféra vette körül, hogy az iskola,
a tanárok és az alsóbb évesek méltó
és szerető módon búcsúztathassák el
a két végzős osztályt. Sztyehlikné He-

gyi Krisztina igazgató asszony és
Mihály atya idén is inspiráló beszédekkel mondtak búcsút a diákoknak, majd levetítették a két osztály
nosztalgikus, ugyanakkor humoros
osztályvideóit.
A szalagavatón a végzősök egy-egy
énekléssel, búcsúbeszéddel és meglepetéstánccal köszönték meg tanáraiknak a sokéves támogatást.
A megannyi szórakoztató és megható műsorelem után a szalagavató legmegindítóbb része következett, a keringő. Mindkét végzős osztály és a koreográfusok – Eltscher-Falvai Anett és
Fekete Part Gabriella – is büszkék lehetnek munkájukra, ugyanis az osztálytáncok színes és boldog felhőtlensége után a két osztály keringője tökéletes csillagot képezett a Petőfi
gimnázium 2018-as szalagavató-karácsonyfájának legtetején.

2018/2019-es végzős
évfolyamok névsora
osztályfőnök: Márton Annamária
Albert Daniella Zója, Balla Dominika Andrea, Berta Eszter Krisztina, Bokor Zsófia, Diós Máté,
Duffer Norbert, Fábián Antónia,
Gálig Tamás Bence, Halla Péter
Pál, Horn Gabriella, Laza Viktória
Réka, Ledniczki Bence, Lódi Levente Zsombor, Mihalik Fanni, Oláh
Regina, Oláh Zoltán, Pap András
Kristóf, Rácz Viktória, Réti Ádám
János, Sánta Szilveszter, Szöllősi
Szabina Erzsébet, Seprényi Anita,
Takaró Patrik, Varga Viktória, Vennes Gergely József, Vörös Kristóf,
Wasylkovicz Xénia Mariann
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Első Vecsési
Angyal Nap
Az I. Vecsési Angyal Napot december
16-án a Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános
Iskola aulájában tartották, melyen
mintegy 60 gyermek karácsonyi kívánságát teljesítették azok, akik „angyalnak” jelentkeztek.
osztályfőnök: Bánlaki Tiborné
Alattyányi Zsombor, Antal András, Baranyi Ádám Gábor, Debreczeny Fanni, Deschelák Barnabás
Zsolt, Dobai Márk Erik, Gábos
Sándor, Guzsván Tímea, Haumann Viktória, Jónás Miklós, Laczkó Petra, Nagy Melinda Rózsa,
Nagy Regina, Nagy Tamara, Németh Richárd, Raibl Regina, Seres
Tamás, Simó Norbert, Stiller Erzsébet, Szabó Petra, Szabó Zita,
Szőke Viktória, Váradi Dorina Orsolya, Vass Zsanett Szidónia, Vitéz
Orsolya Veronika
SZÖVEG: DEBRECZENY DIANA
FOTÓK: KRUPA SÁNDOR

A rendezvényt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Frühwirthné
Halász Melinda képviselő nyitotta
meg. A karácsonyi jótékonysági akció
főszervezője Kortye Katalin volt. Az
ajándékozásban aktív szerepet vállalt
Zahorecz Sándor, a Monori Rendőrkapitányság vezetője, valamint Bicskei
Alexandra bűnmegelőzési előadó.
Vecsési gyermekek egy adott öszszeghatáron belül írhatták le ajándékkívánságukat, melyet segítő szándékú
magánszemélyek, vállalkozók, szervezetek teljesítettek. Az örömszerzésben többen segítették a szervezők és
az angyalok munkáját. A Vecsési
Sportegyesület Ökölvívó és Kézilabda
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Szakosztály néhány versenyzője a
gyermekek koordinálásában segített,
a büfében lévő finomságokat a Williams Televízió séfje, Jegenyei István
készítette és kínálta. A Burai és az
Oláh család gyümölcsöket, a Városi
Iceland Jégkorcsolyapálya bérleteket,
a Gábriel Cukrászda süteményeket
ajánlott fel.
A megajándékozott gyermekek a
rendezvényen személyesen adták át
az általuk készített képeslapot az angyalkáknak, amin a kívánságuk szerepelt. A szervezők ezt kiegészítették
egy kulcstartóval, melyen a „Vecsési
Angyal vagy” felirat olvasható.
VT INFO, FOTÓ: WTV

Karácsony
a Gondozási
Központban
30

A Gondozási Központ vezetése karácsony előtt a gondozottaknak igyekeznek kedveskedni. Ezúttal repeta is
volt: december 12-én a Falusi Nemze-

tiségi Óvoda óvó nénii és csemetéi
jóvoltából egy jókedvű, táncos-énekes műsort kaptak a szépkorúak. A
nagy ünnepség 17-én volt, ahol
Tábori Ferenc alpolgármester és Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke is jelen volt, és köszöntötték a
gondozottakat. Dömötör Norbert református lelkész a karácsonyi ünnepkörről, a szeretet és a gondoskodás
fontosságáról beszélt. A Czövek
Olivér Református Óvoda gyermekei
betlehemes játékot mutattak be, és
meg is ajándékozták az idős néniket
és bácsikat. Azonban ők sem mentek
el üres kézzel, mert készültek a gondozottak is, és ők is megajándékozták
a csöppségeket. A G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör tagjai saját verseikkel
emelték az ünnepség fényét.
Saska Istvánné a rendezvény végén minden ellátott számára átnyújtotta az önkormányzat ajándékát, egy
tartós élelmiszerekből álló csomagot.
VT INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

     

AZ OVIS GYERMEKEK MEGAJÁNDÉKOZZÁK AZ IDŐSEKET.
HÁTTÉRBEN TÁBORI FERENC ÉS SASKA ISTVÁNNÉ LÁTHATÓ
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Vecsési
Zeneiskola:
Hangjegyek
a karácsonyfán…
…címmel adott hangversenyt a zeneiskola december17-én. A műsorban
szóló és kamara számok hangzottak
el, valamint kisebbek és nagyobbak
vonószenekara, ifjúsági fúvószenekar,
bigband, szimfonikus zenekar és kó-

rus is fellépett. Nehéz lenne bárkit is
kiemelni, hiszen egytől-egyig remek
produkcióknak tapsolhatott a BÁKK
teltházas közönsége.
Verset mondott Rainer-Micsinyei
Anna, valamint Dezső Dorottya és
Jancski Zétény a Halmi iskolából,
amelyet ezúton is köszönünk.
Valószínűleg minden eddigi rekordot megdöntött a fellépők száma,
mely összesen 152 fő volt!
RAINER-MICSINYEI LÁSZLÓ
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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Petőfi karácsony:
„a csönd, áhítattá
sűrűsödik”
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Megszokhattuk már, hogy az ilyen
ünnepségeket az iskola vezetése úgy
oldja meg, nagyon okosan, hogy az
adott osztály szinte minden tagja részese a szereplésnek, feladatot kap
mindenki. A kis szereplők – reméljük, később sem fogják elfelejteni,
hogy rövid ideig is – szentek, angyalok lehettek, vagy a szereplő szentek s
angyalok közelében voltak.
Ez a templomi esemény nemcsak
a gyermekeket hozza lázba, hanem a
családokat is.
Akik december 20-án a Jézus Szíve
templomban végignézhették, – ha a
zsúfolt templomban szorongva is - a
betlehemes játékot, tapasztalhatták,
hogy a karácsony mindenkié. Jézus
mindnyájunk számára megszületett,
akár hiszünk benne, akár nem. Az
igazgatónő, Sztyehlikné Hegyi Krisztina nagyon tartalmas bevezetőjében
említette, hogy Assisi Szent Ferenc
kezdeményezte a betlehemi barlang
állítását, mert élő szereplőkkel szerette volna „átélni” karácsony örömét.
Helyhiány miatt csak felsorolni tudom azok nevét, akik a gyermekekkel
foglalkoztak, illetve közreműködtek a
kitűnő előadásban: Vecsési Zeneiskola tanárai, Mosolyország Óvoda
óvó nénii, a Petőfi iskolai tanárai
A műsorban a 2. osztályos tanulók szerepeltek, de szépen énekelt az
alsós és a felsős tanulókból álló kórus. A műsor után az igazgatónő fi-

nom vacsorával és kedves szavakkal
köszönte meg mindenki áldozatos
munkáját, és áldott, boldog, eredményes új évet kívánt minden jelenlévőnek!

Mi, akik részt vehettünk e csodálatos betlehemes játékon december
20-án a Jézus Szíve templomban, a
műsor folyamán többször tapasztalhattuk, hogy „a csönd, áhítattá sűrűsödik”!
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK

„Boldogok
a szelídek: övék
lesz a föld.”
Szokásainkhoz híven december 22-én,
szombaton a vecsési keresztény demokraták bensőséges, meghitt karácsonyi műsorral kedveskedtek a megjelent családoknak. A helyszín a
Bálint Ágnes Kulturális Központ volt.
Igyekeztünk minél több családhoz
eljuttatni a hírt, ezért a vecsési óvo-
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dákban, iskolákban a hirdető táblákra
kihelyeztük a „Meghívót” és a vecsési
újságban is meghirdettük műsorunkat. A műsort a vecsési baptista gyülekezet vezetője, Téglási Lajos lelkész nyitotta meg, és egy nagyon színvonalas
bábjátékon keresztül mutatták be
Jézus születését. A fiatalabb szülők is
meghatottan nézték a régmúlt időkből
való „Betlehemezési előadást”, amit
régen házról-házra járva gyermekek
mutattak be. Ezután gitárral kísért újszerű karácsonyi dalokat mutattak be,
amibe sikerült bevonni a gyermekeket
is. Ügyesen a szöveg nagy kartonpapírokra fel volt írva, amit cserélgetve
érték el a folyamatos éneklést.
KDNP: GYERMEKEK KARÁCSONYA VECSÉSEN

János napi
Boráldás
Évenként, december 27-én a Jókai utcai Szent Kereszt templomban szentmise keretében - a borosgazdák
elhozzák új boraikat megáldani. Az
Egyház Szent János apostol ünnepére
teszi a boráldást, annak emlékére,
hogy Szent János apostolt arra kényszerítették, hogy igyon a mérgezett
borból, de az nem ártott neki.
Az idei szentmisén Dr. Huszka
Mihály plébános áldotta meg borászaink kitűnő termékeit, amelyeket mise
után az altemplomban finom falatok
mellett meg is lehetett kóstolni.
A felvételen az ország sok borversenyén érmes borokkal Vecsés város
hírnevét öregbítő csapat tagjai láthatóak balról: Ifj. Fazekas József, Kaposi
József, Tábori Ferenc, Már Nándor,
Petz Márton, Sárosi István, Várszegi
György, Peresznyei Zoltán
VT INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Volt kérdés –felelet játék csokoládéjutalommal, aztán filmvetítés,
majd az ajándékok kiosztása következett. Közben a tagjaink által készített finom sütemények és üdítők elfogyasztása történt a gyermekek nagy
örömére. Köszönet illeti a Petőfi iskola hittanos diákjait és szüleit, akik
az elkészített szép karácsonyi díszítésű dobozaikkal nagy örömet szereztek a gyermekeknek.
VECSÉSI KERESZTÉNYDEMOKRATÁK
FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

AZ ARANYLAKODALMASOK CSOPORTJA, KÖZÉPEN A GYÉMÁNTLAKODALMAS FARKAS-HÁZASPÁRRAL.
FOTÓ: KATONA CSABA
A VHZ KARÁCSONYI HANGVERSENYÉNEK MEGRENDÍTŐ PILLANATAI VOLTAK,
BRUNNER JÓZSEFRE EMLÉKEZETT. FOTÓ: FAZEKAS BOGLÁRKA

AMIKOR A ZENEKAR
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Magyar
Kultúra Napja
Nemzeti kultúránk ünnepnapját a város vezetése minden évben kitüntető figyelemmel kísérte és évente a nemzeti
kultúra reprezentánsainak biztosított
fellépést. Így Sebestyén Márta, a Sebő
Együttes vagy az ExperiDance Táncegyüttes mutathatta be kivételes tehetségét. Örvendetesen új színfoltja lett az
ünnepnek, amikor a Kisspista Színház
rendezésében Vecsésiek Vecsésről mutattak be egész estés színjátékot, mellyel
az elmúlt száz év helyi kulturális életébe nyújtottak betekintést.
Tavaly ünnepeltük a település első,
írásos említésének 700 éves évfordulóját. A WAT Társulat 2011-ben már letette névjegyét, amikor bemutatták a
Fal nem épül ember nélkül című rockoperát, mely szintén a település történetét dolgozta fel. Idén újabb merész
vállalkozást valósítottak meg. Helyi (és
egy üllői) kulturális csoporttal összefogva a 700 évet igyekeztek zenével-tánccal, énekkel felidézni, jellemző korszakait bemutatni.
Január 27-én, a bemutatón részt
vett a város vezetésén túl Dr. Szűcs
Lajos és Pánczél Károly országgyűlési
képviselő és több szomszédos település
polgármestere.
Az ünnepi díszelőadás előtt a zsúfolásig megtelt színházterem közönsége
együtt énekelte el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, majd Vecsés polgármestere, Szlahó Csaba köszöntötte a
vendégeket.
Ezt követően Vadászi Mária, a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője

mondott ünnepi beszédet, amelyből
idézünk:

„ (…) Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát, amely 5 év múlva nyomtatásban is megjelent. A Himnusz megzenésítésére 1844-ben pályázatot írtak
ki, „Itt az írás forgassátok/Érett ésszel józanon” címen, melyet Erkel Ferenc zeneszerző és karmester nyert el.
Az országgyűlés 1903-ban ismerte
el hivatalos himnusznak, ezt a törvényt azonban a király, I. Ferenc
József nem írta alá. Így végül 1989ben került az Alkotmányba, mely szerint Kölcsey Ferenc költeménye a
Magyar Köztársaság himnusza.
Himnuszunk más, mint a többi
nemzeté, mert e vers valójában imádság, mely dallamával is elvarázsol
minket.
„Isten áldd meg a magyart” –
imádság, mely Isten nevével kezdődik Az 50-es években, a Rákosi korszakban ez nem volt megengedhető,
hogy a dolgozó nép Istenhez könyörögjön. Rákosi Mátyás felkérte Kodály Zoltánt új Himnusz írására, aki

Mi történt 2019 januárjában?
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„ahhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet” szavakkal utasította vissza.
Illyés Gyula „meg van az már írva” szavakkal hárította el a kérést, ami mindkét részről nagy bátorságra vallott.

Vecsésen mindig is erős, elhívatott
kulturális közösségek alakították szellemi életünket. Mindig akadtak elkötelezett személyek, akik közösséget
tudtak építeni egy jó cél érdekében.

A DÍSZVENDÉGEK, BALRÓL: DR. LUGOSI MÁRIA, SASKA ISTVÁNNÉ, VÁRSZEGI CSABA ÖNKORDR. SZŰCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER, MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ JEGYZŐ, TÁBORI FERENC ALPOLGÁRMESTER, PÁNCZÉL
KÁROLY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, VESZPRÉMI KLÁRA, A SZÍNJÁTÉK RENDEZŐJE

MÁNYZATI KÉPVISELŐK,
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Az írástudók felelőssége, a kimondott és a leírt szó súlya, miként
a múltban ma is kötelez bennünket.
Nemzeti kultúránk az őstörténetig
nyúlik vissza, a kezdeti társadalmakban nem fért meg egymás mellett a
hagyományőrzés és a megújítás kettőssége. A kereszténység felvétele óriási áldozatokkal járt, de ez biztosította a magyarság fennmaradását. Ma az
Európai Unió tagjaiként arra kell törekednünk, hogy kultúránkban megőrizzük hagyományainkat, ugyanakkor megújulni is képesek legyünk.

Azon személyekre szeretnék visszaemlékezni a felsorolás szintjén, akiknek a 2019-es év születésük vagy haláluk révén emlékév.
Grassalkovich II. Antal 225 éve,
Róder Imre 90 éve, Kemenes Kellner
Mátyás 55 éve, Simon Sándor 40 éve,
Gammel József 45 éve, Balla Péter,
Fazekas József 25 éve, Czövek Olivér,
Kiss István 10 éve hunyt el.
A felsorolásban szerepelnek tanítók, művészek, politikusok, zenészek.
Miért? Mert egy közösség kultúrája
ilyen összetett, magában foglalja
együttélésünk minden habitusát, és
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minden olyan emberi képességet,
ami által együtt tudjuk kialakítani az
irányt, s a közös találkozási pontok
eredménye, többek között ez a nap is.
Ma ünnepelni jöttünk össze, a magyar kultúrát, melyet Vecsésen 21 ezer
lakos egyetértése, közös nyelve alakít.
Városunk kultúratámogató vezetése megteremtette a helyeket, ahol a
kulturális és művészeti egyesületek
nap, mint nap gyakorolhatnak, és fellépéseikkel színesítik ünnepeinket.
Az elmúlt években tánccsoportjaink,
énekkaraink, zenekaraink országos és
külföldi sikereket értek el. Ezeken az
utazásokon, más népek kultúráinak
megismerése fokozza kreativitásunkat, ugyanakkor megtanuljuk megbecsülni, ami kultúránkban egyedi és
megismételhetetlen.
Ha ismerjük szűkebb környezetünket, városunkat, nincs ahhoz fogható érzés. Tudjuk, hogy ha május,
akkor mesefesztivál, ha szeptember
káposztafesztivál, télen böllérfesztivál,
s a murci fesztiválon megkóstolhatjuk a jó vecsési borokat. Emlékház,
Tájház vár minket változatos programokkal. Ha tudjuk, hol vacsorázhatunk egy jót, hol bálozhatunk, hol
ünnepelhetünk – otthon vagyunk.
Önök most a legjobb helyen vannak, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Ünnepeljük a kultúrát,
nyelvünket, és azokat, akik szabadidejüket is feláldozzák azért, hogy szívünkben, lelkünkben időről időre
feltöltődjünk. Pedagógusokat, közművelődésben dolgozókat, civil közösségeink tagjait, és Önöket…, mert
értő közönség nélkül mindez hiábavaló lenne.

Tisztelt ünneplő közönség!
Vecsés 2018-ban ünnepelte első
okleveles említésének 700 éves évfordulóját. A város vezetése ünnepi
programsorozattal emlékezett a jeles
eseményre. Ünnepelt a város a Szent
István téren, a Halmi téren, az
Epresben. Múltidéző kiállítást láthattunk a régi kultúrházban.
Az ünnepségsorozat záró programjaként ma, a WATT társulat és a
helyi kulturális csoportok előadásában láthatják Kortye Vilmos ötlete
alapján készült „700 év egy szívdobbanás” című zenés színdarabot. Egyszer már bizonyítottak, hogy egy településnek is lehet rockoperája. Izgatottan várjuk a folytatást.
Jó szórakozást kívánok. Isten éltesse a magyar kultúrát!”
700 év egy szívdobbanás
Zenés-táncos történelmi darab
a WAT Társulat előadásában
A keretjáték szereplői:
Nagypapa: Nagy Gyula
Unoka: Tóth Bertalan
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület
Vezető: Ország László
Tagok: Akai Gabriella, Bató Tibor,
Bednárik György, Csengődi Csaba,
Csengődiné Henrietta, Kajári Lajos, Németh László, Ország László,
Pálosi Attila, Seres Arnold, Seres
Bálint, Seres Tibor, Széplaki Imre,
Zentai István
Ramaela Hastánccsoport
Vezető: Hamberger Beatrix
Táncosok: Hamberger Beatrix,
Herczeg Ágnes, Falvai Katalin
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Jugendliche Rosmarein
Vezető: Zehetmayer Adrienn
Táncosok: Ábrahám Benedek, Ari
Lídia, Csányi Nikolett, Demeter
Marcell, Farkasfalvi Lili, Frühwirth
Gábor, Frühwirth Kitti, Horváth
Ferenc, Kelemen Kristóf, Kovács
Bence, Kovács Dóra, Kukoly Patrik,
Marcucci-Tagscherer Martin, Vincze Lili, Vintura Valentina, Zombor
Virág
Mezőségi tánc szóló:
Soltészné Kovács Zita, Soltész János
Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
diákjai:
Vezető: Fekete-Part Gabriella
Táncosok: Danyi Roxána, Darab
Viktor, Ecsedi Alexandra, Juhász
Zoltán, Körmendi Barnabás, Seres
Bianka, Szász Félix, Székely Norbert,
Sztyehlik Anna, Veres-Kis Noémi,
Werner Denis, Wolf Tímea
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Rosmarein Tánccsoport
Vezető: Doróné Zemmel Katalin
Táncosok: Bittner Olivér, Dobrovitz Alexandra, Dobrovitz András, Dobrovitz Ramóna, Endler
Sándor, Illés Mihály, Kári József,
Létai Imre, Martin Abigél, Mezőfényi Mónika, Osztertág Gréta,
Papp Dóra, Papp Gábor, Rózsahegyi
Dorka, Tóth Örs, Vennes Gergő,
Zehetmayer Adrienn
Lumpen Klumpen Tánccsoport
Vezető: Fazekas Rita és Fazekas József
Táncosok: Apró Kitti, Borovják
Tamás, Darányi Henrietta, Dobozi
Ferenc, Fazekas Gábor, Fazekas Jó-

zsef, Fazekas Rita, Fehérné Fazekas
Anett, Frühwirth Péter, Frühwirtné
Halász Melinda, Halász Ádám,
Horváth Ferenc, Somogyi Péter,
Szlahó Fazekas Ágnes, Vári Gréta,
Váriné Fazekas Etelka
Versidézet narrátora: Farkas Éva
Szoprán szaxofon szólót
a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület vezetője, Fazekas József adta elő
Zenekar:
Erdei Zoltán, Görög Béla, Hera
Mátyás, Kortye Vilmos, Metzker
Péter
Énekesek:
Fazekas Fanni, Fazekas Liza, Fazekasné Gombár Mónika, Füleki
Lívia, Hrahovina András
Technikai segítők:
Díszlet: Alattyányi Lajos, Lakner
Ponyvaipari Kft.
Hangtechnika: Balogh Gyula
Színpadtechnika: Kárpáti Szilvia,
Magó Edina
Fénytechnika: Nagy Richárd
Az előadás szerzői:
Történelmi szövegíró: Gál István
Dalszövegíró: Görög Béla
Zeneszerző: Kortye Vilmos és
Fazekasné Gombár Mónika
Digitális látványterv és rendezőasszisztens: Kortye Katalin
Forgatókönyvíró, dramaturg és
rendező: Veszprémi Klára
KAL INFO
FOTÓK: KATONA CSABA
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Magyar
Kultúra Napja
az
Andrássyban
Az Andrássy iskolának (és elődeinek)
évtizedes hagyományai vannak az iskolai és az amatőr színjátszás ápolása
és művelése terén. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy két színjátszó kör is mutatott be egyfelvonásos
darabokat. Januárban nemzeti kultúránk tiszteletére és májusban a Gyereknap keretében. Ennek a nemes hagyománynak igyekeztek megfelelni az

idén is, azzal, hogy Timár Judit néni
frissen alakult színjátszó csoportja
tartott előadást, Janikovszky Éva: Kire
ütött ez a gyerek? – című könyvének
egy részletéből. A gyerekek nagy izgalommal készültek és napról napra
ügyesedtek, váltak apró „színészekké”
Judit néni segítségének és kimagasló
szakmaiságának köszönhetően. Két
előadásból az egyiket a felsősöknek a
4. órában, a másikat délután az alsó
évfolyamosoknak és a szülőknek.
Kicsi és nagy egyaránt örömmel és átéléssel fogadta a műsort és reméljük,
hogy még számos ilyen sikert ér el az
új színjátszó csoport!
KAL INFO
FOTÓ: ISKOLA
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Tiszta és nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.
(Tamási Áron)
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Imahét
a Krisztus-hívók egységéért.
2019. január 20–27.
Az Egyházak Világtanácsa 1988 óta
szervezi az imahét rendezését, és 2004
óta közös az imádságok szövege az
egész világon.
A 2019. évre az imahét programfüzete Indonéziában született. Indonézia
1700 szigetből áll, 265 millió lakosa
van s ennek 10 %-a keresztény. Az
imahét minden napján más szentírási
idézet adja a közös elmélkedés témáját.
S minden alakalommal más gyülekezet
templomában gyűlnek össze a hívek, és
más gyülekezet vezetője az előadó.

BALRÓL: FRICS ZOLTÁN PLÉBÁNIASZERVEZŐ,
DÖMÖTÖR NORBERT REF. LELKÉSZ,
HEINEMANN ILDIKÓ EV. LELKÉSZ,
DR. HUSZKA MIHÁLY RK. PLÉBÁNOS
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

1. nap:
január 20. Evangélikus templom
(Károly utca)
A szolgálatot Dr. Huszka Mihály
rk. plébános látta el.

2. nap:
január 21. Református templom
(Árpád utca)
A magyarázatot Töttös János ny.
baptista lelkész végezte.
3. nap:
január 22. Szent Kereszt templom
(Jókai u.):
Az elmélkedést Téglási Lajos baptista lelkipásztor tartotta.
4. nap:
január 23. Szent Erzsébet kápolna
(Kikindai utca)
Kárnyáczki Eszter pilisi evangélikus lelkész vezette a találkozót.
5. nap:
január 24. Evangélikus templom
(Károly utca)
A szolgálatot ellátta Gyimóthy
Zsolt gyáli református lelkész.
6. nap:
január 25. Közösségi terem
(Erzsébet tér)
A baptista gyülekezet volt a szervezője a találkozónak. A bibliai szöveget Frics Zoltán állandó, nős diakónus, plébániavezető magyarázta.
7. nap:
január 26. Irgalmas Jézus Plébánia
Közösségi ház
A vendég Heinemann Ildikó evangélikus lelkész volt.
8. nap:
január 27. Jézus Szíve templom
(Petőfi tér)
Igét hirdetett Dömötör Norbert református lelkész.
KAL INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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A SZEREPLŐK ELŐTT AZ ALKOTÓI STÁB, BALRÓL: GÁL ISTVÁN, KORTYE KATALIN, VESZPRÉMI KLÁRA, KORTYE VILMOS,
GOMBÁR MÓNIKA – FOTÓ: KATONA CSABA
BALLA PÉTER NÉPDALKÖR A KÍNAI HOLDÚJÉV FESZTIVÁLON – FOTÓ: KATONA CSABA
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Balla Péter
Népdalkör
a Kínai
Hold Újév
fesztiválon!
Január 27-én, a Kínai Hold Újév tavaszünnepen szerepeltünk a Millenáris Parkban, ezúttal is a Magyar-Kínai
Kulturális Egyesület felkérésére.
A három nap folyamán kétszer
léptünk föl. Először a megnyitón, 25én, majd 27-én, a fesztivál zárásán is
adtunk műsort az érdeklődők számára. Magyar népdalaink és Pesti János
szóló citerásunk ezúttal is kitett magáért, és most is nagy sikert arattunk
az ázsiai nézők körében!

Idén a szokottnál későbbi időpontban, február 16-án ünnepeltük
csoportunk születésnapját, amelyen
közösen örültünk a betöltött 16.
évünknek. Rendezvényünket a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület öt vezetőségi tagja is megtisztelte jelenlétével és egy gyönyörű kínai porcelán
vázát ajándékoztak elnökünknek,
Szeghalmi Ágnesnek.
Felléptünk Budapesten, a Gergely
utcai Idősek Otthonában, ahol már
többször énekeltünk a gondozottaknak. Igazán jó érzés volt szívhez szóló
dologgal megajándékozni őket! Műsorunk néhány dala könnyeket csalt
az idősek szemébe, és máskor meg
felszabadultan kacagtak
KATONÁNÉ GERGELY TÜNDE ALELNÖK
FOTÓ: KATONA CSABA

A BALLÁSOK ÉS A BÁKK VEZETŐI A KÍNAI KULTURÁLIS EGYESÜLET TAGJAIVAL
ÉS AZ AJÁNDÉKVÁZÁVAL
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A 42.
Svábbálon
jártunk
Remek zenével, nagyszerű hangulattal várta a bálra az érdeklődőket a
szervező, Lumpen-Klumpen tánccsoport. A 2019-es Svábbál vendégeit
Tófalvi Mónika, a vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte február első szombatjának
estéjén a Bálint Ágnes Kulturális
Központban, majd Szlahó Csaba, Vecsés város polgármestere mondott beszédet. A vendéglátásról az est folyamán a Fütte Bistro gondoskodott. A
bál fénypontja a Szigetújfalui Német
Nemzetiségi Táncegyüttes és az őket
kísérő Takser Spatzen zenekar előadása volt, akik dinamikus és sokszínű táncaikkal örvendeztették meg a
jelenlévőket. Már a vacsora előtt rázendítettek a zenészek.

A Werischwarer Burchen zenekar
széles repertoárjában szép sváb dallamok, polkák, keringők csendültek
fel az est folyamán. A táncparkett
csupán a tombolahúzás idejére ürült

ki. A hagyományos báli játék során
sok-sok értékes ajándék talált gazdára, amit ezúton is hálásan köszönünk
nagylelkű támogatóinknak. Tánccsoportunk az idei évben a tombolasorsolás bevételeinek egy részét rászoruló vecsési családok támogatására ajánlotta fel. A tombolahúzás után hajnal
4-ig mulatott a vendégsereg. A mulatozók jókedvét nyugtázva, a szervező
Lumpen- Klumpen tánccsoport 2020.
február 4-én ismételten szeretettel várja a szórakozni vágyókat a 43. Vecsési
Svábbálon.
Mulassunk együtt jövőre is!
KÉP ÉS SZÖVEG: FEHÉRNÉ FAZEKAS ANETT

Jó hangulatú
mulatság volt
Sikeresen zárult az Orbán Balázs
Erdélyi Kör február 9-én19. alkalommal megrendezett Farsangi Batyus
Bálja. A remek hangulatot az is bizonyítja, hogy vasárnap hajnal 4 órakor
még daloltak a legények a Siculus
együttes zenéjére.
Köszönetet szeretnénk mondani a
Ramaela hastáncosainak, a Labdarózsa népdalkörnek és dr. Pintér Alexandrának a szépen előadott műsoraikért.
Azoknak is jár a köszönet, akik tombola felajánlásaikkal hozzájárultak a
bál fényének emelésében.
– OBEK –
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Rétesevés –
Strudelessen
2019
Az 1950-es évektől tiltott régi vecsési
hagyományt újította fel 2004-től a
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A Hamvazószerdához legközelebb eső
vasárnapon a Grassalkovich iskolában tartották meg ezt a programot,
idén február 16-án.
Erről a kifejezetten vecsési német
nemzetiségi hagyományról már többször írtunk. Az újszülöttnek mindenkép üdvös, de talán másoknak sem
haszontalan a nemes hagyomány legfontosabb elemeit elismételni.
A farsang a Vízkeresztet követő vigadozás időszaka. Bőségesen eszünk talán még iszunk is -, de a farsang végét és a húsvéti nagyböjt kezdetét jelző nap – a Hamvazószerda – előtti
hétvége még az önfeledt mulatozás
boldog pillanata.

A hagyomány feljegyzi, hogy a fiatalok ekkor bolond esküvőket tartottak, tréfás téltemetést rendeztek. Ám
voltak romantikus pillanatai is: a legények házról házra jártak, hogy a lányokat elkérjék az esti bálra. Ha a legény szimpatikus volt a szülőknek,
akkor a lányukat elengedték. Sőt!
Illett ilyen esetben a sóvárgó fiatalembereket a lányos házaknál rétessel
kínálni. Innen a Rétesevés szokása,
mert Vecsésen a rétes volt a farsangi
sütemény, melyet mák, dió, alma és
más finomságok tölteléke mellett káposztával, sütőtökkel, de krumplival
is ízesítették.
Február 16-án, a Falusi iskola tornacsarnokában a jelenlevőket Tófalvi
Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. Az
elnökasszony a hagyomány ismertetése után a rövid program műsorvezetője is volt. Először a Zeneiskola és
a Musikverein Wetschesch Ifjúsági
Zenekara – Blaserjugend des Musikverein Wetschesch szórakoztatta a
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közönséget Szabó Imre karnagy úr vezetésével. A Mosolyország Óvoda
(Lachenland Kindergarten) Piroska
csoportja – Vasadi Annamária, Dandás Erzsébet és Zsolnai Györgyné
(Szilvia) nevelők betanítása mellett nemzetiségi táncokat mutatott be.
A Falusi Nemzetiségi Óvoda (Dorfkindergarten) Süni csoportja – Füzesi
Józsefné Erzsike, Polyóka Nándorné
Erzsike és Herr Klára irányításával felelevenítette a Rétesevés hagyományát német nyelven.
A rövid műsorfolyamot a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és
Kétnyelvű Általános Iskola két 4. osztálya zárta. A farsang temetésének
szokását mutatta be a 4.a osztály,
majd a 4.b diákjai táncoltak az Auftanz és Sternpolka dallamaira. A jelenetet Feketéné Kovács Viktória, a
táncokat Gombosné Simon Amanda
tanította be.
A műsor után a Brunner Zenekar
vette át a hangulat formálását. Kiváló
zenéjükkel hívták parkettre a táncoslábúakat.
Az NNÖK biztosította a büfét, de a
fősláger – a rendezvény névadásához
méltóan – a rétes volt! A korábbi évek
gyakorlatának megfelelően a Petz, az
Abonyi, a Kaposi család és barátaik
nyújtották, töltötték és sütötték a rétes
rudakat megszámlálhatatlan mennyiségben. Gyöngyözött is a homlokuk,
de szemlátomást örömmel végezték
vállalásukat, hogy a folyamatosan 5-6
méteres kígyózó sort a pultjuk előtt kiszolgálhassák az ínyencségekből. A befolyt összeget jótékonysági célra ajánlották fel az NNÖK számára.
Köszönet a szervezőknek és a közreműködőknek a hagyomány színvo-

nalas őrzéséért, bemutatásáért. A jelenlévők pedig - a finomságokon és a
csemeték táncán túl - egy tartalmas
szórakozás részesei is lehettek.
– SZALONTAI –
FOTÓ: PÁLFY MIKLÓS

Hatodszor volt
böllérverseny
Vecsésen
Tíz csapat részvételével zajlott február
16-án az Epresben az idei Vecsési Böllérverseny. Természetesen nagyrészt
vecsésiek részvételével, de érkeztek rutinos böllérek Tolna-megyéből, két
alakulat a szomszéd városból, Gyálról,
és Szentegyházáról (Erdély) is érkezett
egy csapat, a Csalafinták, akik vidámságot, zenés jókedvet, humort hoztak
magukkal mindannyiunk örömére és
derülésére. Megérdemelten nyerték el
a második díjat. Egy csodálatos ajándékkosárral, érmekkel és oklevelekkel
távozhattak a nap végén, ígérve, hogy
jövőre ismét jönnek.
A két gyáli csapat, a Gyáli lovasok
és a Scheik tanya szinte összedolgozott, egymást segítve kapták mindketten a harmadik díjat. Miként harmadik díjat kaptak a Rozmaringos
Hagyományőrző Malackák. Jó volt
látni, hogy örültek egymás sikerének.
Ebből is látszott, hogy egy igazán jó
hangulatú fesztivál kerekedett a programból.
Az első díjat a zsűri egyöntetű véleménye alapján Kecskeméti József és
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csapata, a Kecsó Team nyerte. Nagyon impozáns vándorkupával, benne 50 ezer forinttal. A győztes csapattól szép gesztus volt, hogy a teljes öszszeget az egyik vecsési óvoda részére
ajánlották fel.
A fődíjon kívül a háromtagú zsűri
– Jegenyei István László elnök,
Czibolya Zoltán és Abonyi Ferenc zsűritag – tucatnyi különdíjat osztott ki.
Így oklevéllel díjazta a legszakszerűbb
szúrás végzőjét a Feri és barátai csapatból. A legfinomabb forralt bort
Kun Feri és csapata készítette. A legfinomabb hagymásvért a Scheik
Tanya csapata tette a zsűri asztalára.
A legfinomabb reggeli és kolbász készítői a Gyáli Lovasok voltak, a legfinomabb májas hurka és a legszívesebb vendégvárók címért pedig a
Hagyományőrző malackák csapata
kapott oklevelet. A legötletesebb tálalást a Kecsó Team asztalánál találta a
zsűri. A feldolgozásért és a legaromásabb fogópálinkáért a Vecsés SE kapott oklevelet, a legalaposabb tisztításért a Röfi-Döfi csapatát díjazta a zsűri. A toros káposzta, toros ételek és a
véres hurka kitűnőségéért a Vecsési
Barátok Köre kapott oklevelet. A legformásabb sonka kialakításáért a
Röfi Döfi csapatát díjazták, kihangsúlyozva, hogy az eddigi évekhez hasonlóan Petz Márton borász szinte
művészien formázta meg a sonkákat.
A legvidámabb csapat címet a
Csalafinták csapata nyerte el. A zsűri
elnöke váratlanul egy előre nem tervezett oklevelet is kiadott, mégpedig
a legkiválóbb mosogató asszonynak a
Kecsó Team csapatából.
A támogatók hosszú névsorát nem
részletezem, olvasható volt a Nagy-

sátor oldalán a már-már visszaköszönő, ismerős névsor. Azt remélem,
hogy e csodálatos nap eredményeként jövőre még bővebb névsor lesz
olvasható, mert ez a jól sikerült böllérverseny sokfelé öregbíti városunk
jó hírét.
Amíg a zsűri tanácskozott, a nagysátor előtt a Labdarózsa Népdalkör,
a Rosmarein Tánccsoport, a Grassalkovics iskola táncosai és Dunaharasztiból, a Roki Nagyi 70 év körüli „fiataljai” táncoltak taps közepette.
Úgy érzem, nemcsak a magam,
hanem sokak nevében is meg kell köszönnöm a 10 böllércsapat elkészült
ételeinek szakszerű zsűrizését is. A
zsűri elnöke, Jegenyei István László a
szakértelmén kívül tapasztalatát is
„bevetette”, ezért volt olyan könnyed,
szellemes, derültséget eredményező a
díjak kiosztása is. (Ez nem csoda, hiszen fél Európát bejárta, mint séf,
mint zsűritag vagy zsűri elnök.) A
nagyszámú vendégsereg egy hangulatos, kellemesen eltöltött naptól búcsúzhatott este.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK

Olyanok a szavak, mint
a hírnökök: mindazt a jót
vagy rosszat elbeszélik, ami ott
honol abban az országban,
ahonnan jöttek.
(Tamási Áron)
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Szilárd alapokon nyugszik
a város költségvetése
– Törvényi kötelezettségünk, hogy a
költségvetés kiadási és bevételi oldala
egyensúlyban legyen, ezért felelőtlenség
lenne olyan dolgokat előre betervezni,
amelyek teljesítését most még nem látjuk biztosítottnak. A zárszámadás után
dönthetünk, hogy az egyéb felmerülő
igényekre mekkora forrást tudunk biztosítani – hangsúlyozta Alattyányi
István. a Gazdasági Bizottság elnöke.
– A költségvetés összeállításakor
a testületnek számolnia kellett azzal, hogy bizonyos
városüzemeltetési
feladatokra – mint
például a zöldfelületek kezelése, a közutak, a közvilágítás és a köztemető
fenntartása – a város nem kap normatív támogatást az államtól. Ennek
oka az önkormányzat magas adóerőképessége, ami miatt 361 millió 896
ezer 436 forintot von el az állam
Vecséstől. A magasabb adóerő-képesség miatt szolidaritási hozzájárulást is
fizetnie kell a városnak, ez 324 millió
905 ezer 739 forint.
– Az idei év bevételi és kiadási főösszege 6 milliárd 196 millió 949
ezer 165 forint – folytatta Alattyányi
István– Ez több mint 500 millió forinttal magasabb a tavalyinál. Az
iparűzési adóból származó bevételt
2,6 milliárd forintban állapította meg
a képviselő-testület, az építményadót
290 millió, a gépjárműadót pedig
100 millió forintra terveztük. Vár-

hatóan további 20 millió forint folyik
be idegenforgalmi adóból, ami a környező településekkel összevetve is kiemelkedőnek mondható. A felhalmozási céltartalék 2019-ben 793 millió 437 ezer 999 forint. Az elmúlt
évekhez hasonlóan idén sem emeltük az adóterheket.
– A beruházási kiadásokra 850
millió 10 ezer 164 forint összeget terveztünk be, ebből 780 millió 529 ezer
forint olyan fejlesztés, amelyek tavalyról húzódtak át 2019-re (óvodapályázat, műfüves pálya, futópálya,
mentőállomás és alapellátási központ, útfelújítás és bölcsőde beruházás). Utak és járdák felújítására és
építésére, zöldfelületek fejlesztésére
idén 100 millió forintot terveztünk
be, ami még emelkedni fog a Kinizsi
utca és az Eötvös utca felújítására elnyert pályázati összeggel. Az egészségügy területén az alapellátási központ
és mentőállomás munkálatai mellett
idén is 100 millió forinttal támogatjuk a szakorvosi rendelőintézet működését. Idén szeretnénk megteremteni
a feltételeit egy 24 órás orvosi ügyeletnek, amelyre további 25 millió forintot biztosítunk. A hétköznapokon is
elérhető 24 órás ügyelet nagyon fontos a zavartalan orvosi ellátás érdekében, hiszen hétköznapokon a háziorvosoknak kell kimenniük a betegekhez, emiatt pedig nő a rendelőben a
várakozási idő – mondta Alattyányi
István.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT
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A BÖLLÉRVERSENY NYERTESE A KECSÓ TEAM A ZSŰRI ÉS TÁBORI FERENC ALPOLGÁRMESTER KÖRÉBEN
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
TÓFALVI MÓNIKA ÉS SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER KÖSZÖNTI A VENDÉGEKET A 42. SVÁBBÁLON FOTÓ: FEHÉRNÉ
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„…én mit tudok adni a
nemzetnek, az államnak,
embertársaimnak…”
„Nemzeti ünnepeink közül kiemelkedő
helyet foglal el márciusi Nemzeti Ünnepünk, hiszen minden magyar ember
magáénak vallja, sajátjának érzi. 171
éve ez az a nap, mely az ifjúságnak a
szabadságról beszél, s ha van, akkor
boldogan ünnepel. Ezért emlékezünk
mi is alázattal, tiszta szívvel e csodálatos nap eseményeire és hőseire. Hőseire, akik ezen a napon felismerték az
egység eget rengető erejét és tetteikben
a végsőkig bízva, elszántan, reménnyel
telve cselekedtek.”
Hagyományosan a Petőfi iskola
udvarán a Petőfi szobor szomszédságában rendezte meg a város vezetése
az ünnepséget. Nemzeti imádságunkat, a VHZ Fúvószenekarának kíséretében, közösen énekeltük el, majd
Sztyehlikné Hegyi Krisztina, a Petőfi iskola igazgatója köszöntötte Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselőt, Szlahó
Csaba polgármestert, az önkormányzat képviselőit, az intézmények vezetőit és a megjelenteket.
1848. március 15-ére emlékezni
felemelő és megtisztelő kötelesség. A
tiszta hit és az emlékezés ünnepe,
melynek történéseiből sokat tanulhatunk a mai napig. Talán soha nem
volt ilyen fontos, hogy a márciusi ifjak lelkületével ünnepeljünk, mert
veszély fenyegeti kivívott szabadságunkat, önállóságunkat, keresztény
ősi kultúránkat, s ez, unokáink jövőjét veszélyezteti. Ne feledjük: A haza
minden előtt!

A műsort a katolikus iskola mazsorett tánccsoportja nyitotta meg. A
táncot Fekete-Part Gabriella tanárnő
koreografálta és tanította be a gyermekeknek.
Először Szlahó Csaba polgármester köszöntötte Dr. Szűcs Lajos Képviselő Urat, megköszönte, hogy vállalta az ünnepi beszéd megtartását,
majd röviden beszélt a szabadságról
és hazaszeretetről, arról, hogy a mai
eredményeink a ’48-as forradalom
eseményeiben gyökereznek.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk miután köszöntötte az ünneplőket, Széchenyi Istvántól vett
csodálatos mottóval kezdte ünnepi
beszédét: „Nem vagy szabad, amíg önmagadnak élsz, mert önmagad rabja
maradsz.” Vagyis ne azt nézzem elsősorban, hogy mit kapok/kaphatok
nemzetemtől, az államtól, embertársaimtól, hanem, hogy én mit tudok
adni a nemzetnek, az államnak, embertársaimnak. Ez felszabadít és cselekvésre késztet. Miért írta Széchenyi
ezt a szinte kőbe vésendő mondatot?
Azért, mert felismerte, hogy nem az
az igazi szabadság, ami elválaszt, hanem az, ami összekapcsol. Azért is,
mert a felemelkedés ára nem lehet
az, hogy feladjuk önmagunkat, hiszen a változás célja éppen az, hogy
megmaradjunk.
„Voltak – és vannak – olyanok,
akik a „könnyebb” utat választanák:
„megéri” feladni a nyelvet és közös-

Mi történt 2019 márciusában?
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séget, hogy megfeleljünk másoknak.
Hátrahagyni mindent, ami magyarrá
tesz, amelyről biztosan tudjuk, hogy
nem természetesen emberi és értéktelen. Hátrahagyni nemzeti örökségünket, keresztény értékeinket csupán azért, mert nem „korszerű”, nem
„modern”, nem követi az egyre újabb
és újabb „irányzatokat”, elméleteket.
A ’48-as márciusi forradalom és szabadságharc öröksége az, hogy a szabadság csak akkor lesz érték, ha a
nemzet és közösség felemelkedését
szolgálja. Ügye éppoly fontos most,
2019-ben, mint 171 éve volt.”
A beszéd után a Rosmarein Tánccsoport szép táncát láthattuk, majd az
iskola diákjai adtak elő nagyon tartalmas irodalmi műsort az ünneppel kapcsolatban. Péter Zoltán tanár úr,
Czékus Jób tanár úr és Kárpáti Szilvia
tanárnő állította össze és tanította be.
A műsor végén az ünnepi koszorúzás
következett, majd a Hagyományőrző
Egyesület Fúvószenekarának közreműködésével elénekeltük a Szózatot.
Büszkén és bátran vállalhatjuk a szabad és független Magyarországunkat!
É l j e n M a g y a r o r s z á g!

A vecsési vasútállomás forgalmi
épülete előtt gyülekezett a megemlékezésre érkezők csoportja március 14én. A koszorúzással egybekötött ünnepség 17 órakor kezdődött a néhai
Bobich János vecsési vasúti pénztárnok, a Nagysallói győztes csata hőse
tiszteletére állított emléktáblánál.

KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK

A megemlékezés kezdetén az egybegyűltek közösen énekelték el a magyar és a székely himnuszt, majd a
Bálint Ágnes Óvoda Mazsola Tánccsoportja és a Czövek Olivér Református Óvoda gyermekei adtak elő
ünnepi műsort. A Grassalkovich iskola tanulója, Varsa Márton Kányádi
Sándor Nyergestető című versét szavalta el az emlékező közönségnek.
Vecsés Város Önkormányzata nevében Tábori Ferenc alpolgármester
köszöntötte az egybegyűlteket a ma-

Civilek is
ünnepeltek
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
ünnepélyes keretek között emlékezett
Bobich Jánosra az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a Megmaradunk 3000
Alapítvány.

BOBICH JÁNOS IDŐSKORI, EGYETLEN
FENNMARADT FOTÓJA
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gyarság egyik legjelesebb történelmi
eseményének előestéjén, és mondott
ünnepi beszédet. Felidézte, hogy Bobich János vecsési kötődését Orosz
Károly vasúti mérnök, helytörténész
kutatásaiból ismerhetjük. A vecsési
hős ezredesként vezette az 1849-es tavaszi hadjáratban a magyar honvédség ezredét.
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Az ünnepi beszéd után a koszorúzás és a Labdarózsa Népdalkör ünnepi
műsora következett. A megemlékezés
a Szózat közös eléneklésével zárult.
SZÖVEG ÉS KÉP: VÉN

XV. Vecsési
Borverseny
Vecsés régi pecsétjében ugyan találunk a szőlővel kapcsolatos attribútumot, de városunk határában sajnos
már hosszú évek óta egyetlen szőlőtő-

két sem. A vecsésiek emlékezetében
azonban megmaradt a szőlő, a bor
szeretete, s őseik munkaszeretetével,
szakértelmével a távolabbi területekről vásárolt szőlőt dolgozzák fel és finomabbnál-finomabb nedűt készítenek belőle. Lelkes szakértelmüket
igazolja, hogy a vecsési borversenyeken – a mi borászaink mellett – egyre több, a környező településekről
érkező borosgazda mutatja be produktumát, továbbá borászaink nem
csak helyben, hanem más borversenyeken is komoly díjakat, helyezéseket érnek el.
Már hagyománynak számít, hogy
a Grassalkovich iskolában borversenyt rendeznek. Ez történt most is,
március 23-án. Az idei, jubileumi
borversenyre összesen 68 tételt neveztek, e nem kis mennyiséget kellett
a hét tagú zsűrinek szakszerűen elbírálni. Óborból kevesebb nevezés érkezett, csak 20, melyből 7 fehérbor és
13 vörösbor volt. Újborból összesen
48 volt a bírálandó borok száma, ebből 23 fehér-, 14 vörös- és 11 rozébor
várt a mustrára.
A borbírák a húszpontos (Kádárféle) bírálati rendszer alapján értékelték a nedűket.
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A MINDENT ELDÖNTŐ ZSŰRI

Eredmények
Fehérborok kategóriában: I. helyezett, aranyérmes bor: Fazekas
József (Irsai Olivér), II. helyezett,
aranyérmes bor: László Péter (Irsai
Olivér), III. helyezett, aranyérmes
bor: Martin Márk (Sárgamuskotály).
Aranyérmet kapott még: Sárosi
István (Olaszrizling).
Rozéborok: I. helyezett, aranyérmes bor: Petz Családi Pincészet (Kékfrankos rozé), II. helyezett, ezüstérmes bor: Martin Márk (Rozé Cuvée),
III. helyezett, ezüstérmes bor: Barizs
Testvérek Pince (Kékfrankos Rozé)
Vörösborok: I. helyezett, aranyérem: Mező János-Bihal András (Cabernet Franc), II. helyezett, aranyérmes bor holtversenyben: Horváth
Béla és Varga Csaba (Merlot-Cabernet Cuvée), valamint Kis-Pál Károly
(Syrah, Pinot Noir Cuvée), III. helyezés, aranyérmes bor: Prokopecz János
(Cabernet Sauvignon). Aranyérmet
kapott még: Fazekas József (Blauburger)
Fehér óborok: I. helyezett, aranyérem: Kaposi József (Olaszrizling,
2017), II. helyezett, ezüstérem: Sárosi
István (Olaszrizling-Sauvignon Blanc
Cuvée, 2017), III. helyezett, Fazekas

József (Olaszrizling-Irsai Olivér Cuvee, 2017).
Vörös óborok: I. helyezett, aranyérem: Sárosi István (Cabernet Franc
– Kékfrankos Cuvée, 2016), II. helyezett, aranyérem: Kaposi József (Cabernet Franc, 2017), III. helyezett,
aranyérem: Horváth Béla és Varga
Csaba (Koma Cuvee, 2017). További
díjazottak, aranyérem: Várszegi Csaba
– Tábori Ferenc (Cabernet Sauvignon, 2017),

Közönségdíjasok
Fehérbor: I. helyezett: Fazekas
József (Irsai Olivér). Rozébor: I. helyezett: Martin Márk (Rosé Cuvee).
Vörösbor: I. helyezett: Erdei János
(Cabernet Franc).
Fehér óbor: I. helyezett: Barizs
Testvérek Pince (Juhfark, 2017),
Vörös óbor: I. helyezett: Horváth Béla és Varga Csaba (Koma Cuvee,
2017).
Vecsés Város Bora kitüntető címet
az a vecsési borász nyerheti meg, aki a
legmagasabb pontszámot érte el. Ezt a
címet Fazekas József érdemelte ki.
Az okleveleket és az értékes, művészien csiszolt kristályvázákat Szlahó
Csaba polgármester, Taschner István,
a zsűri elnöke és Petz Márton, a
Vecsési Borbarátok Elnöke adta át a
díjazottaknak.
A hosszan elnyúló, de kitűnő hangulatú borversenyt a finom borok
mellett a különlegesen ízletes sertéspörkölt koronázta meg, melynek főszakácsa Petz Márton volt.
Várjuk a hagyomány folytatását!
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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A VÁROSI POLGÁROK A PETŐFI TÉREN ÜNNEPELTÉK MÁRCIUS 15-ÉT FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

A XV. VECSÉSI BORVERSENY NYERTESEI FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Megújult
a kormányablak
Öt évvel ezelőtt, 2014 februárjában –
Pest megyében elsőként - adták át a
vecsési kormányablakot. Nem szokványos helyen, hanem egy bevásárlóközpontban nyitotta meg kapuit az új
ügyfélközpont, amely az elmúlt évek
alatt az egyik legnagyobb forgalmat
bonyolító kormányablakká vált Pest
megyében. A Market Centralon lévő
kormányablak nem csak a Vecsési
Járás településeinek lakosságát szolgálja ki, sok átutazó és a fővárosból
érkező polgár is itt intézi az ügyeit.
A kormányablakban nyolc munkaállomás várta az ügyfeleket, a megnövekedett ügyfélforgalom miatt
azonban egyre nagyobb igény jelentkezett a helyiség bővítésére, megújítására, ezért a Pest Megyei Kormányhivatal az ügyfelek jobb kiszolgálása
érdekében új helyiségbe költöztette
az ügyfélközpontot – a megújult kor-

mányablak a korábbi helyszíntől
mindössze pár lépésre.
A kormányablak április 29-i átadóünnepségén jelen volt Szlahó
Csaba polgármester mellett Tuzson
Bence közszolgálatért felelős államtitkár, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Tarnai Richárd, Pest megye
kormánymegbízottja, valamint a Vecsési Járáshoz tartozó települések polgármesterei (fotón).
Szlahó Csaba ünnepi köszöntőjében kiemelte, óriási forgalmat bonyolít a kormányablak, nagyon sokan intézik Vecsésen az ügyeiket. Hangsúlyozta, hogy a polgármesteri hivatalban
működő okmányirodára továbbra is
nagy szükség van, hiszen a vecsési lakosság jelentős része – kiemelten az
idősebb korosztály – ott intézi az
ügyeit.
VT INFO FOTÓ: VARGA NORBERT
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Felújítva
a Halmi telepi
iskola
műfüves pályája
Több mint 10 évvel ezelőtt adták át
a Halmi Telepi Általános Iskola
sportpályáját, amely önkormányzati
forrásból valósult meg és az első műfüves sportlétesítmény volt Vecsésen.
A műfű-burkolat és a pálya egyéb elemei a rendszeres igénybevétel következtében – az iskola diákjai a mindennapos testnevelésórákon rendszeresen használják és a VFC focistái
is a téli időszakban – elhasználódtak
az évek során, felújításuk szükségessé
vált, amit az önkormányzat pályázati
forrás bevonásával az elmúlt hetek-

ben el is végeztetett. A részletekről
Czibolya Zoltán, a sportbizottság elnöke számolt be lapunknak.
– A Vecsés FC TAO-pályázaton
kapott pénzt a Halmi telepi iskola pályájának felújítására. A beruházás keretében a pálya teljes felületén új műfű-borítást kapott, új hálók kerültek
a kapukra és a pálya körül található
palánk cseréje is megtörtént. A labdafogó hálót tavaly cseréltettük ki,
így ahhoz idén nem kellett hozzányúlni. A beruházás teljes költsége elérte a 17 millió forintot, ebből 30 százalék, azaz nagyjából 5 millió forint
volt az önrész, amit az önkormányzat
fizetett. A fennmaradó 12 millió forint származott TAO-támogatásból,
amelyért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a helyi vállalkozóknak.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT
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Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik,
amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem
a cselekedet után.
(Tamási Áron)
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Alsós Komplex
Városi Verseny
A versenyt április 2-án rendezték
meg a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskolában. A Monori Tankerületi Központ megbízásából a zsűri elnöke Hídvégi Gáborné és Osztertágné
Szeili Mariann lett. Vecsés Város Önkormányzatát Gál István, a Vecsési
Tankerületet Déri Ágnes képviselte.
A tanulók magyar és matematika tantárgyakból versenyeztek, idén is csapatversenyben, de minden csapatban
minden iskola képviseltette magát. A
csapatok elnevezésénél Bálint Ágnes
meseszereplőit és síkidomok neveit
használták. Minden résztvevő könyvjutalomban és oklevélben is részesült.

salkovich, felkészítő: Drachos Dániel), Gőz Barnabás (Petőfi, felkészítő: Bendiákné Szabó Tünde) és
Juhász Boglárka (Halmi, felkészítő:
Kordás Imola Réka).
III. helyezett: Vízipók csapat.
A csapat tagjai: Fias Máté (Andrássy, felkészítő: Kürti Orsolya),
Szécsi Dávid (Grassalkovich, felkészítő: Feketéné Kovács Viktória),
Denke Barnabás (Petőfi, felkészítő:
Bendiákné Szabó Tünde) és Deme
Sára (Halmi, felkészítő: Kordás
Imola Réka).
A MAGYAR VERSENY GYŐZTESEITORDAI GRÉTA,
PIUKOVICS ESZTER, MANKOVICS DORINA VIRÁG

Eredmények magyar
tantárgyból
I. helyezett: Kukori csapat.
A csapat tagjai: Fábián Dániel
(Vecsési Andrássy Gy. Általános
Iskola, felkészítő: Kürti Orsolya),
Mankovics Dorina Virág (Grassalkovich A. Német Nemzetiségi Ált.
Iskola, felkészítő: Feketéné Kovács
Viktória), Tordai Gréta (Petőfi Sándor Római Katolikus Ált. Iskola,
felkészítő: Fekete-Part Gabriella) és
Piukovics Eszter (Vecsési Halmi
Telepi Általános Iskola, felkészítő:
Kordás Imola Réka).
II. helyezett: Frakk csapat.
A csapat tagjai: Kudrjavcev Áron
(Andrássy, felkészítő: Lakos Ágnes), Iván-Szilvási Andrea (Gras-

Eredmények matematika
tantárgyból
I. helyezett: Négyzet csapat.
A csapat tagjai: Dudás Benedek
(Andrássy, felkészítő: Lakos Ágnes), Rudolf Sára Eszter (Grassal-
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kovich, felkészítő: Drachos Dániel), Gőz Barnabás (Petőfi, felkészítő: Bendiákné Szabó Tünde) és
Deme Sára (Halmi, felkészítő: Manduk-Faragó Renáta).
II. helyezett: Kör csapat.
A csapat tagjai: Kudrjavcev Áron
(Andrássy, felkészítő: Lakos Ágnes), Zeke Bálint (Grassalkovich,
felkészítő: Feketéné Kovács Viktória), Mayer Kinga (Petőfi, felkészítő: Fekete-Part Gabriella) és
Juhász Boglárka (Halmi, felkészítő:
Manduk-Faragó Renáta)
III. helyezett:
Háromszög csapat. A csapat tagjai:
Fias Máté (Andrássy, felkészítő:
Kürti Orsolya), Balogh Tímea (Grassalkovich, felkészítő: Feketéné
Kovács Viktória), Denke Barnabás
(Petőfi, felkészítő: Bendiákné
Szabó Tünde) és Weidinger Fanni
Panna (Halmi, felkészítő: Manduk- Faragó Renáta)

ÉS

RUDOLF SÁRA ESZTER, GŐZ BARNABÁS
DEME SÁRA, NYERTE A MATEMATIKA VERSENYT

Gratulálunk a helyezetteknek és a
felkészítő pedagógusoknak!
VT INFO
FOTÓK: HALMI ISKOLA

Városi versés prózamondó
verseny
Az elmúlt évek hagyományait követve
idén is a költészet napjához közel eső
hétvégén rendezte meg az önkormányzat
a Bálint Ágnes Kulturális Központban
a városi vers- és prózamondó verseny
döntőjét.

A vecsési vers- és prózamondó verseny
története egészen 1991-ig nyúlik viszsza, azóta minden évben megrendezték. A kezdetekkor a helyi Fidesz volt
a szervező, a rendezést 1995-ben adták
át az önkormányzatnak. Több éven át
az általános iskolák diákjai indultak a
versenyen, később a gimnázium is
csatlakozott, majd a város határain túllépve a monori gimnázium diákjait is
meghívták a szervezők. Így történt ez
most is, a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola, a Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola, a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, a Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola diákjai mellett a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulói is megmérettették magukat.
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A diákok tudását, képességeit
négytagú zsűri bírálta, az elnök Posta
Victor, a Madách Színház színművésze volt. A zsűri tagjai voltak: Vadászi
Istvánné, a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője, Nagy Gyula, a Bálint Ágnes Kulturális Központ kulturális
menedzsere és Szénási Sándor István,
a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
vezetője.

7-8. évfolyam
Vers
1. helyezett:
Szép Dóra, Petőfi – Arany János:
Tetemrehívás
Próza
1. helyezett, kupa:
Preg Dorina, Andrássy – Karinthy
Frigyes: Influenza

Gimnazisták
1-2. évfolyam
Vers
1. helyezett, kupa:
Haluska Dalma, Petőfi
Kányádi Sándor: Az okos kos
Próza
1. helyezett, kupa:
Farkas Hédi, Petőfi
Nógrádi Gábor: Denevér

3-4. évfolyam
Vers
1. helyezett:
Rajczi Attila, Halmi
Papp Róbert: Állatbíróság előtt
Próza
1. helyezett:
Jancski Boróka, Halmi
Mese a falánk tyúkocskáról
(népmese)

5-6. évfolyam
Vers
1. helyezett, kupa:
Végh Júlia, Petőfi
József Attila:
Keserű nekifohászkodás
Próza
1. helyezett:
Jancski Zétény, Halmi
Janikovszky Éva: Tükör előtt

1. helyezett, kupa:
Hegyi Fanni, Monori József Attila
Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium
Márai Sándor: Halotti beszéd
VN
FOTÓ: KATONA CSABA

Föld Napja
Önkéntesek a környezetért
A TeSzedd! – országos szemétszedő
akcióhoz csatlakozva közel 1200 fő
szedte a szemetet 6 napon át Vecsésen. Az önkéntes megmozduláson
három vecsési általános iskola – az
Andrássy iskola, a Halmy iskola és a
Petőfi iskola diákjai és tanárai, valamint az önkormányzat, a Bálint Ágnes Kulturális Központ és az EbmPapst Hungary Kft. dolgozói, vecsési
sportolók, családok és baráti társaságok, valamint a Kispatak Természetvédő Egyesület tagjai vettek részt.
Összesen mintegy 15 tonna szemét gyűlt össze, megtelt két 12 köbméteres, három 5 köbméteres és egy
4 négy köbméteres konténer. Az ak-
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ciót Krojher Gabriella koordinálta és
bonyolította le a Városgondnok Kft.vel együttműködve.

Elismerték
az iparosok
munkáját
A 107 éves Vecsési IPOSZ ünnepi
taggyűlésén Skribek Pál, a vecsési elnök köszöntötte a megjelenteket. A
rendezvényt megtisztelte Szlahó
Csaba polgármester, Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő és Dr. Vereczkey Zoltán, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mindhárman méltatták a testület 107 éves
folyamatos működését és kiemelték
az iparosok tevékenységének fontosságát.
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Vecsés kiemelkedett az országos
akció sikeres lebonyolításában, mert
itt rögtön beszállításra került az öszszeszedett hulladék. Ennek megvalósítása Petrus Balázsnak, Nagy Róbertnek és Gyenis Károlynak köszönhető.
Köszönet mindenkinek, hogy megtisztították a vecsési helyszíneket a
nagy mennyiségű szeméttől! Bízunk
benne, hogy az önkéntesek munkáját
megbecsülik a városban élők, és vigyáznak az utcák és a közterületek tisztaságára.
SZÖVEG ÉS KÉP: KISPATAK EGYESÜLET

Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.
(Tamási Áron)

Elismerések átadására is sor került.
Ötvenéves kisipari- és vállalkozói
munkájáért kapott elismerést Szegedi
István, a SZIGÜ Zrt. ügyvezetője.
Huszonöt éves kisipari- és vállalkozói munkájáért kapott elismerést:
Kári József, az Euro- Fém Kft. ügyvezetője.
Aranykoszorús mesterkitüntetést
vehetett át: Viola Ágoston és Kaiser
Pál autószerelő-mester, Geiger András esztergályos-mester, Németh Antal víz- gáz- és fűtésszerelő-mester és
Varga István lakatos- esztergályosmester.
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IPOSZ-díjban részesültek Pintér
András és Pintér Tibor, a Pintér ExportImport Kereskedelmi Kft. alapítói.
Magyar Kézművességért Díj arany
fokozatú kitüntetésében részesült
Viha Lajos facsípész és Dezső Ildikó
rongyműves.
VÉN
FOTÓ: KATONA CSABA

„Legyen
a zene
mindenkié”
Idén rendhagyó módon készült
a Labdarózsa Népdalkör április 7-ére,
a VI. Kerek a káposzta, csipkés a levele…
népzenei találkozóra.

Azért volt rendhagyó, mert most
gyermekeket, fiatalokat hívtunk meg
a rendezvényünkre, mivel legfőbb célunknak tekintjük hagyományaink,

népdalaink, népzenénk átadását a fiatalabb generációnak. Rendezvényünk színpadi mottójául Pál István
kárpátaljai népzenész - Szalonna és
Bandájától – vettünk idézetet: „Énekeld el a népdalodat, és megmondom
ki vagy!”
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét,
az életnek olyan kincsét kapja ezzel,
amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s
ami benne érték, azt mind meghatványozza.” Ezzel a Kodály idézettel nyitottuk meg népzenei találkozónkat.
A Bálint Ágnes Kulturális Központ nézőtere megtelt ifjú népdalkedvelőkkel. Saska Istvánné képviselőasszony köszöntötte vendégeinket,
ezután a Labdarózsa Népdalkör következett. Népdalkörünk nem csak a
szervezésben, hanem a műsor összeállításban is rendhagyó volt. Gyermekdalokat tanultunk, és ezzel örvendeztettük meg a meghívott gyermekeket. Kárpáti Szilvia mesemondó
a Sárga kicsi kígyó című népmesét
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adta elő, vagyis nemcsak ő adta elő,
hanem bevonta a Bálint Ágnes Óvoda Manócska csoport tagjait és szüleit is a történetbe. Nagyon jó hangulat
kerekedett a teremben, ezután a
Manócska csoport külön is bemutatkozott.
Nagy örömünkre a Rosmarein
Tánccsoport újra elfogadta meghívásunkat, és táncukkal színesítették
műsorunkat. Simor Emili, Légrády
Eszter tanítványa. Mindketten nagy
izgalommal készültek, hisz Emili először állt színpadon, Eszternek Emili
az első gyermektanítványa; dél-dunántúli dallamokat játszottak.
A Bársonykerep, a Nagykópé Citeracsoport, az Iglice Énekegyüttes,
Ionita Dániel, a Pergő és a Rakonca
Citeracsoport Bugyiról érkeztek.
Bugyin már évek óta jó hírű népzenei műhely működik. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy rengeteg
gyermek és fiatal úgy gondolja,
hogy szabadidejében népdalokat citerázik, furulyázik, énekel, vagy éppen táncol. Vecsési általános iskolásokat is csalogattunk rendezvényünkre, nagyon jó példa volt
számukra is rendhagyó ifjúsági rendezvényünk, magyar kultúránk átadása, megélése.
Népdalkörünkből indult fiataljaink sem maradtak ki a bemutatkozásból. Vass Zsanett klarinéton játszotta el Bartók: „Este a székelyeknél”
című művét, Hauser Veronika moldvai dalokat énekelt nekünk kobozkísérettel. Légrády Eszter egy más világba
kalauzolt bennünket citerajátékával,
bolgár dallamokat adott elő népművészeti mesterfokon. Nagy Blanka
magánének szakon tanul, népdalokat

énekelt. A műsort a Labdarózsa Népdalkör zárta egy tolnai összeállítással.
LÉGRÁDY ESZTER ÉS TANÍTVÁNYA

Megható volt látni a fiatalok szemében a csillogást egy-egy jól sikerült
előadás után. A program nagyon színes volt, mindenki nagy örömére.
Befejezésül vendégül láttuk a meghívottakat, beszélgettünk, énekeltünk
és lelkileg feltöltődve tértünk haza.
Úgy gondoljuk, hogy amíg olyan
pedagógusok dolgoznak, akik meg
tudják nyitni a fiatalok előtt azt az ablakot, ami betekintést enged néphagyományaink, népdalaink, népzenénk felé, nincs min aggódnunk,
hisz „…kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának”.
Ezúton is köszönetet mondunk
Vecsés Város Önkormányzatának és
a BÁKK összes dolgozójának nagylelkű segítségéért, az ifjú népzenészeinknek kitartó és szorgos munkájáért, azért, hogy ez a nagyszerű, magyar kultúránk megtartására szolgáló
rendezvény megvalósulhatott.
PAVELLA KRISZTINA, MŰVÉSZETI VEZETŐ
FOTÓ: NAGY MÁTYÁS
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Húsvéthétfői
tojásfutás
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Az év talán legszebb időszaka - a
Nagyhét – zárult le Húsvétvasárnappal. Akkor a lelkünkkel foglalkoztunk, Húsvéthétfőn már a vidámság,
a jókedv, az életöröm dominált. A népi játékok, mondókák vették át a szerepet. A legnagyobb hangsúlyt a víz
és a tojás kapta. A Kárpát-medencében az ünnep elnevezése is olyan színes, mint amilyen tarka a rét, a koratavaszi virágoktól. Nevezték vízbevető
hétfőnek, Vízhányó hétfőnek, stb.,
ugyanis a fiatal lányok ünneplőbe öltöznek és várják a csoportosan érkező fiúkat, akik meglocsolják őket,
egy-egy locsolóvers elmondása közepette. Régebben, megvolt az „áthagyományozott” szertartása ennek a locsolásnak. A lányok ugyan elbújtak,
de alig várták, hogy a fiúk megtalálják őket, és kivonszolva az udvarra,
ott több vödörnyi friss vízzel meglocsolják őket, hogy el ne hervadjanak!
Vecsésen is ezzel kezdődött az idei
Tojásfutás.
Illetve azzal, hogy a fiúk feldíszített
szekéren érkeztek a Tájházhoz, már
magukkal hozták a vízzel telt edényeket. Itt három-négy fiatal lány „vállalta”, hogy a fiúk „meglocsolják” őket,
alaposan, friss, több száz liternyi vízzel. A verset még locsolás előtt
mondta el az egyik fiú, mert locsolás
közben a sikoltozástól semmit nem
lehetett volna hallani. Félő volt, hogy
a „vödrös locsolás” már-már elfelejtődik. Hollókőn és a skanzenekben turisztikai szempontok miatt nem
hagyták el a „vödrös locsolást”, de a

kevés hazai helyszín mellett Erdélyben és a Felvidéken ragaszkodnak e
páratlan, hangulatos népszokáshoz.
Hála az Égnek és a lelkes szervezőknek, nem fog elfelejtődni ez a vígságos hagyomány, mert nagy sikere volt
most is. Valóságos vízfüggöny érte a
lányokat elölről is, hátulról is, jobbról és balról is. Levegőt alig, de vizet
annál többet kaptak. Ezt látni kell, jelen kell lenni. A locsolásért a fiúkat
festett tojással és süteménnyel kínálták a lányok, mármint azok, akik
nem siettek azonnal teljesen átöltözni. De a nagyszámú nézőseregnek is
jutott a finom süteményből.
És kezdődött a Tojásfutás. A Tájház udvarán kis homokhalmokra tettek egy-egy nyers tojást. A sor közepén
egy vödörben víz volt és oda kellett beledobni a két oldalról egyenként begyűjtött tojásokat. A legmesszebb a piros tojások voltak. Páronként lehetett
nevezni, nagyjából azonos korú gyerekeknek, fiataloknak.
Mindegyik párban az győzött, aki
a piros tojást előbb dobta a vizesvödörbe, mint a párja. Általában 10-12
pár után kis szünetet tartottak és közben a Brunner-zenekar „fújta” a talpés lábalávalót a táncolni vágyóknak.
Aztán újból lehetett szurkolni, bíztatni a versenyzőket. A nagyobb fiúkat
egy-egy kis pohár konyak is várta a piros tojás mellett, melyet nem a vizesvödörbe kellett önteni, hanem a „gallérjuk mögé”.
Remek volt a hangulat! Köszönet
a szervezőknek, rendezőknek és a
résztvevőknek is! Jövőre jöjjünk el
többen, nagyon megéri!
NAGY ISTVÁN ELEK
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Madárbarát
város lett
Vecsés
Lassan nyolc éve annak, hogy felavatták a Kispatak tanösvényt, amely a patakpart, a víz és a rét élővilágát mutatja be az arra sétálóknak. Tavaly ugyanitt adták át a mintegy 800 méter
hosszú futópályát, így azóta már nem
csak kellemes sétát tehetünk a Gyálipatak mellett, hanem sportolhatunk
is, ha úgy tartja kedvünk. Most pedig
egy újabb kezdeményezésnek köszönhetően már a patakpart madárvilágával is megismerkedhetnek az arra járó
érdeklődők: április 12-én huszonkét
madárodút és a ház és a kert környezetének leggyakoribb madárfajait bemutató színes információs táblákat helyeztek ki a tanösvény mentén. Az
odúk kihelyezésében részt vett Bajor
Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke is.

A kezdeményezés célját Várszegi
Csaba önkormányzati képviselő, a
környezetvédelmi bizottság elnöke
foglalta össze röviden: „Február elején jött az ötlet, hogy a meglévő tan-

ösvényt madártanösvénnyel kellene
bővíteni, hiszen a környezetvédelem
mellett a madarak védelme is rendkívül fontos. A Madárbarát mintakert-tanösvény célja, hogy a gyerekek
és a felnőttek számára egyaránt érdekes és szemléletes módon mutassa be
a leggyakoribb madárbarát kerti eszközöket és az ezekkel védhető madárés egyéb állatfajokat. A városban élők
mindennapjait is megkönnyítheti a
helyi madárállomány, hiszen a megszaporodott rovarok ellen is hasznosak ezek az állatok. (Forrás: Vecsés
Város Facebook oldala.) Várszegi Csaba hozzátette: a város és a Környezetvédelmi Bizottság is elkötelezett a
természeti értékek, az élővilág védelme iránt, emellett az is fontos cél,
hogy a tanösvény a vecsési családok
programlehetőségeit is színesítse.
A jövőben a tanösvény további fejlesztése is várható: három denevérodút, egy gólyafészektartó állványt, illetve ősszel három darab önetetőt helyeznek ki a tanösvény mentén.
Az önkormányzat köszönetét fejezi
ki a program támogatásáért a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesületnek, továbbá a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. munkatársainak, a Vecsési Közterület Felügyeletnek és a Kispatak Természetvédő
Egyesület és Hulladékkomandó tagságának. Az eseményen Lakner Brigitta
óvodavezető vezetésével a Bálint Ágnes
Óvoda Cicamica csoportja is részt vett.
A program megvalósítása közel 350
000 forintba került, a költségeket
Vecsés Város Önkormányzata a környezetvédelmi alapból finanszírozta.
VT INFO, KÉPEK: VARGA NORBERT
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– A KERESZTÉNYSÉG NAGY ÜNNEPE HÚSVÉT: KERESZTÚT ÉS FELTÁMADÁS FOTÓ: KATONA CSABA

„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ” KÁRPÁTI SZILVIA ÉS A MANÓ CSOPORT FOTÓ: NAGY MÁTYÁS

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Több mint 1,6 milliárd forint
maradt a tavalyi költségvetésben
A május 15-ei rendkívüli testületi
ülés legfontosabb napirendi pontja
az önkormányzat tavalyi évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása volt. A zárszámadás a 2018. évi gazdálkodásról ad
pontos képet. Az elmúlt évben jelentős beruházásokat tudott végrehajtani az önkormányzat, ugyanakkor az
intézmények zavartalan működése is
biztosított volt. Az elmúlt évi bevételek főösszege 8 821 569 766 Ft, a kiadások főösszege pedig 7 207 116 374
Ft. A két oldal különbsége – mintegy
1,66 milliárd Ft – pozitív irányba billenti a mérleg nyelvét. Ebből az öszszegből felhalmozási maradvány 896
millió Ft, feladattal terhelt működési
maradvány 204 millió Ft, a fennmaradó 513 millió Ft pedig szabad
pénzmaradványként jött át az elmúlt
évről.

Az utóbbi összeget osztotta fel újra a képviselő-testület. Általános céltartalékra 15 millió Ft-ot töltöttek
vissza, a vis maior keretet 20 millió
Ft-ra állították be. Parkgondozásra,
közterületek rendezésére közel 30
millió Ft-ot, a civilszervezetek támogatására összesen 16 millió Ft-ot terveztek. A Vecsés SE-t további 11,5
millió Ft-tal, a kézilabda-szakosztályt
20 millió Ft-tal, a Vecsés FC-t pedig
15,1 millió Ft-tal támogatja a városvezetés, a polgárőrség pedig további 4
millió forint támogatásban részesül.
A feladattal nem terhelt felhalmozási maradványból az egyéb beruházási költségek fedezetét biztosítja az
önkormányzat. Az Eötvös utca felújítására 60 millió Ft-ot, a Bálint Ágnes
Kulturális Központ színházterem
padlózatának felújítására 5 millió Ftot, a 0202-es út építésének előkészü-

TESTÜLETI ÜLÉS

Mi történt 2019 májusában?
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leteire 10 millió Ft-ot különített el a
képviselő-testület. Az Epresben lévő
játszótér felújítását 28 millió Ft költséggel állították be, az Erzsébet téri
templom lépcsőjének felújításához
10 millió Ft-tal, a Grassalkovich iskola étkezőjének felújításához 10 millió Ft-tal, az útépítésekhez pedig a
költségvetésben meghatározott összegen felül további 100 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT

Lótott-futott
Vecsés apraja
és nagyja
Szikrázó napsütés és már-már nyárias
meleg fogadta a futókat május 11-én
a vecsési sportpályán. Ezen a napon
rendezték meg a Lóti-Futi nyílt utcai
futóversenyt, melyen idén is több százan vettek részt. A verseny napján
minden adott volt egy tökéletes csa-

ládi sportnap lebonyolítására. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is szép
számmal képviseltette magát a versenyen a gyermek és a felnőtt korosztály szinte valamennyi korcsoportja.
A délutánt Szlahó Csaba polgármester rövid köszöntővel nyitotta
meg, majd egyből elrajtoltak a legifjabbak. Többen is szülői segítséggel
teljesítették a 200 méteres távot, köztük a legfiatalabb Szurmák Milán is,
aki a verseny utáni napokban ünnepelte első születésnapját. S ha már a
legifjabbról szót ejtettünk, itt említenénk meg a legidősebbeket is: férfiak
között a 77. évében járó Papp Miklós,
a hölgyek között pedig az 1966-os
születésű Ruff Ildikó érdemelte ki a
legidősebb versenyző „címet”.
Nem maradt el az iskolák közötti
részvételi arányverseny, melyet idén
is a Halmi iskola nyert 32,72 százalékkal, a második helyet az Andrássy
iskola szerezte meg 21,42 százalékkal,
harmadik lett a Grassalkovich iskola
19,36 százalékkal, a negyedik helyen
pedig a Petőfi iskola végzett 12,32 százalékos részvételi aránnyal.

INDULÁSRA VÁRVA
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Győztesek
Gyermek 0:
Molnár Máté, Kárpáti Laura.
Gyermek I.:
Békési Ignác, Barta Zorka.
Gyermek II.:
Nagy Bálint, Tarcsafalvi Virág.
Gyermek III.:
Szűcs Dániel, Jancski Boróka.
Gyermek IV.:
Roszik György, Targyik Réka Laura.
Gyermek V.:
Várszegi Lőrinc, Szentgyörgyi Zita.
Serdülő:
Nagy Marcell, Viha Borbála.
Ifjúsági:
Genyi Dávid, Halla Petra.
Felnőtt I.:
Filipszki Péter, Kovács Evelin.
Felnőtt II.:
Dakó Ádám, Szorcsok Krisztina.
Felnőtt III.:
Tóth Gábor, Horta Judit.
Felnőtt IV.:
Somogyi Károly, Szűcs-Kulcsár
Jánosné.
A Budapest Airport Zrt. jóvoltából az ifjúsági és a felnőtt I. korcsoport győztesei, valamint a felnőtt II.
korcsoport első helyezettje nevezést
nyert az augusztusi Runaway Run futóversenyre.
Az idei Lóti-Futi sem kizárólag a
futásról szólt, igaz, a sokak által várt
helikopteres repülés elmaradt, így is
maradt bőven egyéb érdekesség a
sportpályára kilátogató érdeklődők
számára. A legkisebbeket ugrálóvár és
kisvasút, a nagyobbakat motoros
fánk várta. A kerékpározás iránt érdeklődők a Team SunVelo standján
felállított szimulátoron tapasztalhatták meg az országúti kerékpározás ki-

hívásait, a terepkerékpározást népszerűsítő Úttárs MTB Team pedig
egy kamionnal érkezett a rendezvényre. Palacsintasütő versenyt is rendeztek ezen a napon, a Gól büfé és
Palotai Pál által szervezett verseny „királynője” Siklósi Alexandra lett.
A győztesek most is értékes nyereményeket kaptak a rendezvényt támogatók népes tábora által.
Köszönet érte!
VARGA NORBERT
FOTÓ: KATONA CSABA

Szentmise
a kitelepítettek
emlékére
A szülőföldjétől 1946-ban megfosztott 1500 vecsési emlékére tartottak
szentmisét május 11-én a Szent
Kereszt templomban. A mise alatt
minden ének és az imádságok egy része német nyelven hangzott el.

AZ EMLÉKEZÉS KOSZORÚIT HELYEZTÉK EL
A SZENT KERESZT TEMPLOMNÁL
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A hívek a hagyományoknak megfelelően minden évben május második szombatján imádkoznak a szülőföldjüktől igazságtalanul megfosztott
Vecsésiekért, családjaikért, és azért,
hogy hasonló szörnyűség soha többet
ne fordulhasson elő.
A szentmise végén a templom külső falán az elhurcolást megörökítő
emléktáblát szentelt vízzel hintette
meg Huszka Mihály plébános atya,
majd Vecsés Város Önkormányzata
és a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében koszorúzták
meg az emlékhelyet.
A megható megemlékezésen Osikovicsné Csendesi Mária által felkészített négy tanuló – Korponai Anna,
Németh Réka, Kovács Petra és Juhász
Vanda – imádságos éneket adott elő.
Az emlékező polgárok a templomtól az állomáshoz mentek, hogy az ott
elhelyezett emléktáblát is megkoszorúzzák.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Ballagás a
gimnáziumban
Idén a Petőfi iskola május 3-án, pénteken 12 órától búcsúztatta végzős di-

ákjait. Ezen tanulók közül a németes
csoport a 10. év végén előrehozott középszintű érettségit tett német nyelvből, a 11. év végén pedig hárman közülük – Stiller Erzsébet, Szőke Viktória
és Vass Zsanett – a sikeres emelt szintű érettségi vizsgát is teljesítette. Jó
eredményüknek
köszönhetően
mindhárman megkapták az érettségivel a középfokú nyelvvizsgát. Szőke
Viktória és Vass Zsanett az idén a felsőfokú német nyelvvizsgát is megszerezte.
A műsor idén is könnyeket csalt a
szemünkbe. Szülők, tanárok, diáktársak egyaránt meghatódva hallgatták az igazgatóasszony, Sztyehlikné
Hegyi Krisztina szavait és iskolánk lelki vezetőjének, Mihály atyának gondolatait arról, hogy a legnagyobb feladat az életben önmagunk megismerése, a legnagyobb út pedig az
önmagunkban tett utazás.
Mihály atya beszédében visszautalt arra az április végi kirándulásra,
melyen a végzős diákokkal és néhány
kollégával együtt vett részt a Pannonhalmi Főapátságban. E zarándoklat a
kezdete annak a hosszabb útnak,
melyre most a végzős tanulók az Alma Mater elhagyásával rálépnek: reményeink szerint egy szép, sikeres
érettségi után mindannyian arra folytatják útjukat, amerre kitűzött céljaik
vezetik őket.

BÁNLAKI TIBORNÉ ÉS A 12.B OSZTÁLY

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

MÁRTON ANNAMÁRIA ÉS A 12.A OSZTÁLY

A 12.a osztály nevében Diós Máté,
a 12.b osztály nevében pedig Váradi
Dorina búcsúzott. A 11. évfolyam
képviseletében Árvai Dorina beszélt.
A műsor színvonalát emelte a német és magyar nyelvű énekkar egy-egy
produkciója Osikoviczné Csendesi
Mária és Czékus Jób tanár kollégák vezetésével. A rendezvényt Sztyehlik Anna
(11.a) művészi színvonalú szavalata és az
ünnepélyes zászlóátadás zárta le.
SZÖVEG: D.T.D.

A ballagó diákok névsora
Albert Daniella, Balla Dominika,
Berta Eszter, Bokor Zsófia, Diós
Máté, Duffer Norbert, Gálig Tamás, Halla Péter, Horn Gabriella,
Laza Viktória, Ledniczki Bence,
Lódi Levente, Mihalik Fanni, Oláh
Zoltán, Oláh Regina, Pap András,
Rácz Viktória, Réti Ádám, Sánta
Szilveszter, Szőlössi Szabina, Seprényi Anita, Takaró Patrik, Varga
Viktória, Vennes Gergő, Vasilkovicz
Xénia, Vörös Kristóf
Osztályfőnökük Bánlaki Tiborné:
Alattyáni Zsombor, Antal András,
Baranyi Ádám, Debreczeny Fanni,
Deschelák Barnabás,Dobai Márk,

Gábos Sándor, Guzsván Tímea,
Haumann Viktória, Jónás Miklós,
Laczkó Petra, Nagy Melinda, Nagy
Regina, Nagy Tamara, Németh
Richárd, Raibl Regina, Seres Tamás, Simó Norbert, Stiller Erzsébet,
Szabó Petra, Szabó Zita, Szőke Viktória, Váradi Dorina, Vass Zsanett,
Vitéz Orsolya
FOTÓK: VARGA NORBERT

Befejeződött
az Erzsébet
téri templom
felújítása
Május 19-én teljesen megtöltötték a hívek
a templomot, sőt a mise megkezdése előtt
sokan várakoztak a templom előtt is.
Az Andrássy-telepi hívek várták
főpásztorukat, Beer Miklós váci
megyéspüspököt, hogy szentmise keretében
benedikálja (újra megáldja)
a megújult templomukat.

Az 1958. december 8-án felszentelt
templom nehéz körülmények között
épült fel. Ne felejtsük el, 1958-at írtunk! Kizárólag a hívek és Bognár
Ferenc atya áldozatos munkájának volt
köszönhető, hogy felépülhetett. Az akkor felhasznált anyagok, technológiák
nem csoda, hogy a hat évtized alatt „elfáradtak”, javítást, cserét igényeltek.
Természetesen egy ilyen óriási
munka súlyos összegbe kerül. A vecsési önkormányzat vezetősége komoly összeget nyújtott a felújításhoz,
ezen felül a plébánia pályázaton is
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A TELJESEN FELÚJÍTOTT BELSŐ TÉR EGYIK RÉSZE
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nyert egy jelentős támogatást. Amint
az építésénél, a hívek most is emberfeletti áldozatot hoztak, hogy templomuk
szép lehessen. A segítés, a sok-sok áldozat nem volt hiábavaló, mert mindenki megállapíthatja: csodálatosan
szép lett a templom, az idősek szerint
szebb, mint felépítésekor. A munkálatokat Pál Annamária mérnök, az
Egyházközségi Tanács Elnöke koordinálta és ellenőrizte nagy szakértelemmel. A felújítást végzők pedig lelkiismeretes, pontos munkájukkal járultak
hozzá a szép eredményhez.
Beer Miklós püspök atya szentmise keretében benedikálta, újraáldotta
a felújított templomot. Szentbeszédében a püspök atya is megköszönte
mindenki támogatását, segítségét. Ezt
tette Frics Zoltán diakónus, plébániavezető is, és mivel vannak még elvégzendő feladatok, kéri továbbra is a támogatást.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK

„A vers
az, amit
mondani kell”
(Kányádi Sándor)
A Róder Imre Városi Könyvtár május hónapban három sikeres irodalmi rendezvénynek biztosított helyszínt. Tartottunk tőle, hogy manapság, amikor nincs igazán presztízse a
költészetnek, kellő érdeklődőt tudunk-e elérni.
Megállapíthatjuk, hogy a vecsésiek
szeretik a költészetet. Varsa Mátyás
irodalmi estjén –„Tiszától a Dunáig”
címen – a klasszikus költők ismerős
rímei előhívták iskoláskori emlékeinket. Jó volt hallgatni, mert a vers
igazi mélységét, értelmezését avatott
előadó tolmácsolásában érthetjük,
érezhetjük igazán.
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napjáról, és minden évben osztatlan
sikert aratnak. Kedves, szeretett emberek, szeretni való versekkel. Egy
közösség épült köréjük, akik az estet
követően baráti beszélgetéssel ünnepelték a napot.

VARSA MÁTYÁS TOLMÁCSOLÁSÁBAN
A VERSEK IGAZI MÉLYSÉGÉT IS ÁTÉREZHETTE
A KÖZÖNSÉG

Sallay Gyula önálló irodalmi estje
már régóta tervezett program volt. A
Vecsési Tájékoztatóban rendszeresen
jelennek meg versei, de így egy csokorban először hallgathattuk a szerzőt. Elvarázsolt minket őszintesége,
gondolatainak egyszerűen fogalmazott, döbbenetes mélysége. Az esten
közreműködött Farkas Éva színésznő
és Kocsis Zoltán zenész. „Ennyi idő
alatt ennyire tellett, ám erre az élet
még lapot emelhet” idézhetjük a költő Sallayt. A lapot reméljük, megkapja, és várhatjuk a folytatást.

SALLAY GYULA ŐSZINTESÉGE ELVARÁZSOLTA
A KÖZÖNSÉGET

A G. Ferecnzy Hanna Irodalmi
Kör estje májusban már hagyomány
könyvtárunkban. Minden évben
megemlékeznek névadójuk születés-

NÉVADÓJUK SZÜLETÉSNAPJÁRA EMLÉKEZTEK A
G. FERENCZY HANNA IRODALMI KÖR TAGJAI

KÉP ÉS SZÖVEG: KÖNYVTÁR

Az elmúlt
évek egyik
legsikeresebb
Mesefesztiválja
Már a programok legelején felhúzták
a hangulatot a szervezők: lüktető ritmusokkal és professzionális táncbemutatóval nyílt meg a hetedik mesefesztivál. A táncbemutatót érdeklődve figyelő temérdek gyermek a show
után a Mazsola színpadra (nagyszínpad) sereglett, így Szlahó Csaba polgármester gyermekek gyűrűjében
nyithatta meg a napot. A közönséget
köszöntötte Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Kis Tóth János, a
Bálint Ágnes Kulturális Központ
igazgatója is. A fesztiválhangulatot
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megalapozó kezdés után kiürült a
Mazsola színpad, a gyerekek és kísérőik szétszéledtek a téren, ahol bőven
akad látni- és kipróbálnivaló foglalkozás, sok-sok játék és színes portékákat
kínáló árus. (Utóbbival kapcsolatban
meg kell jegyezni, hogy ránézésre jó
minőségű, igényes, többségében kézműves-termékeket láttunk a pavilonoknál, műanyagszagú gagyival sehol
nem találkoztunk, amit külön köszönünk a szervezőknek.) Az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is két helyszínen zajlottak az események, amíg a városközpontban pihent a nagyszínpad,
addig a Bálint Ágnes Emlékház kínált
színvonalas programokat az érdeklődőknek. A Szent István tér és az emlékház között most is kisvasút és egy
nosztalgiabusz biztosította az átjárást. A
városháza előtt felállított Kukori színpadon a Bóbita együttes lépett fel először, majd délután a Sündisznócska lovagol című meseelőadást láthatta itt az
érdeklődő közönség.
Futrinka utcán túl. A szombati
nap – és az egész fesztivál – egyik legfontosabb eseményére 17 órakor került sor. Ekkor mutatták be a Futrinka utcán túl című antológiát és a
hozzá készített Hetedhét fejtörő gyermekfoglalkoztatót. A kötetben olyan
kiváló kortárs írók meséi olvashatók,
mint Berg Judit, Lackfi János, Kertész
Edina, Szabó T. Anna, Tamás Zsuzsa
és Tóth Krisztina. A meséket Maros
Krisztina illusztrációi teszik teljessé.
A bemutató után a helyszínen természetesen vásárolni is lehetett a
könyvből, az árusítóponton a szerzők
dedikálták is a mesekönyvet. A szombati programokat az Alma együttes
koncertje zárta.

Május 19-én már nem voltak
olyan jó szívűek az időjárásért felelős
égiek. Vasárnap hajnalban kiadós
esőt küldtek a környékre, ami ugyan
elpárolgott a 11 órás kezdésre, de a
nap hátralevő részében már nem lehetett részünk a szombatihoz hasonló zavartalan napsütésben. A programok 11 órakor kezdődtek az emlékházban az Ebengubák című egyedi
stílusú zenés bábelőadással, majd délben a városközpontban folytatódtak
a Bóbita együttes koncertjével.
A tavalyi eredményes rajz-rekordkísérlet után idén egy újabb rekord
felállítására tettek kísérletet a mesefesztiválon. A Mazsola színpad előtt
állították fel Magyarország legnagyobb, mintegy 300 négyzetméteres
rajztábláját, melyet a Bau-Styl Kft. készíttetett el és szerelt össze. A táblát
összesen hatszor rajzolták körbe a
gyerekek a fesztivál ideje alatt, így öszszesen 1800 négyzetméter rajzot készítettek, amivel felállították a legnagyobb méretű krétarajzrekordját. Az
eredményt a magyarországi rekordok
regisztrátora, Gál Gábor hitelesítette.
A rekordkísérlet a Bau-Styl Kft. közreműködésével valósult meg.
Délután 16 órától pedig a Belváros Betyárok remek gyermekdalaira
bulizhattak kicsik és nagyok Mazsola
színpad előtt. A fesztivál vége nem
pont úgy sikerült, ahogyan a szervezők szerették volna: az először csak
éppen pötyögő eső nem várta meg a
rendezvény végét, a besimuló felhőkből jókora eső ömlött a fesztiválozók
nyakába, miközben Malek Andrea és
az Eszement Meseband már hangolt
a 18 órás záró koncertre. Már éppen
sajnálkozni kezdtünk, amiért az üres,
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esőáztatta piactérnek kell majd játszaniuk, mikor bejelentették, hogy a koncertet fedett helyen, a kulturális központ előterében tartják meg. A szervezők profizmusát dicsérte, hogy
néhány perc alatt megteremtették a
beltéri előadás feltételeit. Az előtérbe
zsúfolódott lelkes közönség pedig jól
járt, hogy nem menekült haza az eső
elől, mert végül egy igazán jó hangulatú, családias légkörű koncert alakult ki a rögtönzött helyszínen, és a
két nap sok-sok szép emlékén túl egy
vidám és igényes zenei élménnyel
gazdagabban térhettek haza.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT

lyamatosan sorba álltak a csöppségek, hogy mehessenek néhány kört a
látványosan kialakított parkban.
A Piac téri központi helyszínről
gumikerekes kisvonattal és nosztalgiabusszal folyamatosan érkezőkkel
állandóan cserélődött az emlékház
közönsége. A vendégekkel beszélgetve,
kiderült, hogy többen a fővárosból és
a térség településeiről látogattak hozzánk, mert sokat hallottak az emlékházról, és tisztelői a meseírónak.
Voltak olyanok is, akik tudtak arról, hogy e falak között megfordult a
királyi pár, I. Ferenc József és Sissy is,
nagyon sok hírességgel együtt.
Valóban, már a bejáratnál érezzük
a hely szellemét, az idősebbek meg-

Mesefesztivál
az emlékházban
78

Egy szülő a Bálint Ágnes Emlékházban így foglalta össze a véleményét:
„Nagyon kellemes itt, szép a környezet
és szinte mindenütt van valami, ami a
gyermeknek kell. És belátható minden,
idősebbek le tudunk pihenni, és a gyermekek biztonságos környezetben motorozhatnak, csúszdázhatnak, kisvonatozhatnak, trambulinon ugrálhatnak.”
Magam csak megerősíthetem unokáim tapasztalatán. Különösen vonzó
volt a minivasút sínpályája alá épített
csúszda és alagút, ahonnan létrán lehetett kijönni. Természetesen ezt
csak akkor lehetett használni, ha a
kisvasút nem üzemelt. Ha viszont zakatolt, akkor feltűnő volt a vonatparancsnok, Sárváry professzor briliáns
szakmai tudása és a csemeték iránti
féltő szeretete. Nem csoda, hogy fo-

MEGTELT A BÁLINT ÁGNES EMLÉKHÁZ
NÉZŐTERE

kezdik az időutazást fiatalságuk felé.
A Futrinka utca kicsiny házaiban
mindenki talál valamit: a gyerekek
érdekességeket, az idősebbek szép
emlékeket.
Az írónő két leánya állandóan a
területen volt és készségesen adott információkat édesanyjukról és az emlékházról. Elmondták, hogy a család
birtokába éppen 100 éve került az
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egykori Andrássy Vadászkastély. Volna még tervük egy minimális bővítésre, ami a lehetőségeiket is növelné, de az anyagiak szűkösek és ők
sem lettek fiatalabbak.
Kiemelték, hogy a Mesefesztiválhoz a főszervezők jelentős támogatást
adtak, többek között így valósulhattak meg a gyermekelőadások. Az egykori teraszhoz hozzáépített színpadon
szombat délelőtt a Napraforgó Meseszínház: Tündérmanó mesejátékát,
délután pedig a Fabula Bábszínház:
Mazsola és Tádé bábjátékát láthatták
kicsik és nagyok. Vasárnap több volt
a zene, de a vidámság megmaradt.

Zajlanak
az út- és
járdafelújítások
A Mátyás utcában május közepén befejeződtek az útépítési munkálatok,
az utca utolsó szakasza is aszfaltburkolatot kapott, így egy gyűjtő- és elkerülő úttal javult a helyi közlekedés.

MÁTYÁS UTCA

Délelőtt Kalap Jakab Ebengubák bábkoncertje a világzenéjét, 15 órától a
Fogiszínház: A kis hableány című
gyermekmusicaljét élvezhette a közönség.
Bálint Ágnes itt alkotta a gyermekek értelmi és érzelmi világát jobbá
formáló meséit. Az emlékház ezt
igyekszik megidézni – nagy sikerrel.
Köszönjük!
– SZALONTAI –
FOTÓ: VARGA NORBERT

      
Folytatódott a járdaépítés a Zrínyi
és a Dózsa György utcában. Elkészült
a Toldy Ferenc és Arany János utca,
valamint a Lévai és a Besenyői utca
közötti szakasz. Az elhasználódott betonjárdákat mindkét helyszínen elbontották, a helyükbe korszerű és
esztétikus térkő burkolat került.
VT INFO
FOTÓK: VARGA NORBERT

ZRÍNYI UTCA
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PAPP MIKLÓST (A LEGIDŐSEBB FÉRFI VERSENYZŐT) KÍSÉRI AZ IFJÚSÁG FOTÓ: KATONA CSABA

AZ EMLÉKHÁZ FUTRINKA UTCÁJA FOTÓ: GÁBOR BÉLA
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Újratelepítés
napja
Városi ünnep
„Több olyan jeles dolog hozott ide minket, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Örömmel ünnepeljük meg városunk születésnapját, és tisztelettel
adózunk azon sváb elődeink emléke
előtt, akik letették településünk alapjait. Ilyenkor kerítünk alkalmat, hogy
megköszönjük mindazok teljesítményét,
akik kiemelkedő munkájukkal gazdagabbá tették városunkat és öregbítették
hírnevét, valamint ma köszöntjük pedagógusainkat, akik sokat fáradoztak
a jövő generációjának neveléséért, gyermekeink tanításáért” – ezekkel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét
Szlahó Csaba polgármester, majd felidézte Vecsés elmúlt években végbement fejlődését.
„Közösen átrajzoltuk városunk arculatát, mára helyben is színes kulturális
programokat kínál a Bálint Ágnes
Kulturális Központ. Több épületünk
megújuló energiával üzemel, jelentősen
nőtt az óvodai és bölcsődei férőhelyek
száma, jelentősen bővültek sportolási lehetőségek, modern játszóterek várják a
gyerekeinket, mindenhova elér a víz- és
csatornahálózat, mindenki portalanított
utcákon érheti el otthonát, jelentősen
bővült az igénybe vehető szakrendelések
száma, mára már nemcsak a piacon tudunk bevásárolni és több nívós vendéglátóhely nyitotta meg kapuit.” (…)
– Mindannyiunk elemi érdeke,
hogy az útirányt jól határozzuk meg,
ezért a lakossági igényeket rendszeresen

felmérjük és beépítjük programunkba.
Arra azonban mindig ügyelnünk kell,
hogy a pillanatnyi előnyökért ne áldozzuk fel a szavahihetőségünket. A biztonságos gazdálkodásra és a beváltható ígéretekre alapoztuk programunkat,
így cselekedtünk a múltban, és ezt az
elvet követjük a jövőben is, ha erre felhatalmazást kapunk majd – hangsúlyozta Szlahó Csaba.
A polgármester beszéde után a kitüntetések átadása következett.
Az Év Fiatal Sportolója elismerést Lőczi Roland ökölvívó vehette át.
A Vecsés SE sportolója több mint 80
mérkőzésen lépett ringbe az egyesület
színeiben. Serdülő és junior korcsoportban is a magyar válogatott keret
tagja volt. Kétszeres magyar bajnok,
kétszeres diákolimpia országos bajnok.
Vecsés Sportjáért Érdemérem
kitüntetésben részesült Simon
Mihály. A Vecsés SE postagalamb
szakosztály vezetője 40 éve tevékenyen vesz részt Vecsés sportéletében,
éveken keresztül az egyesület alelnöki
tisztségét is betöltötte.
Köszönő Oklevél kitüntetést vehetett át:
Seres Imréné Belucz Mária óvodapedagógus. Pályafutását Vecsésen
kezdte az I. sz. Napközi Otthonos
Óvodában, ahol 1982-ig dolgozott, jelenleg a Vecsési Mosolyország Óvoda
óvónője, 2019. novemberében nyugdíjba vonul.
Vizvári Edit, a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola fizika és matematika szakos pedagógusa, aki 2013
óta igazgató-helyettesként aktívan
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részt vesz az iskolavezetőség munkájában, a tanórákon kívüli programok
szervezésében és lebonyolításában.
Elismerő Oklevél kitüntetésben
részesült:
Eszényiné Honti Krisztina, aki óvodapedagógusként 1988. augusztus 8.
óta dolgozik a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvodában. Kedves, biztonságot
sugárzó személyiségét a gyerekek és a
szülők is nagyon szeretik.
Pleskovics Sándorné, aki 1983 augusztusa óta dolgozik a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium alsó tagozatán. Diákok
százait oktatta, nevelte hosszú és sikeres pályáján nagy tudással és szakértelemmel.
Antal Zoltán, a Vecsési Sportegyesület kézilabda szakosztály vezetője.
Vezetésével a férfi csapat 2 bajnokságot megnyerve, fokozatosan megerősödve az NB I.-ig jutott.
Simon Ágnes gyémántdiplomás védőnő. Védőnői képesítése megszerzésétől (1954) nyugdíjazásáig Vecsésen tevékenykedett a csecsemő-, gyermek-, illetve anya- és nővédelem
területén. Több ezer gyermek – ma
már felnőtt – köszönheti neki életét,
jólétét.
Pro Urbe Posztumusz elismerő
címet adományozott a képviselő-testület Brunner József részére. A kitűnő
zenész életének 53. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Munkássága
veretes része Vecsés zenei életének.
Több évtizeden keresztül aktív tagja
volt a fúvószenekarnak, elnökhelyettese a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesületnek, vezetője, kiváló trom-

bitása saját zenekarának a Brunner
Zenekarnak.
A képviselő-testület Pro Urbe elismerő címet adományozott Brunner
Ferencnek, aki 1982-től önálló kisiparos, több mint 30 család számára biztosít a mai napig is munkahelyet gépgyártó üzemében. Egyebek mellett a
KIOSZ vecsési szervezetének elnöke
volt. 1990-től 1994-ig Vecsés Nagyközség önkormányzati képviselője,
1994-től országos német nemzetiségi
önkormányzati képviselő, továbbá
oszlopos tagja volt a Kulturverein
(Kulturferein) Vecsésnek.
A kitüntetések átadása után az Újratelepítési Emlékmű koszorúzásával
rótta le tiszteletét a város alapítói
előtt a képviselő-testület, a pártok helyi szervezetei, az egyesületek és a civilszervezetek.
VARGA NORBERT
FOTÓK: KATONA CSABA

Ünnepélyes
keretek között
átadták
a Tipegők
bölcsődét.
Június 14-én, az ünnepélyes átadáson
Szlahó Csaba polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket és érdeklődőket. A polgármester kiemelte, az
volt a városvezetés célja az új bölcső-

83

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

de építésével, hogy segítse az itt élő
családokat, ezen belül is a nők munkába való visszatérését, a család- és a
munkavállalás összeegyeztethetőségét. Megköszönte a munkát a beruházás valamennyi szereplőjének, majd
hozzátette, hétfőn birtokba vehetik a
gyermekek az új épületet.
A polgármesteri köszöntő után dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
szólt a megjelentekhez. Kihangsúlyozta: a pályázati lehetőségek egyik
nyertese Vecsés volt, mert a város közel 1 milliárd forint támogatást nyert
fejlesztésekre az elmúlt években. „Ez
is azt mutatja, hogy a vecsési önkormányzat az elmúlt időszakban is azzal
foglalkozott, hogy az itt élő emberek lehetőségeit minél jobban segítse, és elérje, hogy minél jobb körülmények között
élhessenek” – mondta Szűcs.

lió 180 ezer forint támogatást nyert
az önkormányzat, melyet saját költségvetéséből további 120 millió 780
ezer forinttal egészített ki. A Damjanich utca 34. szám alatti új bölcsőde 56 gyermek befogására alkalmas.
Az 763 m2 alapterületű épületben a
csoportszobák mellett helyet kapott
egy modern melegítőkonyha és a
gyermekek egészségét elősegítő sószoba is. Az épülethez tartozik egy 1600
m2 területű játszóudvar, 11 parkoló
és 10 kerékpártároló. A bölcsődei
eszközök beszerzése mintegy 27 millió forint pályázati támogatásból, a tetőszerkezetre szerelt napkollektor pedig 2,4 millió forint pályázaton kívüli
forrásból valósult meg.

ÁTADÓ ÜNNEPSÉGEN A BÁLINT OVISOK

A BÖLCSŐDE JANUÁRBAN AZ UDVAR FELŐL
FOTÓ: – SZAJAN –

A Tipegők bölcsőde építésére a
Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program keretében kiírt
„VEKOP-6.1.1 Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának
növelése” tárgyú pályázaton 335 mil-

A kivitelezést helyi vállalkozók bevonásával a Reogroup Kft. végezte, a
beruházást a Vecsés Városközpontfejlesztő Projekt Nonprofit Kft. és az
önkormányzat vagyongazdálkodási
osztálya közösen bonyolította le.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT
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Megemlékezés
a nemzeti
összetartozás
napjáról
és Trianonról
„Nem sírt kell ásni, hanem fundamentumot” – figyelmeztetett már bennünket Tamási Áron Trianonnal
kapcsolatban, hogy szép hazánk ismét felépülhessen.
Ragyogó időnk volt, sokan jöttünk
össze, hogy részt vegyünk június 4-én
a Megmaradás emlékműnél megtartott megemlékezésen, melynek csodálatos hátteret adott az Orbán Balázs
Erdélyi Kör által megtervezett és
Márkus Ferenc erdélyi faragó által
2005-ben készített Nagy-Magyarországot ábrázoló műve, és a később felállított nemzeti nagyjaink mellszobraival
keretezve. Nem ünnepelni akartunk,
hiszen, kinek van kedve ünnepelni,
ha ősi hazánk területének 2/3-a, lakosságának több mint 50 százaléka
„másoké” lett. Emlékeztünk, nagyon
is szépen, méltósággal.
A megemlékezést Hompoth Zoltán, az Orbán Balázs Erdélyi Kör elnöke nyitotta meg, majd elénekeltük
a magyar és székely himnuszt. A himnuszok után Szlahó Csaba, városunk
polgármestere nemcsak egy szimpla
megemlékezést tartott, hanem komoly alapossággal világított rá a 100
évvel ezelőtti külföldi és hazai eseményekre, történésekre, melyek megmagyarázzák – részben eredményez-

ték is – Trianont. Szükség volt erre a
beszédre, hiszen évtizedekkel ezelőtt
ezt nem tehettük meg, iskolában sem
hallhattunk róla, s amit sajtóban ritkán olvashattunk, köszönő viszonyban
sem volt az igazsággal. (Jellemző, hogy
Erdélyben – Romániában – is csak
most a napokban állították fel –
Tamási Áron szülőhelyén, Farkaslakán
– az első trianoni emlékművet.)

V.

HOMPOTH ZOLTÁN, AZ OBEK ELNÖKE ÉS
A LABDARÓZSA NÉPDALKÖR

Ritkán hallható tartalmas beszéd
után a Bálint Ágnes Óvoda Frakk
csoportja mutatta be nagyon kedves
műsorát, egységes kék ruhácskájukban. Nagy tapsot kaptak. Majd a Labdarózsa Népdalkör színvonalas előadásában gyönyörködhettünk. Utána ismét óvodások szerepeltek, a
Czövek Olivér Református Óvoda nagycsoportja aratott sikert.
Külön kiemelendő dr. Pintér Alexandra alkalomhoz nagyon illő szavalata. Reményik Sándor „Nem nyugszunk bele” című versét adta elő mély
átéléssel, fiatalos lendülettel. A közösen
elénekelt Szózat pedig szinte aláhúzta,
megkoronázta az egész megemlékezést.
Koszorúzással zárult a szép nap.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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Pedagógusnapi Újra szárnyalt
köszöntés
a Halmi

86

Június 14-én, a városi ünnepség után
köszöntötték a vecsési közoktatási intézmények pedagógusait a Bálint Ágnes Kulturális Központ aulájában.
Az elmúlt évek alatt hagyománnyá
vált, hogy a városvezetés ezzel a rendezvénnyel köszöni meg a pedagógusok egész évben végzett értékes oktató és nevelő munkáját.
Az ünnepségen a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Grassalkovich
Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola fenntartójaként
elismerésben részesítette Massza Magdolna tanárnőt, Gombosné Simon
Amanda tanítónőt és Zehetmayer
Józsefné pedagógusasszisztenst. Az elismeréseket Frühwirtné Halász Melinda képviselő adta át. Az eseményen részt vett Szlahó Csaba polgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző
és dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató.
KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA NORBERT

      

Perzselő napsütés és kánikula fogadta június 15-én a Halmi Telepi Általános Iskola udvarán azt a 11 csapatot, akik beneveztek a második alkalommal megrendezett „Szárnyal a
Halmi – Halmi téri eszem-iszom, dínom-dánom” főzőversenyre. A forróságot valamelyest enyhítették főzőhelyek fölé hajló fák lombjai, az érdeklődő vendégek pedig az iskolaudvaron
felállított sátor alá húzódhattak a napsugarak elől. A rendezvény idén is
önkormányzati támogatással valósult
meg, Czibolya Zoltán és Alattyányi
István önkormányzati képviselők, valamint Szlahó Csaba polgármester
szervezésében. Az eseményen jelen
volt a térség országgyűlési képviselője,
dr. Szűcs Lajos is.
A programkiírás szerint délben
kezdődött a főzőverseny, de a csapatok már jóval korábban hozzáláttak a
munkához, voltak, akik már egy nappal korábban az elkészítésre váró étellel foglalatoskodtak. A szervezőknek
mindössze egy kikötése volt: kizárólag szárnyas ételek készülhettek, ezen
túl azonban teljes szabadságot kaptak
a résztvevők. Amivel éltek is csapatok, hiszen a legtöbben becsempésztek valami különlegeset az üstbe, fazékba, aminek köszönhetően még az
egyszerűbbnek tűnő ételek is nagyon
finomra sikerültek. Egy kis ízelítő a
repertoárból: szentkirályi csirkepörkölt, tejszínes-tárkonyos csibeleves, ajváros-joghurtos pácolt csirkemell, kakaspörkölt, makói csirke, omlós kacsacomb,
galambjava pörkölt, lilahagymás-zsályás
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csirkeragu, kacsamájjal töltött göngyölt
csirkemell, csibecsoda, pácolt fürjek
roston áfonyamártással.
Fel volt adva a lecke a háromtagú
zsűrinek – Jegenyei István, Czibolya
Zoltán és Kiss Gergő –, elmondásuk
szerint nem volt könnyű döntést hozni, mert valamennyi étel, ami eléjük
került, nagyon ízletes volt. Az ételeket arany-, ezüst- és bronzminősítéssel rangsorolták.

A ZSŰRI ÉS A CSAK CSAJOK
ARANYOKLEVELES CSAPATA

Arany minősítést kapott a Vad
Kakasok, a Csak Csajok, a Fagyal Team és a Hairmony csapata. Ezüstminősítést ítélt a zsűri a Tündérkert
óvoda Nyuszi csoportjának, a Gér
Angyaloknak, a Szárnyaló Tündéreknek és a Tóth Teamnek. Bronzoklevelet kapott Taki bá’ csapata, az Adame Family és a Csibefalók. Valamenynyi csapat ajándékot is kapott az
oklevelek mellé, a díjakat Jegenyei
István László zsűri elnök, Czibolya
Zoltán szervező és Kiss Gergő, az
Airport Hotel Stáció ügyvezető igazgatója adta át. (Az Airport Hotel Stáció idén is értékes nyereményekkel
jutalmazta az első három helyezett
csapatot.) Jegenyei István László elmondta, az ételek elbírálásakor nem

a hibák kihangsúlyozása volt a zsűri
célja, hanem a jó dolgok kidomborítása. A csapatok komolyan vették a
versenyt, amit a végeredmény is tükrözött, hiszen valóban magas minőségű ételek kerültek a zsűri asztalára.

A főzőverseny ideje alatt számos
produkció szórakoztatta a vendégeket. A színpadon a Tündérkert óvoda Maci és Csibe csoportja, a Halmi
Telepi Általános Iskola énekkara,
Tóth Eszter és Mráz Fruzsina, a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar,
a Royal Dance és a Jamland TSE
tánccsoport előadását élvezhették a
vendégek. Később koncertek következtek: a Have-rock együttes után a
Tom és The Matchboys, akiket a
Bon-Bon együttes, majd Varga Feri és
Balássy Betti követett. A zenés mulatság az esti órákig folytatódott, a jó
hangulatról a Family Party zenekar
gondoskodott.
Családias, kimondottan vidám
hangulatban telt a második Halmi téri eszem-iszom, dínom-dánom, ezért
meg lennénk lepve, ha nem találkoznánk „jövőre veletek ugyanitt”.
SZÖVEG ÉS KÉP: VARGA NORBERT
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Fesztivál
Nagydíjas
a Labdarózsa
Népdalkör
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Népdalkörünk minden évben legalább egyszer ellátogat Egerbe. Ebben
a városban rengeteg népzenei versenyt, találkozót fesztivált rendeznek,
van úgy, hogy évente többet is. Mivel
tavaly megnyertük a Nagydíjat, mind
a két Népzenei Szövetség versenyén,
így idén a versenyen nem vehettünk
részt. Ez azonban nem vonatkozott
találkozókra és fesztiválokra.
Így jutottunk el június 2-án, a
„Ködellik a Mátra” – Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztiválra.
Miután a verseny már befejeződött és a zsűri értékelt, mi kerültünk
a színpadra három másik csoporttal
együtt. Két összeállítással, egy ormánsági és egy tolnai dalcsokorral.
Fesztelenül énekeltünk és citeráztunk, hiszen tudtuk, hogy nincs tétje,
de persze figyeltünk egymásra és az
összhangra. Fellépésünk után ebédelni mentünk, és pont a díjkiosztóra érkeztünk vissza. Nagy meglepetésünkre azt a négy csoportot is díjazásban részesítették, akik a műsor
végén léptek fel. A Fesztivál Nagydíját kaptuk meg, ami a legnagyobb elismerés volt.
Természetesen megörültünk a díjnak. Ezt a jókedvünket vittük magunkkal a Szépasszony-völgyébe. Jót
muzsikáltunk a borospincében, utána a buszon. Azt gondolom a legjobb

befejezése volt ennek az évnek. A
nyárra mi is pihenni megyünk, majd
augusztusban újra dolgozni kezdünk,
hiszen szeptemberben indulunk
Olaszországba, Riccionéba egy Nemzetközi Folklórfesztiválra.
SZÖVEG ÉS KÉP: PAVELLA KRISZTINA

VIDÁM MUZSIKASZÓ A BOROSPINCÉBEN

Ballag már
a véndiák
Három vecsési általános iskola – Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola, Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola,
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – végzős
diákjai ballagtak el június 14-én. A
Halmi Telepi Általános Iskolában június 21-én tartották a ballagást.

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
Osztályfőnök: Kabai Gabriella
Ardelean Patrick Róbert, Bencze
Mendi, Cserepes Ádám Dezső,
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Dóczi Milán, Erdei Balázs, Erdősi
Levente, Forgács Dominik,Füle
Dorka, Gajdovszki Klaudia, Kiss
Tamara, Kovács Márk, Lik Fanni,
Lovász Tamás, Márkus Petra Rebeka, Mermer Szonja, Mészáros Bence, Orczi-Tóth Boglárka, Pesti
Krisztián, Sági Jázmin, Sándor Tamás Csaba, Simon Eszter, Sinyi
Noémi, Suskovics Levente Imre, Szigetvári Norbert, Varga Boglárka
Rita, Varga Lőrinc László, Várszegi
Csongor Benedek

8.b osztály
Osztályfőnök: Csorba Lászlóné
Ábrahám Adrienn, Bartha Bianka,
Bihal Panna, Bukó Gergő Máté,
Czingler Leila, Csürke Péter Bálint,
Darázs Nikol, Falusi Bence Péter,
Horváth Zalán Zsombor, Koltai
Petra Aliz, Kovács Bence, Kovács
Bernadett Fanni, Kun Stefánia
Mária, Lakatos Enikő Nóra, Litkei
Botond, Makula Pál, Makula Szintia, Matheisz Melinda Ágnes, Mihálszki Milán, Murza Vanessza
Klaudia, Nagy Marcell, Oszoli Tíria Flóra, Petrányi Noémi, Pfeffer
Gábor István, Radics Anna, Torma Szabolcs, Vaszil Tamás

8.c osztály

Osztályfőnök: Pichler Rudolf Csaba
Bajári Zoltán Olivér, Balogh Balázs,
Bartha Sebestyén Imre, Biró Noel,
Bognár Ivett, Danilla Noel, Farkas
Brendon Róbert, Gencsi Gellért
Emil, Hajdu Kende Attila, Havasi
Levente Gergő, Horváth Botond
Zoltán, Kiss Adél, Koch Antal,
Korbel Vivien Fanni, Kovács Kristóf, Lengyel Milán, Mogyorósi Bar-

bara Kitti, Nagy Cintia, Petrus
Panni, Plesa Szabolcs, Pokol Dorka,
Rádai Levente, Rajnai György, Szalai Alexa, Varga Kitti Alexandra,
Zalay Flóra

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
8.a osztály

Osztályfőnök: Gombos Csaba
Abonyi Dominik, Drescher Petra
Mónika, Filipszki Anna, Frühwirth
Ádám, Görög Ádám, Gubinyi Kiara Anna, Kelemen Hanna, Kovács Georgina, Králik Ádám, Lakatos Márton László, Makula Gizella, Makula Zoltán Gábor, Marosi
Ádám, Pásztor Petra, Strohmayer
Roland, Szuromi Botond, Takács
Miklós Márk, Tóth Dániel Gábriel,
Varsa Márton, Viola Renáta, Vogelsinger Zóra, Zsiga Regina

8.b osztály

Osztályfőnök: Molnár Melinda
Abonyi Kornél Ferenc, Bali Nóra,
Bodnár Fanni, Bőjte Léna Katalin,
Czeróczky Kolos Norbert, Farkas
Bence, Farkas Blanka, Fazekas
Fanni Kitti, Gubis Georgina Mária,
Kopó Alexandra, Krausz Linda,
Kurunci Marcell, Lábas Krisztián,
Mátyás Laura, Nedeczey-Ruzsák
Dorina, Neumann Richárd Gábor,
Pámer Vince, Pekár János, Rab Fábián Alex, Rózsahegyi Dorka Lilien,
Stiller Márk, Székessy Eszter Rózsa,
Székhelyi Alexandra Lili, Teichter
Alexandra, Tófalvi Dóra Andrea,
Tóth Levente, Varasdi Simon Szilárd
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Petőfi Sándor
Osztályfőnök: ?
Baratosi Enikő Magdaléna, BeiRómai Katolikus Általános
telbeck Anasztázia, Bódis Adrienn,
Iskola és Gimnázium
8.a osztály

Osztályfőnök: Nagy László
Ács Péter, Békési Alexandra Boros
Kíra, Cserna Roland, Csiki Dóra,
Falusi János, Fodor László, Horninger Tamás, Jantek Dávid, Korponai
Máté Bálint, Kovács Boglárka,
Lipták Levente Zoltán, Major Levente László, Molnár Péter Márk,
Petrovics Gergely, Pfeffer Balázs
György, Pillár Tamás, Schäffer Máté Ferenc, Schorn Alexandra, Szabó
József Balázs, Tannous Tia Diána,
Teleki Fanni, Tóth Anna Ágnes,
Tózsa Nesztor, Troznai Dávid Sándor, Uri József András

8.b osztály
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Osztályfőnök: Kaposi Gábor
Baranyi Zsófia Karolin, Barna
Richárd, Barta Szilvia, Birinyi
Dorina, Brünner Norbert, Brünner
Péter, Cser Zsófia, Dávid Kincső
Vanda, Farkas Bulcsú Zolta, Forgó
Levente, Gulyás Zoltán, Gyuricska
Dávid Dominik, Hrutka Balázs,
Kocsis Gergely Péter, Kovács Gergely, Lenkefi Tamás Imre, Malatinszki Zoltán, Mihavecz Petra,
Nemes Lili, Orbán Zsanett, Őszi
Zsombor, Páli Brúnó, Sarkady Krisztina Zita, Sipos Dominik Tamás,
Soós Csaba, Susán Dávid, Szabó
Károly Zénó, Székely Zsombor

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
8.a osztály

Csémy Eszter, Fekete Karina Napsugár, Fórián Norbert, Fornai Péter
Dániel, Füstös Petra Eszter, Kelemen Kitti, Kovács Zsolt, László Vivien, Locsodi-Nagy Viktória, Molnár Milán, Moravecz Dániel, Rubos Tímea Bernadett, Sztojka Olivér
Vince, Takács Zsuzsanna, Wirth
József
VT INFO

Akikre büszkék
vagyunk,
az általános
iskolák kitűnő
tanulói
Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola

1.a
Bodorkos Viktória, Erdei Réka,
Gáspár Nikolett, Harics Nóra

1.b

Csurár Barnabás, Erdősi Norbert,
Molnár Kinga, Mórocz Marcell,
Rahovitcki Dóra, Safranyik Noémi,
Zelenyánszki Sára

2.a

Fekete Zsigmond, Huszti Lóránt
Alfréd, Mogyorósi Márk, Tarsoly
Levente, Vangel Gergő

2.b

Bodorkos Szófia, Hahn Alma,
Kató Patrícia, Kiss-Jakab Anna,
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Simon Anna, Sipos Anna, Tüske
Lotti

3.a

Bagdi Petra, Balajti Nándor, Karai
Luca, Lengyel Blanka, Ozorai Bálint, Rákosi Dóra

3.b

Beleslin Tamara, Czeglédi Kata,
Palkovics Gréta

4.a

Dudás Benedek, Győry Ágoston,
Jurás Petra, Kudrjávcev Áron

4.b

Fias Máté, Bárány Réka, Nemesmagasi Emília

5.a

Kis-Jakab Máté, Porumb Laura,
Toma Gréta, Várszegi Viola
Bakos Liliána, Somodi Krisztina,
Somodi Petra, Tüske Janka

5.c

Bihal Vince, Rákosi Balázs, Pichler
Rudolf, Szilágyi Csanád

6.a

Fábián Péter, Kiss Edina, Lengyel
Szabolcs, Pollák Réka Renáta

6.b
Kató Alexandra, Weiszháb Nóra
6.c
Fényi Anna, Horeczki Zsófia
7.a

Bartha Bence, Harmath Flóra,
Lengyel Zsombor, Lővei Lilla, Rónai-Nemes Nóra, Técsi József, Tóth
Eszter

7.b
Danok Benedek, Somoskövi Dóra
8.a

Erdősi Levente, Kiss Tamara, Simon Eszter, Sinyi Noémi, Várszegi
Csongor

8.b
Czingler Leila, Litkei Botond, Matheisz Melinda, Radics Anna

Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium

1.a
Balogh Borbála Emília, Börcsök
Kincső Réka, Frendl Boglárka, Gáspár Csilla Dóra, Lehoczki Laura,
Szabó Áron Tamás, Szűcs Tamás,
Tannous Nour, Teravágimov Vera,
Tőke Nárcisz

1.b

Csedreki Csanád Andor, Csizmazia
Tamás, Váradi Ádám, Velkei Boglárka

2.a

Bedőcs Boglárka, Buzás Borbála,
Dudás, Anna, Farkas Hédi, Haluska Dalma, Homok Botond, László
Tímea, Papp Hanna, Tábi Viktor

2.b

Majzik Ferenc, Koncsek Levente,
Máthé Patrik Leonárd, Nagy László, Négyesi Boglárka, Sztyehlik Emma, Vígh Nina Natália

3.a

Greff Kendra Jázmin, Hasse Nóra,
Nagy Márton, Szász Magor Zoltán,
Szilágyi Janka, Tóth-Nyári Virág

3.b

Kozma Karola Johanna, Sebestyén
Léna

4.a

Bóta-Depinyi Luca, Kovács Maja,
Molnár Dominik, Nyiri-Szabó Hanna

4.b

Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz
Barnabás, Nagy Bendegúz, Rasztovits
Jázmin, Szlahó Anna, Tonk Máté
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5.a
Abonyi-Tóth Ábel, Szántó-Serege
Noémi, Szilágyi Kristóf

5.b
Cser János
6.a
Gáspár Adrián
6.b
Gerőcs Luca Sára
7.a
Vass Dániel

Botor Dávid, Jancski Boróka, Bondok Levente, Nagy Zalán, Péter Orsolya, Rajczi Attila, Szücs Dániel,
Tokai Lili, Vajó Zsombor

3.c:
Balás Elza
4.a
Madura Zsanett, Piukovics Eszter
4.b

Jablonkai Noémi, Juhász Boglárka,
Weidinger Fanni Panna

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola

5.a

1.a

5.b

Bánkuti Barnabás, Öztürk Deniz,
Pintér Eszter, Stelczer Ádám, Szöllösi Gergő, Tóth-Mihályi Emma,
Ugóczki Zalán, Vajó Gellért

1.b

Csábi Tamara Laura, Farkas Lelle
Panni, Füzesi Dóra, Hajdu Bence,
Mátyás Bianka Julianna, Merkl
Adél Henriett, Novák Nándor, Pazicski-Balogh Patrik, Tungalag Borte
Fujin, Zeke Alíz
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3.b

1.c

Balaskó Hanna Jázmin, Horváth
Benjámin Joel, Kovacsinszki Alíz,
Racher Alex Benjámin, Takács
Kristóf, Tállai Zaránd, Tóth Bianka Renáta

2.a

Fülöp Nikoletta, Kertész Zsombor
József, Novák Lili Alexandra, Sáfár
Lili, Szalai-Kiss Anna

2.b
Bartal-Sedró Gergely
3.a

Dénes Tamara Sára, Füzesi Fanni,
Győrfi Milán, Zajos Ivett

Albrecht Adél, Maysonnave Vivien
Éva
Jancski Zétény Bertalan, Sápi
Szonja, Stelczer Annamária, Tankó
Flóra

6.a

Fodor Zsófia Bernadett, Gergely
Panna Flóra, Jánosa Noémi Flóra

7.a

Dóczi Zsófia Mária, Jablonkai Lívia, Kaminek Noémi Kitti, Rácz
Annamária

Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola

1.a
Balogh Bertalan, Csiki Fanni, Eizen
Benjamin, Hoksza Zsófia, Kuni
Bendegúz, Kurucz Lili, Majdanics
Linda, Monger Vivien, Sárdi Dorina, Takács Levente

1.b

Balaton Bence, Elekes Titanilla,
Frankó Máté, Gulácsi Ármin, Hámori Hanka, Iván-Szilvási Mihály,
Liszkai Olívia, Nagy Bálint, Ongai
Ádám, Pálmai Máté, Petz Gréta,
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Szabados Liza, Szabó Rebeka, Takaró Dávid, Teleki Tamara, Vakter
Vince, Wieszt Roland, Zsichla
Attila

2.a

Bernáth Alíz, Erős Adrienn Réka,
Hajdu Viktória Hajnalka, IstókFenyvesi Luca, Kéri Barna, Schneider Lisanne, Seres Júlia, Tircsi Janka, Tóth Petra Abigél

2.b
Böckl Liza, Kun Csenge
3.a

Frühwirth Áron, Haraszti Rita,
Kaiser Ákos Pál, Prorok Máté, Saska
Ákos, Szili Barnabás, Szunomár Solt

3.b

Elekes Leó, Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad Daniel, Martin Dániel,
Száraz Viktória Zoé, Wieszt Henrik
Benedek

4.a

Balogh Tímea, Boros Dóra, Fazekas Máté, Szécsi Dávid, Tárnoki
Bianka, Zeke Bálint

4.b

Ablonczy Anna Sára, Gombos Kata, Kohr Alíz, Suszter Csenge, Szeghalmi Kata, Szeghalmi Kitti

5.a
Csíki Kristóf, D.Tóth Laura, Győri
Zsófia, Jakab Evelin

5.b
Juhász Luca
5.c

Ari Lídia, Bruder Lili, Csányi Nikolett, Farkasfalvi Lili, Varga Máté,
Vintura Valentína

6.a
Kári Hanna
6.b
Hidvégi Bettina
6.c
Somogyi Marcell, Paládi Péter
7.a
Saska Lilla
7.b

Dobozi Panna, Frühwirth Anna,
Kállai Szonja, Szabó Laura

7.c
Ari Zsófia, Szabolcsi Szonja
8.a
Szuromi Botond
8.b

Gubis Georgina, Pámer Vince,
Székessy Eszter, Székhelyi Lili
KAL INFO

Május 26-án negyedik alkalommal választhattunk Magyarországon európai parlamenti képviselőket. Idén többen mentek el szavazni, mint 2014ben, a részvétel 43,48 százalék volt. A legtöbb mandátumot a FideszKDNP szerezte (13), míg a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum 2, az
MSZP és a Jobbik pedig 1 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.
Vecsésen 7028 fő – a névjegyzékben szereplő választópolgárok 42,22 százaléka – jelent meg a szavazáson. A legtöbb érvényes voksot (3560) a
Fidesz-KDNP listájára adták le, míg a legkevesebb érvényes szavazatot (19)
a Munkáspárt kapta. A többi szavazat eloszlása: DK: 1282, Momentum:
825, MSZP-Párbeszéd: 383, Jobbik: 346, MKKP: 212, Mi Hazánk: 202,
LMP 171.)
VT info
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Elismerték az egészségügyi
dolgozók munkáját

SEMMELWEIS-NAP ALKALMÁBÓL
KÖSZÖNTÖTTÉK A VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓKAT

Semmelweis Ignác születésének napja
– július 1-je – az egészségügy dolgozóinak ünnepe. Ekkor köszöntik országszerte orvosokat, ápolókat, védőnőket, asszisztenseket és minden alkalmazottat, aki ezen a területen
tevékenykedik. Évfordulója alkalmából immár 21. alkalommal köszöntötte a város vezetése a vecsési egészségügyi szolgálat munkatársait. Az
ünnepségen elsőként dr. Szarvas Tibor, a szakorvosi rendelőintézet igazgató főorvosa köszöntötte a megjelenteket és méltatta a vecsési egészségügyi alkalmazottak egész éves
munkáját. Ezt követően Szlahó Csaba
polgármester megköszönte az egészségügyben dolgozók napról napra
végzett áldozatos munkáját, majd –
többek között – az új alapellátási központ építésének aktuális helyzetéről
tájékoztatta a megjelenteket. A szoci-

ális bizottság elnöke, Saska Istvánné
is kifejezte köszönetét, utána dr.
Szarvas Tibor adott tájékoztatást a vecsési egészségügy elmúlt évben történt fontosabb eseményiről.
Az alapellátási központ és mentőállomás épülete gyakorlatilag elkészült, a használatbavételi eljárás megkezdődött, várhatóan nyár végére valamennyi engedélyt kiadnak, ezt
követően beköltözhetnek az eddig
ideiglenes helyen rendelő házi- és
gyermekorvosok – mondta dr. Szarvas Tibor. Az igazgató hozzátette, folyamatban van az Országos Mentőszolgálattal megkötendő szerződés
előkészítése, amely aláírását követően
a mentőállomás is megkezdheti működését. Kiemelte, hogy folyamatban
van az ötödik háziorvosi praxis kialakítása, továbbá beszélt az Egészséges
Budapest Program sikeres pályázatáról, így sor kerülhet az elavult orvosi
készülékek cseréjére, továbbá új diagnosztikai eljárások, például mammográfia, oszteodenzitometria (csontsűrűség-mérés) beindítására is.
Idén is részt vett a rendezvényen
Schlanger András színész-rendező, aki
visszajáró vendége a vecsési Semmelweis-napi ünnepségeknek. Most Moldova György: Gráf, a részeges jobbhalf című novelláját hallhattuk előadásában.
Idén két egészségügyi dolgozót részesítettek városi kitüntetésben: SzűcsKulcsár Jánosné és dr. Essek Ferenc
Elismerő Oklevelet vehetett át. Mind-

Mi történt 2019 júliusában?

95

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

ketten több mint 30 éve közalkalmazottként részt vesznek a város intézményének munkájában, és magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak
Vecsés hírnevének öregbítéséhez.

DR. ESSEK FERENC GYERMEK-HÁZIORVOS
ELISMERŐ OKLEVELET KAPOTT

Neuburgweier
800 éves
születésnapján
Tovább erősödött a sok éve tartó barátság a Rheinstetteni MV Neuburgweier és a MV Vecsés között. 2018
novemberében zenekarunk két tagja
kiutazhatott az önkormányzati delegációval testvérvárosunkba, Rheinstettenbe. A rövid, de annál sikeresebb látogatás alatt jutott idő a jövőbeli programok, találkozók tervezésére
is. Barátaink meghívtak minket Neuburgweier 800 éves jubileumi ünnepségére, melyen felbuzdulva mi felajánlottunk egy produkciót, fiataljaink nemrégiben alakult bandája, a
Blechkraft személyében.

SZŰCS-KULCSÁR JÁNOSNÉ MUNKÁSSÁGÁT
KITÜNTETÉSSEL ISMERTE EL A VÁROS

A kitüntetések átadása után dr.
Csorba Lászlónak köszönte meg a
rendelőintézet igazgatója, hogy idén
is hozzájárult a jutalmakhoz, majd
Szlahó Csaba gratulált dr. Szarvas
Tibor tevékenységéhez és további öt
évre szóló megbízatásához.
VT INFO
FOTÓK: WWW.VECSES.HU

A jó együttműködésnek és a rugalmas szervezésnek, valamint városunk támogatásának köszönhetően
június 27-én kiutazhattunk Rheinstettenbe, Neuburgweier városrészbe
közös ünneplésre. Városunkat, Zeneegyesületünket 12 fős, fiatalokból
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álló delegáció képviselte elnökünk,
Fazekas József vezetésével. Megérkezésünkkor a magyar himnusz és a Badnerlied eljátszásával fogadott minket
a MV Neuburgweier csapata. A rövid
köszöntő beszédek és egy közös vacsora után kellemes beszélgetésekkel,
nosztalgiázásokkal teli szeretetteljes
estében volt részünk.
Péntek délelőtt egy idegenvezető
irányításával bejártuk Ettlingen városát, délután sétáltunk Neuburgweier utcáin, kis pihenőt tartva a zenész
kollégáknál. Klaus Schwarz és Harald
Neu családjánál igazi családias vendéglátásban volt részünk, énekeltünk,
beszélgettünk és nagyon jól esett egy
kis frissítő a hatalmas hőségben. Az
esti program előtt maradt időnk egy
rövid strandolásra is a Fermasee területén, ami a következő napunkon
is egy kedvelt úti cél maradt. Péntek
este kezdetét vette a 800 éves ünnepségsorozat, egy Rheinstetteni banda,
a Dorfcombo fergeteges koncertjével.
Hatalmas élményekkel gazdagodtunk, nagyon jól esett az együttes figyelmes vezetőjének a vecsési delegáció névszerinti köszöntése, melyet
üdvrivalgással fogadtunk. A mintegy
három órás koncerten együtt ünnepeltünk és énekeltünk vendéglátóinkkal, barátainkkal.
Szombaton ellátogattunk a közeli
nagyvárosba, Karlsruheba. Felmentünk a Turmberg tetejére, ahol gyönyörű panoráma nyílt a városra.
Rövid séta a belvárosban és egy kis
strandolás után kezdetét vette a fesztivál hivatalos megnyitója. Beszédet
mondott Rheinstetten főpolgármestere, Sebastian Schrempp, valamint
Neuburgweier polgármestere, Ger-

hard Bauer. Pár kedves szóval és jelképes ajándékkal köszönték meg,
hogy velük együtt ünneplünk a hétvégén, és ez alkalommal mi is átadtuk
ajándékainkat városunk és egyesületünk nevében. Az ünnepség amatőr
helybéliek fantasztikus történelmi
színdarabjával folytatódott.
A vasárnapi program ökumenikus
istentisztelettel kezdődött, majd folytatódott az iskolák és különböző egyesületek fellépéseivel. Késő délután
fellépett a MV Neuburgweier zenekara, vecsési vendégművészekkel, majd
utánuk következett az általunk felajánlott produkció, a Blechkraft.
Markus Drescher, a MV Neuburgweier elnöke és Gerhard Bauer, polgármestere köszöntötte és konferálta
a csapatot. Fiatal tehetséges zenészeinknek alkalmuk nyílt megmutatni a
fúvószene egy teljesen más oldalát,
egy újfajta stílust, ami a neuburgweieri közönség számára teljesen új
volt. Ez az egyedi fúvós hangzás, a koreográfiákkal megspékelt sláger számok, a hatalmas energia és a virtuóz
szólók teljesen lehengerelték a közönséget, akik hatalmas ovációval fogadták a fiatalok műsorát. A Blechkraft tagjai: Prokop Gábor (szoprán és
alt szaxofon), Antal Péter (tenor szaxofon), Bálint Szilárd (bariton szaxofon), Brunner Bence (helikon), Tuboly Roland (dob). Műsoruk alatt németül konferált és zenéjük mellett
ezzel is remek hangulatot teremtett
Antal Péter és Prokop Gábor. A műsorszámokat feldolgozta és hangszerelte Brunner Bence. A Blechkraft
tagok mellett a VHZ delegációjának
aktív tagja volt még Brunner Alexandra, Gőz Nóra, Abonyi Bence, Tordai
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Dániel, Liebe Viktor, Kovács Márk,
Fazekas József és Fazekas Boglárka.

A BLECHKRAFT

Bízunk benne, hogy ezután is, egymás tiszteletén, szeretetén alapuló programokkal tudjuk ápolni testvérvárosi
kapcsolatunkat és barátságunkat!
KÉP ÉS SZÖVEG: FAZEKAS BOGLÁRKA
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Vecsési
Moto-Rock
Fesztivál

Idén is felbőgtek a motorok, a színpadon pedig jó nevű rock zenekarok
tépték a húrokat július 19-én és 20án a Vecsési Moto-Rock Fesztiválon.
A rockzene és a motorozás szerelmesei ezúttal is a már jól bevált helyszínen, a Dobrovitz Lovasfarmon tölthettek el két élményekben gazdag felejthetetlen napot. Igaz, a péntekit
nem így tervezték. Az időjárás igyekezett felejthetetlenné tenni, ugyanis
egy hurrikánszerű szélroham egyszerűen felemelte a hatalmas sátrat több
méter magasra, majd a földhöz vágta.
Szerencsére – a nagy ijedtségen és az
újraépítés fáradalmain túl – emberi
sérülés nem történt. A program további részét már semmi sem zavarta,
így nem maradt el a motoros felvonulás, a koncertek sora, volt lehetőség a sátorozásra és motoros barát
árak várták az érdeklődőket a jó hangulatú rendezvényen!
KAL INFÓ

MOTORCSODÁK ÉS CSENDÉLET – FOTÓ: KISS ATTILA

A P.MOBIL NAGYOT SZÓLT FOTÓ: TŐRÖSNÉ KOLOZSY ERIKA
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A BÁKK nyári
kínálatából
Retro Party

latcseréjére került sor, mintegy 100
méter hosszú szakaszon.
A járdafelújítás ezzel még nem ért
véget, a kivitelező a lakóteleppel szemben, a Fő úton folytatja a munkát az
Attila utcától a Lidl áruházig tartó
szakaszon.

LAKÓTELEP

Július 27-én Kovács Áron műsorvezető retro kvíz műsorával indult az este, majd a Shadows BAND élő koncertjén csápolhattunk, 21 órától DJ
Roberto és DJ Fully 80-as, 90-es évek
retro diszkójára táncolhatunk egészen éjfélig. A rendezvény ideje alatt
üzemelt Retro fotókabin, ahol korhű
jelmezekben és kellékekkel fotóztathatták magukat és a papírképeket haza is vihették örök emlékként!

Az Eötvös utcában az útépítéshez
kapcsolódva a DPMV Zrt. szerelői az
utcában elvégezték a vízbekötések
cseréjét. Ezen a szakaszon a kivitelező
cég munkatársai az elöregedett betonburkolatot korszerű és esztétikus
térkő burkolatra cserélték.
Befejeződött a Dózsa György úton
a járdaépítés mind a két oldalon.
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KAL INFO
FOTÓ: BÁKK

Járdaépítések
Az önkormányzat több ütemben újítja fel a lakótelep belső területén lévő
járdákat. Idén a benzinkút felőli oldalon, a Kellner dr. úttól a lakásokhoz vezető járda, a bekötőjárdák és az
épületek előtti terek alap- és burko-

EÖTVÖS UTCA

VT INFO
FOTÓ: VARGA NORBERT

A VHZ FIATALJAI ÉS A HÁZIGAZDÁK FOTÓ: FAZEKAS BOGLÁRKA

A SHADOWS BAND FOTÓ: BÁKK
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Kereszténység és függetlenség
– ez a történelem üzenete
Hagyományosan a Szent István téren, a Szent István Ivókút előtti területen tartotta a városi önkormányzat
a több mint ezeréves nemzeti létünkre emlékező ünnepséget. A nyári kánikula és a hosszú hétvége sokakat
vízpartra csábított, de így is szépszámú közönség előtt köszöntötte a
megjelenteket Csurgóné Gyarmati
Ildikó műsorvezető.
A Vecsési Hagyományőrző Fúvószenekartól – ifj. Fazekas József vezénylésével – elsőként a Himnuszt hallhattuk. A VHZ zenészei tavaly sorrendben negyedik alkalommal nyerték
meg a német nemzetiségi fúvószenekarok versenyét, és nélkülözhetetlen
szereplői a városi rendezvényeknek.
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő emelkedett először szólásra.
Kiemelte, hogy István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam
minden alattvalójára nézve kötelezővé
tette. A keresztény tanítások pedig a
királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé váltak.
„István volt az első és az egyik legnagyobb királyunk, aki végiggondolta, hogy milyen lehetőségeink vannak, itt Európa közepén, két nagyhatalom között. Bölcsen felmérte a
jövőt és bátran nekilátott a feladatnak. Lerakta az alapjait egy új, erős és
független Magyarországnak. (…) Ez
Szent István örökségének legfontosabb pillére. Egy nagyobb nemzeti
szintű közösség létezése, egy olyan

egységes állam, ami teljesen új gondolat volt az akkori új Európában.
Emlékezzünk erre az örökségre, a
szent királyra, valamint a szent korona eszméjére, a törvényekre alapozott
rendre, az új államszervezetre és a kereszténység áldására.” – fejezte be beszédét a parlamenti képviselő.
Az ünnepség következő szereplője,
a többszörös Aranypáva-díjas, egyszeres Aranypáva Nagydíjas Balla Péter
Népdalkör és citerazenekara szatmári népdalcsokrot adott elő.
Szlahó Csaba polgármester a magyarok egyik legkedvesebb ünnepnapjának nevezte augusztus 20- át,
amely egyaránt alkalmas a múltra való emlékezésre és a jövőbetekintésre.
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SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER ÜNNEPI
BESZÉDET MOND SZENT ISTVÁNI
ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN
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Arra emlékeztetett, hogy „Ezer esztendővel ezelőtt eleink keresztény és
független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a
hitnek van teremtő ereje, és mert
tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak keresztény állam tud
meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert a függetlenségében
sérült állam nem tudja ellátni feladatát. Ezért a koronát István nem a német-római császártól, hanem II.
Szilveszter pápától fogadta el, így önállóan építhette fel a magyar egyházszervezetet, alakíthatta ki a vármegyerendszert, és saját belátása szerint
rendelkezett az állam javai felett. Ma
– egy évezred után – úgy látom, semmi okunk abban hinni, hogy a magyar állam javára válna, ha felszámolná keresztény gyökereit és feladná
függetlenségét.”
Beszédét helyi ihletésű gondolatokkal zárta:
„Szeretném megköszönni önöknek, hogy ebből a 18 esztendőből –
az önök bizalmából – 13 év polgármesteri szolgálat nekem adatott meg.
Köszönettel tartozom elődeimnek is,
hiszen az ő tevékenységük nélkül
nem tartanánk itt. Vecsés ma az ország dinamikusan fejlődő városaként
ismert. Ezt a rangot nem érhettük
volna el képviselőtársaim, a munkatársaim és az önök támogató segítsége nélkül. Büszkeséggel tölt el, hogy
Vecsés közösséggé formálódott, olyan
közösséggé, melyhez jó tartozni, aminek építésében nagyon sokan aktívan részt vesznek. Egy számvetésnek
az ad igazán értelmet, ha felvillantjuk
a jövőt is. Mi itt Vecsésen továbbra is
minden erőnkkel azon szeretnénk

dolgozni, hogy a polgárok életét kiszámíthatóság és tervezhetőség jellemezze.
Ahogy a jelenben minden embert
megillet a boldogulás lehetősége, úgy
gyermekeink jövőjéről is gondoskodnunk kell. 100 év múlva mi már nem
leszünk itt, de itt lesznek gyermekeink
gyermekei, és itt kell lennie annak a virágzó, biztos lábakon álló erős Magyarországnak, erős Vecsésnek, amelynek
alapjait ma tesszük le.
Ennek a munkának a folytatásához ősszel ismét nagy szükségünk lesz
megtisztelő bizalmukra.
A kenyér, amit megszegünk, legyen
a remény, a boldogulás jelképe Vecsés
és az egész nemzetünk számára!”
Vadkerti Imre előadóművész a mai
Kormorán egyik frontembere. A felvidéki Gútán él családjával és három
gyermekével. Ez az értelmi és érzelmi
háttér szabta meg műsorát, amelyet
kétszer is vastapssal hosszabbította meg
a közönség. A nemzeti töltetű dalcsokor sokáig felejthetetlen marad.
VADKERTI IMRE ELŐADÓMŰVÉSZ MŰSORA
EMLÉKEZETES MARAD
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KENYÉRSZEGÉS

Kenyéráldás
és kenyérszegés

bort – évente más iskolában -, ahol
hat héten át, naponta 80 gyermek
(egy gyermek max. 3 hetet lehet napközis) étkeztetését, gazdag programkínálatát és felügyeletét biztosítják.
Ez nyaranta 380-400 gyermek ellátását
jelenti. A költségeit fele-fele arányban
az önkormányzat és a szülő fedezi.
A programok sora idén is ígéretes
volt. A tábornak otthont adó Andrássy Gyula Általános Iskolában adottak a feltételek a szabadidő tartalmas
eltöltésére, de természetesen külső
helyszíneken is gyűjthették az élményeket a gyerekek, ugyanis kirándulások, mozi és úszás is szerepelt a
programok között.

Dr. Huszka Mihály rk. plébános és
Dömötör Norbert református lelkész
megáldotta a vecsésiek kenyerét, melyet ismét a Bojtos Pékség sütött.
Ahogyan tavaly, úgy most is Ifj.
Fazekas József vezetésével a VHZ zenészei kíséretében a Szép vagy Magyarország csodálatos dallamai kísérték a
kenyérszegés és osztás magasztos pillanatait, és tették még emlékezetesebbé.
Az állami ünnepséget a Szózat közös eléneklése zárta.
–SZALONTAI –
FOTÓK: KATONA CSABA

VECSÉSI GYERMEKEK
A DINNYÉSI VÁRMÚZEUMBAN

Ismét nagy
siker volt
a nyári napközi
Közel tíz éve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szervezi és bonyolítja a nyári napközis tá-

ELFELEDETT SZERSZÁMOK KÖZÖTT
A SKANZENBEN
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– A tábor egyhetes turnusokban
zajlott, de több gyereket két vagy akár
három hétre is beírattak a szüleik. A
programok egy részét az Andrássy iskola udvarán és a rendelkezésünkre
bocsátott termekben tartottuk, természetesen mindig felnőtt felügyelete mellett. A gyerekek kreatív-, sport, tánc- és csapatépítő programokon
vehettek részt, és voltak úgynevezett
projektnapok is, melyeken meghívott
színészek foglalkoztak a gyerekekkel,
és volt fotó- és filmkészítő programunk is. A kirándulások alkalmával
az MTVA látogatóközpontjába, a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, a Budakeszi Vadasparkba, a
Tarzan Parkba és a dinnyési várparkba is ellátogattunk. A turnusok végén
Ki, mit, tud?-dal zárult a tábor, amelyre szabadon választott produkcióval
készülhettek a gyerekek – mondta
Tárnokiné Törő Krisztina, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ vezetője.
Látogatásunk alkalmával éppen
egy táncos foglalkozáson vett részt a
gyerekek egy csoportja, míg a többiek az iskola ebédlőjében tartott kreatív foglalkozáson rajzoltak, festettek. Hamarosan egy busz is begördült az iskola elé, a dinnyési várparkot
megjárt kirándulócsoport érkezett
haza.
A programok láttán nincs kétségünk afelől, hogy a „hogyan telt a
nyár” kérdésre bőven lesz mit mesélniük a részt vevő gyerekeknek a szeptemberi iskolakezdéskor.
KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA NORBERT

      

Német
vendégeink is
voltak
a Murcifeszten
Idén is, mint az elmúlt években mindig augusztus utolsó szombatján
Murcifesztet rendezett a Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Musikverein
Wetschesch. A helyszín hagyományosan a Fő utcában, az egykori Községháza udvarán felállított VHZ nagysátorban volt.

DR. HUSZKA MIHÁLY ATYA MEGÁLDJA A MURCIT

Ha röviden kellene megfogalmaznom, hogy milyen volt az idei Murcifeszt, azt mondanám, hogy olyan,
mintha a város legnagyobb kerti partiján jártam volna! A Musikverein
Wetschesch Fúvószenekara – a Szabados család segítségével, melyet ezúton is nagyon köszönünk – reggeli
zenés ébresztőt tartott minden városrészben. Ezt követően délután öt órától a Bavorák Szaxofon Quintett
mainstream jazz műsorral, majd a
Musikverein Wetschesch Fúvószenekara a helybéli, illetve a magyarországi németség tánczenéivel szórakoz-
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tatta a közönséget. Közben a helybéli
családias vendéglátásnak köszönhetően minden volt, ami egy színvonalas
kerti partihoz kell! Mongerék grill finomságai mellett kiváló vecsési borok
széles italválasztéka és a Várszegi
–Tábori pincészet jóvoltából csak erre
az alkalomra készített murci várta a
vendégeket! A hajnalig tartó kiváló
hangulatról a Brunner Zenekar gondoskodott! Mihály atya ünnepélyesen
megáldotta a murcit, Tábori Ferenc alpolgármester úr köszöntőt mondott,
Fazekas József, a VHZ MVW elnöke
megköszönte a város támogatását, a
zenészek és a borászok áldozatos
munkáját és bemutatta a Musikverein Wetschesch tagságának jelentős
önkéntes munkájával elkészült fejlesztéseket az épületben!
A KÖZÖNSÉG EGY RÉSZE. ELŐTÉRBEN PETZ MÁRTON,
A BOREGYESÜLET VEZETŐJE
ÉS

TÁBORI FERENC ALPOLGÁRMESTER

előkészületekben, mind a reggeli közös zenélésben!
Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek, aki eljött és részvételével
támogatta egyesületeink hagyományőrző tevékenységét!
FAZEKAS JÓZSEF
FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK

Magyar
folklórest
A Bálint Ágnes Kulturális Központ
augusztus 17-én magyar folklór estet
rendezett. A programban volt népzene, táncház, gyermekprogram, vásári
komédia; gyerekek és felnőttek
együtt mulathattak a magyar népi
kultúra izgalmas világában!
Fellépett a Bagi Muharay Népi
Együttes, a Görbetükör Színház (Erős
Pista: pajzán vásári komédia) és a
Görömbő Kompánia, akik táncházat
varázsoltak a meleg nyári estébe.
Vendéglátó a Balla Péter Népdalkör volt.
KAL INFO FOTÓ: SOHAJDA LÁSZLÓ

Németországi testvérvárosunk,
Rheinstetten Musikvereinjének 7 tagú delegációja is megtisztelte az idei
murcifesztet, Markusz Drescher elnök
úr és Klaus Schwarz elnökhelyettes
úr vezetésével. Testvérvárosi kapcsolataink újabb szálakkal erősödtek,
vendégeink nemcsak szórakozni jöttek, tevékenyen segítettek mind az
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Ovi-Sport
Program =
két sportpálya

Intézmény
felújítás
Petőfi iskola
Nyáron jelentős munkálatok folytak a
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületén.
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A Nemzeti Ovi-Sport Program keretében meghirdetett kiíráson olyan
komplex létesítmények kialakítására
lehetett támogatást nyerni, melyek
egyaránt alkalmasak kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz
és lábtenisz sportágak művelésére, továbbá ügyességi játékok és mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására.
A képviselő-testület a Bálint Ágnes Óvodára (a fotón) és a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvodára vonatkozóan nyújtotta be pályázatát. Az elbírálás során mindkét esetben pozitív
döntés született, amely eredményekén elkészült a két sportpálya.
A két létesítmény kialakítása 18
millió forintba került, melyre 9 millió
forint támogatást nyert az önkormányzat a pályázaton. A fennmaradó
9 millió forintot a városi költségvetésből biztosította a képviselő-testület.

A főépület tetőzetén a korábbi bitumenes burkolatot egy korszerűbb
eljárással készített hegesztett fóliára
cserélték, és egy 20 centiméter vastag
hőszigetelés is került az iskola tetejére, a szellőzőgombák körül pedig cserélték a bádogburkolatot. A burkolat
színe a korábbi feketével ellentétben
világosabb lett, így kevésbé szívja magába a meleget. Az épület homlokzata
a szabványoknak megfelelő 15 centiméter vastag hőszigetelést, és a tornateremhez hasonlóan pasztellbarack-árnyalatú színezést kapott.
A korszerűsítés a szeptemberi iskolakezdésre befejeződött.

VT INFO
FOTÓ: BÁLINT ÓVODA

VT INFO
FOTÓ: VARGA NORBERT

AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG JEGYÉBEN ÚJUL
MEG A PETŐFI ISKOLA
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KINIZSI UTCA DÓZSA GYÖRGY FELŐLI SZAKASZA MÉG ÁTADÁS ELŐTT FOTÓ: – SZAJAN –

Útépítések
Az Eötvös utca – Piac tér – Telepi
út szakaszának – felújítására a „Pest
megyei önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének és felújításának támogatása” pályázata keretében 29,9 millió forint támogatást
nyert Vecsés, azonban a kivitelezés
költségei ettől lényegesen magasabbak voltak, ezért a pályázati forrást
a városi költségvetésből további 43
millió forinttal egészítette ki az önkormányzat.
A vízhálózat és a vízbekötések cseréje után elkészítették az útalapot. Az
aszfaltburkolat terítésével egy időben
elkezdték a járdaépítést, melyet követett a közterület rendezése, a gépkocsi-beállók helyreállítása és az árkok részleges lefedése. Az új utat augusztusban vehették birtokba az ott
élők. Az Eötvös utca korábban elkészült szakaszával nagyot javult a 400as útról vagy a Károly utcáról a nagy-

sorompó, illetve a Halmi- és Andrássy-telep megközelíthetősége.
Ugyanezen a pályázaton az önkormányzat kandidált a Kinizsi utca felújítására. A beruházásra 89,98 millió
forint támogatást nyertünk, melyet
16 millió forint önrésszel egészített ki
a város. A mintegy 106 millió forint
összköltségű felújítás első ütemében
a DPMV kivitelezésében a vízhálózat
és a vízbekötések cseréje után megvalósul az útburkolat cseréje az utca teljes hosszán, a csapadékelvezető árkok
profilozása, a járda részleges felújítása, a forgalmi táblák cseréje, egy napelemes sebességellenőrző egység kihelyezése, valamint zöldfelület kialakítása. A Dózsa György út – Erzsébet tér
szakaszon augusztusban kezdődött el a
munka, várhatóan ezt a szakaszt szeptemberben fejezik be és után folytatódik a munka az Erzsébet tér – Zrínyi
utca közötti területen.
KAL INFO
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DR. SZŰCS LAJOS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÜNNEPI BESZÉDET MOND. A KÉPEN BALRÓL: MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ
SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER, TÁBORI FERENC ALPOLGÁRMESTER, TÓFALVI MÓNIKA NNÖK ELNÖKE, PINTÉR
FERENC CNÖK ELNÖKE, DR. LUGOSI MÁRIA, AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE, DÖMÖTÖR NORBERT REFORMÁTUS
LELKÉSZ, DR. HUSZKA MIHÁLY RK. PLÉBÁNOS FOTÓ: KATONA CSABA
JEGYZŐ,

A VECSÉSI MURCIFESZT HÁZIGAZDÁI A VHZ KONCERT-FÚVÓSZENEKARA FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
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De nehéz
az iskolatáska!
Szeptember 2-án elkezdődött a tanítás.
Az általános iskolák elsőseinek nagy nap
volt – számukra egy teljesen új világ kapui
nyíltak meg. Ismerkedés a betűk és a
számok világával, a feladatokkal, amelyeket nap, mint nap meg kell oldani – és
ez utána így fog menni az idők végezetéig.
Összeállításunkban nemcsak az általános
iskolák gyermekei szerepelnek, hanem a
gimnázium első osztályában középiskolát
kezdő diákok is, az osztályfőnökökkel együtt.

Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
1.a osztály
Osztályfőnök: Keserű Edit
Borcsik Gábor Lajos, Ceglédi Diána,
Czotter Alíz, Csatári Gábor, Csekő
Panna, Érsek Alíz, Fazekas Noémi,
Ghassemi Nejad Jázmin, Halász Dávid Péter, Iglói Jázmin, Istók-Fenyvesi
Bence, Kevély Dominik András,
Kolosi Dániel Kristóf, Lestyán János
Lóránd, Mayer Dorottya, Monda
Levente, Nagy Anna Dóra, Palackos
Blanka Bori, Papp Zétény, Pintér
Petra, Prorok Péter, Sárközi Viktória,
Sipos Gréta, Szabó Bende Balázs,
Szabó Bence, Szitai Botond, Szunomár Soma, Takács Attila Roland,
Tóth Konrád Imre

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
1.a osztály
Osztályfőnök: Kordás Imola Réka

Adorján Nóra, Antal Lőrinc, Bakró Attila Titusz, Bakró Nóra Tímea, Bátori Balázs, Bene-Szabó
Áron, Botos István Benett, Grüner
Izabella, Jakab Máté Benjámin,
Kátai Hédi, Keresztúri Attila,
Keszthelyi Milán, Kiss Kira Dorina,
Kovács Dávid, Kovács Zalán,
Makula József Pál, Matics Alexa
Andrea, Mokri Tamara, Nagy
Zsolt, Péter Nóra Virág, Piukovics
Glória Médea, Raffael Csaba,
Szabó Alíz, Szatmári Dorina, Szűcs
Dorina, Szücs Marcell, Takács Boglárka Anna, Vajda Hanna, Wirth
Virág Olga
1.b osztály
Osztályfőnök: Horváth Ágota
Bódvai Kira Hanna, Bognár József,
Borbély Attila, Danicz Attila Levente, Dominek Csenge, Farkas
Enrikó Noel, Kalányos Maja, Kiss
Andrea Beáta, Koczka Dávid, Kőrösi Alex, Loboda Gabriella Mária,
Loboda Katalin, Lőricz Zsófia,
Lőrinczi Evelin Eliza, Molnár Gergely, Mondok Botond, Nagy Bence,
Nagy Benjámin Zoltán, Parajdi
Dominik Róbert, Szabó Csenge,
Szabó Kincső, Szabó Léna Kira,
Szász Fanni, Tejfel Jázmin Olga,
Vigh Jázmin, Wirth Júlia Viktória,
Zima Zorka Flóra

Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium
1.a osztály
Osztályfőnök: Koncsek Zita
Babusa Richárd Krisztián, Bedőcs
Zsombor Koppány, Béky Csongor,

Mi történt 2019 szeptemberében?
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Bodor Zétény Kende, Boga Szilárd,
Dengel Áron Botond, Farkas Norbert László, Fenyves Fanni, Földesi
Bence, Hursán Léna Anna, Karácsonyi Gréta Panni, Kolláth Máté,
Kovács Gellért, Kovács Veronika,
Matheisz Annamária Elena, Móré
János Ábrahám, Tábi Brigitta, Vass
Bence Zoltán, Vennes-Lázár Dániel
1.b osztály
Osztályfőnök: Eltscher-Falvai Anett
Bánszki Adél Jázmin, Binda Veronika Katalin, Dabasi Lilla Brigitta, Dávid Noémi Jázmin, Dornyák Liza, Éles Izabell, Fodor Fanni, Hajbel Ádám, Halla Réka
Gréta, Huber Dorottya, JobbanNanaj Oliver, Kállai Gergő, Kovács
Zétény, Ladoniczki Zétény, Lehoczki Linett, Lipcsei Dávid, Molnár
Benjamin Dominik, Nagy Imre
Zsolt, Papp Sára, Polgár Lara, Sándor Dóra, Selmeci Ádám, Szabó
Zoltán
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9.a osztály
Osztályfőnök: Nagy László
Bartuszek Réka, Birinyi Dorina,
Boros Kíra, Csiki Dóra, Dalocsa
Bence, Görög Ádám, Horváth Aszter Márk, Hrobár Kitti Krisztina,
Ilyés Attila Gergő, Jancsó Júlia
Sára, Korponai Máté Bálint, Kovács Emese, Lakatos Enikő Nóra,
Mermer Szonja, Molnár Péter
Márk, Nádas Noémi, Okányi Áron,
Orbán Zsanett, Pfeffer Balázs
György, Pillár Tamás, Schäffer Máté
Ferenc, Schorn Alexandra, Somoskői Renáta, Szilágyi Bence Máté,
Szöllősi Gábor Béla, Tóth Anna
Ágnes, Tózsa Nesztor

9.c osztály
Osztályfőnök: Kaposi Gábor
Balaskó Dávid András, Barta Szilvia, Bartek Ádám, Békési Alexandra, Béres Erik József, Borbély Arnold Bendegúz, Cser Zsófia, Cserna
Roland, Dávid Kincső Vanda,
Falusi János, Farkas Bulcsú Zolta,
Jantek Dávid, Kovács Bence, Lipták Levente Zoltán, Nagy Cintia,
Pádár Csongor János, Pálfi Petra
Cintia, Pázmán Tamás Péter, Ruzsvon Csaba Bence, Szabó József Balázs, Tóth Álmos Benedek, Tóth
Eszter, Tóth Márk Tamás, Varga
Eszter, Zalay Flóra, Zsolnay Eszter
Veronika

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
1.a osztály
Osztályfőnök: Kovácsné
Gyetvai Györgyi
Balogh Liána, Bazsó Máté, Börzsei
Lili, Csizmadia Lili, Csurár Boglárka Hanna, Dénes-Braun Nadin
Zsófia, Erszény Janka, Fekete Dóra,
Habarics Botond, Huszta Martin,
Kiss Attila, Kisvirág Lívia, Kisvirág
Zsolt, Makula Dzsenifer, Makula
Károly, Matheisz Ágnes Ilona,
Nagy Nóra Evelin, Orosz Benett,
Szentgróti-Tóth Boldizsár Balázs,
Szűcs Vivien, Talmács Liliána, Vajda Gergő Dániel, Zakar Zoé
1.b osztály
Osztályfőnök: Kürti Orsolya
Ádám Léna, Akbas Ipek, Antalics
László, Árok Boglárka, Bátki Norina Ágnes, Keresztes Korall, Kiss
Benedek, Kiss Virág Luca, Kővári
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Gréta, Kun Linett, Makula János,
Panker Bianka, Rónai-Nemes
László József, Stefán Károly, Szászi
Kira Angelika, Szekeres Botond,
Tóth Fruzsina, Tüske Bendegúz,
Varga Valentin

minik, Hetyei Jázmin, Islai Bence,
Juhász Bence, Lenyiczki Viktória
Nikolett, Makula Mihály, Makula
Szandra, Makula József, Péter Zoé
Kinga, Zalay Gréta Roxána, Szász
Ferenc, Urbanek Nándor, Varga
Kristóf, Zentai Gergő

1.c osztály
Osztályfőnök: Lakos Ágnes
Bojtos Nimród, Fejes Valter Do-

KAL INFO

      

Történelmi beruházás!
Milliárdos fejlesztések Vecsés
és a térség egészségéért
Szeptember 6-án adták át rendeltetésének a Dózsa György úton a Vecsési
Alapellátási Központ és Mentőállomás épületét.

SZŰCS LAJOS, SZLAHÓ CSABA,
POGÁCSÁS TIBOR, SZARVAS TIBOR,
LATORCZAI CSABA, CSIKI ZOLTÁN
ÉS CSATÓ GÁBOR ÁTVÁGJA A NEMZETI SZÍNŰ

máshoz jusson. A tervek elkészítése
végett megvásároltak több szomszédos ingatlant és megtervezték egy leendő sikeres pályázathoz a Mentőállomást és Alapellátási Központot.
Az új központ földszintjén öt felnőtt háziorvosi és kettő gyermekorvosi rendelő, valamint három védőnői szoba került kialakításra. Itt kapott helyet a két mentőgépjárművet
befogadó mentőállomás és a központi ügyelet. Az emeleten szakrendelők,
irattár és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra. A beruházás közel 1
milliárd Ft összegű volt, ebből az állami támogatás 400 mFt.

SZALAGOT A MEGNYITÓÜNNEPSÉGEN

A város vezetését már régóta foglalkoztatta az a gondolat, hogy a Dózsa
György út 50. szám alatti házi-, gyermekorvosi és védőnői épületet továbbfejlessze és Vecsés is mentőálloSZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÖTTE
A VENDÉGEKET
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Az átadási ünnepségen jelen volt
Pogácsás Tibor, a BM önkormányzati
államtitkára, Latorczai Csaba közigazgatási államtitkár az Emberi
Erőforrások minisztériumától, Csató
Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója és Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.

Aratási
mulatság

A TÁNCOSOK.
KÖZÉPÜTT ÁLL A FAZEKAS-HÁZASPÁR

AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNY
A HÁTSÓ PARKOLÓK FELŐL
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Mindnyájan kiemelték, hogy ez
nem jöhetett volna létre a városvezetés előrelátó tervezése, gondos gazdálkodása révén. Dr. Szarvas Tibor
igazgató-főorvos és Szlahó Csaba polgármester megköszönték a támogatásokat és a város polgárainak türelmét
az új objektum építésének idején.
Hozzátették, hogy a Telepi úti Szakrendelő már így is minden igényt kielégít, de ezzel az új Alapellátási Központtal és Mentőállomással, valamint
az Egészséges Budapest Program keretében elnyert közel 300 milliós támogatással új dimenzió nyílt Vecsés és
térsége egészségügyi ellátásának minőségi fejlesztésében.
(A vecsési egészségügy fejlesztéséről részletesen olvashatnak az Intézmények fejezetben.)
KAL INFO
FOTÓK: VARGA NORBERT

Szeptember 7-én, szombaton sorozatban a negyedik Arató bált szervezték
meg a vecsési „aratósok”, akik idén 14
párral képviseltették magukat a rendezvényen. Ahogy az eddigi években,
úgy most is, a Jókai Mór utcában található Tájház adta a gyakorlás és a mulatság kezdetének helyszínét. Itt a délután 5 órás kezdésre már sok nézelődő
is összegyűlt, akik először a kikérést
nézhették meg. A kikérés mindig egy
vicces mondókát foglal magába,
amelyben a fiúk elkérik a lányokat a
gazdasszonytól és a gazdától, tekintettel az arató munkák befejeztére.
Ezután következik a kenyéráldás,
ahova már fiúk-lányok vegyesen érkeznek. Ez is a Tájház udvarán történt, Káposztássy Béla atya segítségének, valamint a Pék és segédei Kft.
felajánlásának köszönhetően a megszentelt kenyeret minden résztvevő
megkóstolhatta. Ezután meg lehetett
tekinteni az aratós táncot, amely mint mindig – egy teljesen új koreográfia volt Fazekas Rita és Fazekas
József szakavatott munkája nyomán.
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KÁPOSZTÁSSY BÉLA ATYA MEGSZENTELI AZ ÚJ KENYERET

Ezt követően a Brunner zenekar
kíséretével a táncosok a bál helyszínére, a Bálint Ágnes Kulturális Központba vonultak. Itt 20.00-kor megnyitották a bált, szintén a tánc bemutatásával. Utána a Fütte Bistro
feltálalta a vacsorát a jelenlévő 196 fő
részére. Étkezés után kezdődhetett a
hajnalig tartó bál, amit éjfélkor megszakított az aratótánc utolsó bemutatása és a tombolahúzás.
APRÓ KITTI
FOTÓK: FEHÉR DÁNIEL

Epres
játszótér
Szeptember 14-én, szombaton az
Epresben megtörtént a felújított játszótér átadása. A beépített játékokat
a Hagssvég játékgyártó vállalat szállította, de az átépítés során megőriztek
mindent, ami használható volt, így a
játszótéren megmaradt a korábbi
viacolor burkolat, a kerítés és a homokozó. A rossz állapotban levő játékokat leselejtezték, a használhatókat
pedig a Vecsési Falusi Nemzetiségi
Óvoda udvarán állították fel. A ját-

szóeszközök alatt elterített ütéscsillapító burkolat kétszer rostált homokos kavics. Az erős napfénytől egyelőre napvitorlák védik a gyerekeket és az eszközöket, de a játszótér körül több
facsemetét is ültettek, amelyek egykor
hűsítő árnyékot adhatnak majd a vidáman játszó gyermekeknek.

ÉS

SZLAHÓ CSABA POLGÁRMESTER
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA

KÉPVISELŐASSZONY JÁTSZANI AKARÓ
GYERMEKEK KÖRÉBEN AVATJA FEL
A JÁTSZÓTERET

FOTÓ: VARGA NORBERT

A játszótér ünnepélyes átadásán
Szlahó Csaba polgármester és Frühwirthné Halász Melinda köszöntette
az eseményre érkezett gyerekeket – és
szüleiket –, akik a nemzeti színű szalag átvágása után azonnal megtöltötték élettel a megújult játszóteret.
KAL INFÓ

CSEMETÉK ÉS SZÜLŐK ÉLVEZIK AZ ÚJDONSÁGOKAT
FOTÓ: SZAJAN
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Sport –
Fogathajtás,
vecsési
világbajnokok!
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Szeptember 12–15. között a németországi Drebkauban rendezték meg a
kettesfogat-hajtó világbajnokságot.
Egyéniben a háromszoros világbajnok
és világbajnoki címvédő Hölle Martin
a címét szerette volna megvédeni.
Csapatban ugyanez volt a cél, amelyben két vecsési: a világbajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes ifj. Dobrovitz József és unokatestvére, a világbajnoki bronzérmes Osztertág Kristóf
volt a társa. Höllének is volt vecsési
kötődése, hiszen 2013-ig Dobrovitz
József volt az edzője, és itt, Vecsésen
tanulta meg a fogathajtás alapjait.
Egyéniben Hölle megnyerte a díjés maratonhajtást, így óriási előnnyel
várhatta az akadályhajtást. Kellett is a
tetemes előny, mert a 66 induló között az egyik legrosszabb mutatványt
ő mutatta, de ez is elegendő lett a
végső győzelemhez.
Ifj. Dobrovitz közepes teljesítményt
nyújtott mind a három hajtásnemben,
így is az előkelő 5. helyet érte el összetettben. Osztertág sem tudta megismételni a korábbi versenyeken mutatott teljesítményét. Abban reménykedhetünk, hogy a mostani 25.
helyezésnél lesz még sokkal jobb is.
Csapatban ifj. Dobrovitz 3, Hölle
2, Osztertág 1 eredményével a mieink lettek a világbajnokok a holland
és a német válogatott előtt. A magyar

válogatott sorrendben negyedszer
nyerte meg a vb-t!
Szeptember 27–29. között Izsákon
rendezték meg az Országos
Bajnokság döntőjét. A két Dobrovitz
királykategóriában, a négyesek versenyében indult el. A nyolc fogat közül
a minden versenyszámban győztes
Dobrovitz József nyerte az összetett
aranyérmet, ezüstérmes a mindhárom versenyszámban 2. helyezett
Móró Lajos. A bronzérmes ifj.
Dobrovitz József mindhárom versenyszámban a 3. helyen végzett.
– SZAJAN –

A KÉT DOBROVITZ AACHENBEN
KORÁBBI FELVÉTEL FOTÓ: DOBRO

1. MAGYARORSZÁG, 2. HOLLANDIA, 3.
NÉMETORSZÁG FOTÓ:HORVÁTH KRISZTINA

Olaszországban járt
a Labdarózsa
A vecsési Labdarózsa Népdalkör és
Citerazenekar harmadik alkalommal
jutott el Olaszországba, a Sopravista
International Festivals meghívására.
Az elmúlt években – Montecatini
és Jesolo után – most az Adriai-tenger partján fekvő üdülőváros, Riccione adott otthont a 13. alkalommal
megrendezett fesztiválnak. A fesztiválon rajtunk kívül még egy kapuvári
csoport, továbbá Ukrajna, Észtország,
Litvánia, Lettország, Lengyelország,
Bulgária folklór és modern tánccsoportjai, énekegyüttesei mutatták be
színes műsoraikat. A fellépő csoportok szinte mindegyike vegyes életkorú volt, de nagy öröm volt látni a
sok-sok fiatalt, akik folytatják a népzene és a népi kultúra hagyományait.
A fesztivál első napján az együttesek vezetőinek tartottak technikai
konferenciát, majd másnap délután
kezdődött a Parádé, melynek során a
színes népviseletbe öltözött együttesek nemzeti zászlójukat lobogtatva,
énekelve, zenélve, táncolva végigvo-

nultak Riccione főutcáján, a helyi közönség nagy örömére. Az egyik pihenőnél még riportot is készítettek velünk.
A helyszínre érkezve, a tengerparton kezdődött a nyitó koncert, ahol
elsőként léphettünk színpadra a népes közönség előtt. Együttesünk repertoárjában domaházi, bakonyi,
lendvai, palóc népdalok mellett magyarpalatkai néptánc is szerepelt, melyet a Budapesti Műszaki Egyetem
néptáncegyüttesének két tagja adott
elő, fergeteges sikerrel.
Másnap sajnos, a szakadó eső elmosta a záró koncertet, de a szálláshelyünkön, ahol együtt voltunk a
lengyel, lett, litván csoportokkal, bemutattuk táncos, énekes műsorunkat. Ezt követően a fesztivál igazgatója átadta az együtteseknek a fesztivál emlékplakettjét, oklevelet és
ajándékot. Megismerkedtünk a lengyel együttes vezetőivel, akiket áprilisban tartandó népzenei találkozónkra is meghívtunk.
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Négyszáz
vendég volt
a szüreti bálon
A szüreti bál talán a legmunkaigényesebb mulatság városunkban. Hogy miért? Bizonyítására felidézzük a legfontosabbakat.
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A fesztivál rendezvényei mellett
szabad időnkben felfedezhettük a közelben fekvő látnivalókat is. Ravennában a Világörökség részét képező
ókeresztény, gót és bizánci mozaikokkal díszített műemlékeket csodálhattuk meg. Meglátogattuk az impozáns középkori Gradara várát, Rimini ókori emlékeket rejtő belvárosát, a
Világörökség városát, Urbinot és a világ legrégebbi, Európa harmadik legkisebb köztársaságát, San Marinot is.
Utazásunk ismét gyönyörű látnivalókkal, élményekkel, új kapcsolatokkal gazdagította együttesünket,
amelyek tovább erősítik közösségünket.
Köszönjük Vecsés város Önkormányzatának anyagi támogatását, és
mindenkinek az odaadó segítségét,
amellyel hozzájárultak utazásunk sikeres megvalósításához.
PÁLMAINÉ KESZLER MÁRTA
FOTÓK: ORBÁN KÁROLY

Hagyományosan 17 pár alkotja a
főszereplői gárdát. A párok összetétele időről időre változik, mert van, aki
„kiöregszik”, vagy valami gondja támad. De ez nem jelent problémát,
mert hosszú a várólista és örömmel
akadnak újak, akik vállalják a feladatokat! Ezúttal sokan voltak „elsőbálosok”, jelentős volt a fiatalítás.
A szervezőnek persze fő a feje, hiszen legalább 3 fogat is kell, aki a lányokat, a zenészeket és a szigorú bírókat fuvarozza. Idén is csodálatos
hajtópárokat sikerült megnyerni a jó
ügynek. Frühwirth Tamás–Kári Csaba, Zentai Péter–Balázs Károly, Heer
Zita–Heer Attila kettősök mindenki
megelégedésére oldották meg ezt a fárasztó, teljes Vecsést behálózó útvonalbejárást.
Krausz István és Zehetmayer József
személyében két feddhetetlen erkölcsű, vasszigorú bírókra leltek, akik

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

kőkeményen büntették, ha valaki illetéktelenül tulajdonított el pl. egy
szőlőfürtöt a dekorációból.
A zenészekkel van a legkevesebb
gond. Kezdetektől a Brunner zenekar fújja fáradhatatlanul, mert gondoljanak bele: reggel elindulnak és
másnap reggelig szolgálatban állnak!
Óriási teljesítmény az övék.
A szervezésen túl a tényleges munka már egy nappal korábban elkezdődik. Most szeptember 27-én, pénteken reggeltől estig a Falusi iskola
tornatermében serénykedtek, és díszítették a rideg, kopár falakat, hogy
valódi szüreti hangulatot varázsoljanak a vendégseregnek. Hogy a díszítő
munka ne legyen unalmas, a változatosságról Zehetmayer Adrienn főszervező gondoskodott, aki a szüreti tánc
koreográfiáját évről-évre betanítja –
természetesen mindig mást.
A bál napján aztán meglódul a
menet: lóháton a legények, nemzeti
színbe burkolt fogatokon a lányok, a
bírók és a zenészek. És megy a menet
házról-házra begyűjteni a lányokat,
akik gyönyörű, nemzeti színű ruhájukban ragyogva várják a fiúkat. Tudni kell, hogy minden lányos háznál il-

lik megvendégelni a kompániát, ami
a családoknál feladja a leckét, hogy
megfeleljenek az igényeknek.
A menet utoljára az úgynevezett
koszorús házhoz megy, ahol már anynyian vannak, mint egy kisebb lagzin, de ott megpihenhetnek egy rövid
időre. Itt ugyanis a háziaknak – jelen
helyzetben Martin Abigél családjának – illik bőségesen megvendégelni
a teljes csapatot. Hálából a 17 párocska eljárja a betanult táncot, no
meg gyakorlás végett is, mert ezt a
táncot még az este folyamán többször
be kell mutatniuk.
A mulatság 20 órakor kezdődött
el a Falusi iskolában, és nem egy zártkörű rendezvényről beszélünk. Talán
az év legnagyobb létszámú báljáról,
mert a főszereplőkön túl 400 jegyet
adtak el! A vendéglátásról Zehetmayer
József és csapata gondoskodott, a
Brunner zenekar pedig reggelig húzta
az elfáradni nem akaró vendégeknek.
Köszönjük a lelkes fiatalok és
Zehetmayer Adrienn közösségépítő
munkáját!
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓ: PÁLFY MIKLÓS

117

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Emlékmű a malenkij robotra
elhurcoltak emlékére
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A Honismereti Kör a nyolcvanas
években kezdte számba venni a második világégésben elhunyt és a háború végén malenkij robotra elhurcolt
áldozatokat. 1990-ben a Fogolykiváltó
Boldogasszony ünnepe közelében volt
az első szentmise a foglyok emlékére.
A kutatómunka eredményeként ma
azt mondhatjuk, hogy 600 vecsési
embert – férfit és nőt (!) – hurcoltak
ki a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba. Vecsésen is – mint mindenhol az országban – először a németajkúak kerültek fogságba, de a létszám kiegészítése végett később már
mindenkit elfogdostak, ha hiányzott
pár fő. A vecsési elhurcoltak több,
mint fele német származású volt.
A magyar kormány 2015-öt a
GULAG-ra elhurcoltak emlékévének
hirdette meg. A német nemzetiségi
és a városi önkormányzat pályázatot
hirdetett egy emlékmű elkészítésére a
Hősök Ligetében. A talapzat alapját
Petz Márton úr készítette el. Az emlékmű talapzata Oláh Katalin Kinga
szobrászművész alkotása, és felavatása
2015. október 4-én történt. Német és
magyar nyelvű felirata a következő:
A „malenkij robotra” elhurcolt
vecsésiek emlékére 1945-2015
Oláh Katalin Kinga szobrászművész megnyerte az emlékmű elkészítésének pályázatát is. A szobor most
készült el és fölszentelése 2019. szeptember 29-én volt.
Délután 15 órakor szentmise volt
az Óvárosi Plébánia Jókai utcai Szent
Kereszt templomában. A többségében

német nyelvű szentmisét dr. Cserháti
Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök úr celebrálta. Mise után a résztvevők elmentek a Hősök Ligetében felállított emlékműhöz. A jelenlévőket
Fazekasné Gombár Mónika két nyelven köszöntötte. A VHZ Fúvószenekara Fazekas József karnagy vezetésével eljátszotta a magyar és a magyarországi németek himnuszát a
Wetschescher Nachtigallen kórus közreműködésével.

Szlahó Csaba polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az emlékezés
kötelező, ezért a város nagy gondot fordít arra, hogy nemzetünket és városunkat érintő események méltó rangot
kaphassanak, ahol a város polgárai leróhatják tiszteletüket őseik előtt.
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úr
ünnepi beszédében arra figyelmeztetett, hogy a 20. századi izmusok menynyi súlyos tragédiát okoztak nemzetünknek nemzetiségi hovatartozástól
függetlenül. Kiemelte, hogy napjaink
gondjai eltörpülnek a hetven évvel ez-
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előtt történt borzalmakhoz képest,
ahol az emberélet nem számított, családok és nemzetek sorsa dőlt el a nemzeti és a nemzetközi szocializmus vezetőinek véres ideológiája okán.
A beszédek között a VHZ és a
Nachtigallen előadásában német énekeket és zeneszámot hallhattunk. A
legnagyobb hatással a hallgatóságra
Gombos Gyula, a Grassalkovich iskola 7.c osztályos tanulójának előadásában az „Ezer fogoly imája 1944-ben”
című ismeretlen szerzőtől származó
verse volt.
A szobrot Soltész Miklós államtitkár,
Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Frühwirth Mihály, a Kulturverein tiszteletbeli elnöke leplezte le.
Az emlékmű-szobor Oláh Katalin
Kinga Ezüstgerely díjas szobrászművész alkotása. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.
Az emlékművet Bíró Gergely író, a
Magyar Napló, a Magyar Írószövetség

lapjának főszerkesztő-helyettese méltatta, majd dr. Cserháti Ferenc esztergombudapesti segédpüspök úr áldotta meg.
Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő úr a megemlékező beszédében hangoztatta a német
nemzetiség segítő együttműködését a
magyar nemzet gyarapodásában, és azt,
hogy kultúrájukkal, hagyományaikkal
mindig gazdagították a nemzeti kultúrát. Kihangsúlyozta a 20. század két
nagy tragédiáját: a ’45-ös elhurcolást és
a ’46-os elűzetést, amely a hazai németség számára pótolhatatlan veszteséget okozott, amelyekre mindig emlékezni kell.
A Wetschescher Nachtigallen kórus
és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – Musikverein Wetschesch egy–egy
műsorszámával fejeződött be az ünnepség, ami a Cifra Csárdában szeretetvendégséggel ért véget.
(Az ünnepséggel kapcsolatban bővebb írás olvasható a Kalendárium
Színes fejezetében.)
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: KATONA CSABA
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BALRÓL: FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA, SZLAHÓ CSABA, SOLTÉSZ MIKLÓS, RITTER IMRE,
SCHROTTI JÁNOS – A PEST MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE, BÍRÓ GERGELY,
OLÁH KATALIN KINGA, FRÜHWIRTH MIHÁLY, TÓFALVI MÓNIKA – A VECSÉSI NNÖK ELNÖKE,
DR. CSERHÁTI FERENC PÜSPÖK, DR. HUSZKA MIHÁLY PLÉBÁNOS

XIX. Vecsési Káposztafeszt
Tízezrek
a Káposztafesztiválon
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A kétnapos rendezvény gazdag kínálattal várta a vendégeket, és a teljes sikerhez az időjárás is hozzásegített,
mert ragyogó napsütésben pereghettek az események a két nap során.
Felsorolni is nehéz a látványosságokat, így a krónikás is a teljesség igénye nélkül próbálkozik a fesztivál bemutatásával.
Már csütörtökön megjelentek az első sátorozók, díszítők. Pénteken még
késő este is javában folyt a munka sátorról sátorra. Amikor minden a helyére került, az már szombat délelőtt
volt, de ekkor már közel harminc társaságnál készültek az ételek, és a zsűri
szemlélte a főzőüstöket, hogy minél
pontosabban értékelhessen. A zsűri elnöke, Jegenyei István mesterszakács
volt, Munkájában Czeróczky Ádám, a
Cream Café séfje és Kis Tóth János, a
BÁKK igazgatója segítette. A kirakodó
sátrak egységes jellege impozáns külsőt
kölcsönzött Régi-Ecseri úttól a nagyszínpadig terjedő területnek. A térség
közepén volt a Heimatmelodie (Szülőföld muzsikája) Színpad, ahol mindkét napon délelőttől estig szólt a
szebbnél szebb zene. Kár, hogy a színpad semmilyen díszítést nem kapott,
így ha lett volna a „legszerényebb sá-

tor” díja, azt mindenképp ez kapta
volna. Persze, a helyszín azt is bizonyította, hogy az igényes, profi muzsika nem igényel díszes külsőt, mert
az előadók virtuozitása feleslegessé
tesz minden talmi csillogást. A VHZ,
a Blechkraft a Brass Time, de a többiek is a legkényesebb igényeket kielégítette. Természetesen a nagyszínpadon is folyamatos volt a szolgáltatás. Délelőtt az Újhartyáni Sváb Parti
zenélt, aztán volt Salsa bemutató, és
élvezhettük a vecsési óvodás, iskolás
és profi táncegyüttesek hagyományőrző táncait. Ők a színpadi produkció mellett igazán impozáns össztáncot is bemutattak a színpad előtt. A
táncok mellett hagyományőrző énekeket is hallhattunk, iskolásoktól a
Nachtigallenig terjedt a lista.
A sátrak hosszú során végigsétálva
tapasztalhattuk, hogy igényes volt a
kézműves sátrak kínálata, de esztétikusak voltak a saját pavilonnal érkező, általában ételt és italt forgalmazó
cégek választéka. Évről évre nagy sikere van és most is folyamatosan sorban álltak Petz Márton és családja
sátránál, ahol a híres, a káposzta feldolgozást forradalmasító vecsési
Trethán-féle káposztaszeletelő gépen
minden vállalkozó kedvű gyakorolhatta a savanyítás műveletének alapfázisát.
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Apropó savanyítás. A Kulturverein
sátrában a látogatók kipróbálhatták
az almapaprika káposztával való töltésének csínját-bínját. A legjobbak
akár munkába is állhattak. Maradva
a témánál, mint minden évben, most
is megrendezték a vecsési savanyúságok versenyét. A Grassalkovich iskolában pénteken le kellett adni a mintákat. A legjobb vecsési savanyúságok
versenyét a profi zsűri mellett mindenki más is megízlelhette és értékelhette, így minden kategóriában közönségdíjakat is kiosztottak.
Még mindig maradva a savanyúságnál, valószínűsíthető, hogy a
vecsésieket is érdekelheti, de főként
a nem vecsésieket, az, hogyan üzemel
egy hamisítatlan vecsési savanyító
manufaktúra. Mind a két napon megvolt rá a lehetőség, és az érdeklődők
betekinthettek a Stiller-család Ady
Endre utcai portáján a savanyítás és a
savanyúságkészítés rejtelmeibe.
Ha már külső helyszínről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy
most is több helyszínen folytak az
események. A Vecsési Tájház mindkét napon nyitva volt, látogatókat fogadtak és a vecsési tánccsoportok
szombaton innen indultak menettánccal a fellépésre.
Külső helyszínként üzemelt ezúttal is a Bálint Ágnes Emlékház. A két
helyszín között kisvonat szállította az
embereket, ami a gyönyörű időben
kellemes városnéző túra is volt. Az
emlékház a szokásos repertoárral csábította a vendégeket. Elsősorban az
Andrássyak Vadászkastélyával – pontosabban maradékával – amely a
nagy meseíró lakhelye és alkotó tere
volt. A ház és a múzeum önmagában

is lenyűgöző élményt nyújt a látogatóknak. Az udvaron látható és belakható a Futrinka utca meséiből ismert
házak. A kertben kisvasút szállította
a csöppségeket és a kastély teraszából
kialakított színpadon mind a két nap
két-két gyermekelőadást élvezhettek a
gyermekek szüleikkel együtt.
A káposztafeszt forgatagának utánozhatatlan hangulata van, melyet
nagyon jól fokoz, ha 4-5 fős zenekar
sétálózenekarként muzsikál, ami a
„szeretek mindenkit” érzésével tölti
el az egymás sarkára taposó, de azt jókedvvel elviselő emberáradatot.
Szombaton a Heimattöne Kapelle,
vasárnap a Szomorer Jungs zenekar
töltötte be ezt a fáradságos, de hálás
feladatot.
Már évek óta megszokhattuk, hogy
a különféle termékeket bemutató pavilonok között találunk egyet, mely
szellemi termékkel járul hozzá a fesztivál színességéhez. Frühwirth Mihály
úr – a Kulturverein és családja támogatásával – a települést újra benépesítő német nemzetiség hagyományaival, küzdelmes életével, esetenként
tragédiáival ismerteti meg az érdeklődőt. Ezúttal a háborút követő beszolgáltatások, kisajátítások fájdalmas
időszakát mutatta be.
Az esték programjai az Epresben
felállított nagyszínpadra koncentrálódtak. Szombaton Sláger party volt.
Főszerepben a Korda György –Balázs
Klári házaspárral, akik örökzöld slágereikkel végigénekeltették a többezres tömeget.
Vasárnap délelőtt főszerepbe kerül
a Jókai utcai Szent Kereszt templom,
ahol szentmisén adtak hálát a szorgalmas gazdáknak és az isteni termé-
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szet adományainak. Ez a Káposztafeszt
lelke! A szentmisét dr. Huszka Mihály
plébános atya celebrálta, és áldotta meg
az oltár elé helyezett zöldségek és termények gazdagságát. Később a templom előtt felsorakozott kocsik rakományát is megáldotta plébános úr. Az áldás után megindulhatott a fesztivál
talán leglátványosabb eleme, a felvonulás. A hosszú menet élén a VHZ
muzsikusai mentek, élükön Szabó
Imre karnagy volt a tamburmajor.
Őket a díszvendégeket szállító hintók,
majd az óvodák, iskolák, civilszervezetek sokasága követte. Szebbnél szebb,
ötletesebbnél ötletesebb megoldásoknak tapsolhatott a tömeg, és a színpadon helyet foglaló zsűrinek feladták a
leckét, hogy kategóriánként kit láttak a
legjobbnak.
Természetesen vasárnap reggel a
főzősök voltak a legfrissebbek, hogy
időre elkészítsék a versenyétkeiket, illetve kiszolgálhassák a finom falatokra váró vendégsereg (tényleg sereg!)
igényeit. Vasárnap nagyobb volt a főzős kedv is, mert pár csapattal több
indult el. A zsűrit ezen a napon
Szőke András színész elnökölte, tagjai
Jegenyei István mesterszakács, Galántai Gyöngyvér és Hanyecz Erzsébet
mestercukrászok voltak.
Már említettük, hogy versenyek is
voltak, aminek száma csak nőtt vasárnapra. Volt dirndl- és nemzetiségi
ruhaverseny, és vetélkedtek Vecsés
legnagyobb káposzta díjáért is. Így a
délután egy tetemes része az eredményhirdetésekkel és a díjak átadásával telt el, ami teljesen érthető, hiszen az érdekeltek nagyon várták,
hogy kapnak-e elismerést a szívvel-lélekkel végzett nem kis munkájukért.

Mire mindenki megkapta érdemei jutalmát, már kezdett esteledni
és közelgett a megérdemelt pihenés
ideje. Különösen azoknak lehetett ez
felemelő pillanat, akik több napot végig dolgoztak, és nagy valószínűséggel
erejük végső határához érkeztek.
Nekik és a többezres tömegnek üdítő
volt a Magna Cum Laude együttes
koncertje, ami szórakoztató élményt
jelentett.
A fesztivál is emlékezetes volt. Egy
személyes élménnyel zárnám a beszámolómat. Németországban élő bátyám, aki ’56 után tavaly kapta vissza
állampolgárságát, és igyekszik minden szabadidejét régi hazájában tölteni, elmondta, hogy nyáron, Kecskeméten a Pálinka és Bor Fesztiválon
volt. Most mind a két napot teljes egészében itt töltötte. Elmondta, hogy
összehasonlíthatatlanul magasabb színvonalú volt a mienk, minden tekintetben felülmúltuk a nagy népességű
megyei központ fesztiválját.
Köszönjük!
SZALONTAI JÁNOS
FOTÓK: BÖRCSÖK KATA

A XIX. Vecsési
Káposztafeszt versenyeinek
eredményei
FŐZŐVERSENY – SZOMBAT
1. Grassalkovich iskola
2. Williams Televízió
3 . Vecsési Sportegyesület
Különdíj:
Fesztivál Gyöngyszemei,
Berger csapat

TAPSIFÜLES KERTÉSZET

FŐZŐVERSENY – VASÁRNAP
1. Gyergyószárhegyi Polgármesteri
Hivatal
2. Kulturverein
3. Ennivalók
Különdíjasok:
Üllő Város Önkormányzata, Káposztás Kábelek, Fesztivál Gyöngyszemei, Csalafinták, Patróna Palántái, Rosmarein Táncegyesület,
Williams TV
FELVONULÁS – GYERMEK
1. Bálint Ágnes Óvoda
FELVONULÁS – IFJÚSÁGI
1. Tapsifüles Kertészet,
Grassalkovich isk. 4.a
2. Bálint Ágnes mesefigurái,
Grassalkovich isk. 5.b
3. Halmi Telepi Ált Isk.
FELVONULÁS – FELNŐTT
1. Halász család
2. 3. sz. nyugdíjas klub
3. Ne-felejts Nyugdíjas klub
LEGSZEBB SÁTOR
1. Kulturverein
2. Patróna palántái
3. KócbaBÁKK

RAJZVERSENY
1. Lipták Bernadett Kata
LEGNAGYOBB KÁPOSZTA
1. Halász Családi Gazdaság
12,5 kg
DIRNDL RUHABEMUTATÓ
1. Skupien Szilvia
SAVANYÍTOTT KÁPOSZTA
1. Rézner Bt.
Közönségdíj:
e.S.J.e.BT
SAVANYÚSÁGVERSENY
Kovászos uborka
1. e.S.J.e Bt.
Közönségdíj:
e.S.J.e.BT
VEGYES VÁGOTT SAVANYÚSÁG
1. Früh-ker Kft.
Közönségdíj: e.S.J.BT.
KÁPOSZTÁVAL TÖLTÖTT
TV PAPRIKA
1. Rézner Bt.
Közönségdíj: e.S.J.BT
VÁNDORDÍJ:
e.S.J.BT (Somogyi János Fő u.)
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Vendégeink voltak
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A Vecsési Káposztafeszt egyre nagyobb renoméját mutatja, hogy jeles
vendégek tisztelik meg az eseményt.
Tavaly Dr. Áder János köztársasági elnök tartotta érdemesnek, hogy a főnapot, vasárnapot meglátogassa és
megízlelje a Káposztafeszt hangulatát.
Most sem maradtunk illusztris vendégek nélkül. A mezőgazdasági termelők körében nagy tiszteletnek örvendő agrárminiszter, dr. Nagy István látogatott el közénk.
A vasárnap délutánját nálunk töltő miniszter a színpadról köszöntötte
a fesztivál résztvevőit és méltatta az
ilyen események jelentőségét, mely a
szórakoztatáson túl a hagyományőrzés számos területét is ápolja és közösségteremtő erejével az adott település polgárainak összetartozását erősíti. Látogatása során bejárta a
fesztivál utcáit, ahol akadtak régi ismerősök, mint a Sauer Kft., aki a
Magyar Ízek Vásárának állandó résztvevője, vagy Szőke András színész
gasztro- és mókamester. Alkalma
nyílt Vecsés város és a térség vezetőivel beszélgetni a jelen problémáiról.
Érdeklődéssel szemlélte a kiállítást és
nagy figyelemmel hallgatta az erdélyi
testvértelepülés, Gyergyószárhegy
gondjait, az ő gazdag káposztatermelési és feldolgozási hagyományait.

Ebből a pár sorból is kitűnt, hogy
másik vendégünk Gyergyószárhegy
önkormányzatának csapata volt, melyet Danguly Ervin polgármester vezetett. A küldöttség pénteken este érkezett, tiszteletükre vacsorát adott a
Fütte Étteremben Vecsés önkormányzata. A két polgármesternek lehetősége nyílt a helyi és közös gondjaink
számbavételére, jövőbeni együttműködés lehetőségeinek áttekintésére.
Danguly Ervin elmondta, hogy helyben sok pályázatot sikerült megnyerni,
amellyel a falu nagyot fejlődhet. Kiemelte a két legfontosabbat, a víz- és
csatornahálózat kiépítését, mely jelentősen javítja az ott élők életminőségét.
Erdélyi testvéreink a szombatot
egy Szárhegyről elszármazott, most a
fővárosban élő baráti közösségnél töltötték, de a vasárnapot főzéssel és a
vecsési fesztivál eseményeinek megtekintésével töltötték. A polgármester
a felvonulás után a színpadról köszöntötte a város polgárságát és a
fesztiváli sokaságot. Hangsúlyozta,
hogy az elszakított területeken élők
számára nagyon fontos az anyaország
szeretete, együttérzése, a hivatalos- és
civilszervezetekkel való kapcsolattartás, amely az összetartozást erősíti.
Olyan szárhegyi káposztát hoztak,
melyet eredeti recept szerint savanyítottak, ebből készítették el a töltött
káposztát és hazai fűszerekkel ízesítették. Szőke András elmondta, hogy
ez az erdélyi étel kimagaslott a mezőnyből.
Testvértelepülésünk delegációja
hétfőn reggel utazott haza.
– SZALONTAI –
FOTÓK: BÖRCSÖK KATA

BALRÓL: DANGULY ERVIN, DR. SZŰCS LAJOS,
DR. NAGY ISTVÁN ÉS SZLAHÓ CSABA

MEGLÁTOGATTA A VECSÉSI KÁPOSZTAFESZTET DR. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER FOTÓ: BÖRCSÖK KATA

OLÁH KATALIN KINGA SZOBRÁSZMŰVÉSZ ALKOTÁSA AZ ELHURCOLTAK EMLÉKÉRE FOTÓ: KATONA CSABA
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Nemcsak
a húsz éveseké
a világ…

résztvevő egy szál virággal vihette hírül, hogy városunkban megbecsülik
az időseket.

Október 1-jén, az Idősek Világnapját
az önkormányzat és a BÁKK közös
szervezésében ünnepeltük a kulturális
központban. A korábbi évekhez képest
rekord létszámú, 170 fő szép korút köszöntöttünk a jeles nap alkalmából.
Saska Istvánné Margitka, a Szociális
Bizottság Elnöke és Pereginé Vodila
Terézia, a Gondozási Központ vezetőjének üdvözlő szavai után Szlahó
Csaba polgármester elismerően beszélt
az idősek érdemeiről, akiktől sok életvezetési tanácsot kaphat a mai generáció is. A 3.sz. Nyugdíjas klub és a
Gondozási Központ Senior örömtánc
csapata vidám produkciója után operett és musical dalokat élvezhettünk

Október 6.

profi előadásban. Hagyományosnak
mondható, hogy a G. Ferenczi Hanna
Irodalmi Kör tagjai egy-egy vidám verssel emelik az esemény fényét.
A tartalmasan szép délelőttöt egy
finom ebéddel zártuk, és minden

KÁROLY KATALIN
FOTÓ: GONDOZÁSI

A szabadságharc
mártírjaira emlékeztünk
Hagyományosan a Vecsési Andrássy
Gyula Általános Iskola patinás, régi
épületének bejárata előtt lévő kopjafánál tisztelegtünk a gyásznapi megemlékezésen az 18848-49-es szabadságharc
hőseire. Az iskola 7. évfolyama mutatta be a Horváthné Gyurcsán Erika és
Malinkó Judit tanárok által összeállított emlékező műsort. Közreműködtek
a zeneiskola tanárai – Kapa Zsuzsa és
Möntör Máté – Rainer Micsinyei
László igazgató vezetésével. Az iskola
énekkarát betanította Gyöpösné Gémes Ilona tanárnő. A gyásznapi tiszteletadás rangját emelte a VHZ fúvószenekara Szabó Imre karnagy vezetésével.
Gyarmatiné Csurgó Ildikó műsorvezető köszöntötte a megjelenteket –
közöttük dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselőt, Szlahó Csaba polgármestert,
Tábor Ferenc alpolgármestert, az önkormányzat tagjait és a város intézményeinek képviselőit – a régi alma mater előtt felállított színpadnál. Ünnepi
beszédet Veszprémi Klára igazgató
mondott, amelyből idézünk:
„ (…) De mi dolgunk a világban?
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”– mondja
Ábel Tamási Áron regényében, s mi

Mi történt 2019 októberében?
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megtaláltuk ezt a helyet itt, Magyarországon.
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Közöttünk ma igen sokan vannak
olyanok, akik nemcsak a munkájuk
iránt elhivatottak, hanem a hazájuk,
az anyanyelvük, kultúrájuk iránt is.
Pedig akikre ma emlékezünk, akik a
magyar szabadságért adták életüket,
korántsem voltak magyar származásúak mindannyian.
4 német: Aulich Lajos, Láhner
György, Leiningen-Westerburg Károly, Sweidel József,
1 osztrák: Poeltenberg Ernő,
1 szerb: Damjanich János,
1 horvát: Knézich Károly,
2 örmény: Kiss Ernő, Lázár Vilmos
és mindösszesen 4 magyar tette ki
a 13-at: Dessewffy Arisztid, Nagysándor József, Török Ignác, Vécsey Károly. Azt a 13-at, ami valójában 17 volt. Hiszen ezen a napon nemcsak Batthyány Lajos
halt golyó általi mártírhalált Pesten, hanem Aradon még további
4 ember áldozta életét a magyar
szabadságért.

A német származású Norbert
Auffenbergként anyakönyvezett Ormai Norbert honvéd ezredes neve
azért hiányzik a tizenhármak mellől,
mert már augusztus 22-én felakasztották Aradon. Kivégzése mintegy főpróbája volt október 6-ának, ezért is
szokás az első aradi vértanúnak nevezni.
Kazinczy Lajos, a nyelvújító Kazinczy Ferenc fia tárgyalása már zajlott a vértanúk kivégzésekor. Október 25-én végezték ki, s 29 évesen ő a
legfiatalabb aradi vértanú.
Lenkey János a galíciai császári seregből szökött haza, s csatlakozott a
forradalomhoz. Idővel elhatalmasodott mentális zavara miatt az ellene
folyó eljárást felfüggesztették. Pár hónap múlva – többek között az őrök
bántalmazásának köszönhetően – a
börtönben hunyt el.
Ludwik Hauk, osztrák származású
ezredes az elbukott bécsi forradalmak
után Bemmel szökött Magyarországra, s csatlakozott a Habsburg ellenes
küzdelemhez. 49 decemberében szállították Aradra, s 1850. február 19-én
akasztották fel. Mindannyian magyarként haltak meg nemzeti létünkért. Ezért kell minden év október
elején rájuk emlékezni, megtanulni
és megőrizni azt a hitet, azt az áldozatvállalást, amit az aradi 13 vagy 17
halála példa értékűen közvetít mindannyiunk számára. Nekünk, tanároknak kötelességünk mindezt tanítani,
továbbadni; és amin továbbadjuk, az
az anyanyelvünk. Kányádi Sándor
Apáczai című prózaversében olvashatjuk: „egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv.” Batyu, melyet
őseink örökítenek át nemzedékről
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nemzedékre, batyu, melyben cipeljük
magyarságunk gyötrelmeit, gyásznapjait éppúgy, mint ünnepnapjait.

Mindannyian vigyük haza batyunkban a mai nap emlékét: a főhajtást az emberi méltóság, a bátorság, a hit és a szabadság előtt.”
KAL INFO
FOTÓK: KATONA CSABA

ZeneVilágnapja
Vecsésen
Néhány nappal a hivatalos zene világnapja időpont után, október 11-én
rendezte a Vecsési Zeneiskola a hagyományos – ezen eseményhez kötődő –
koncertjét. Ezúttal egyértelműen tanári hangversenyt hallhatott a Bálint Ágnes Kulturális Központ közönsége. Jó
alkalom volt a hangverseny arra is,
hogy új kollégáink bemutatkozhassanak. Tóth Kamilla fiatal zongoratanárunk egy szép Chopin produkcióval,
Takács Péter virtuóz klarinét játékkal
(Monti csárdás), Möntör Máté nagyszerű gitár improvizációival tette le a
névjegyét, amely egy Vecsés-Üllő jazz
koprodukcióban szólalt meg.

Iskolánk új hegedű tanára, Mráz
Fruzsina magával hozta a Halmi iskola
kórusát, s vezetésével két könnyedebb
zeneszámot énekeltek. Fellépett egy
növendék furulya együttes is, de volt
tangó, fafúvós kvartett, klarinét szóló,
zongora négykezes, rézfúvós együttes
vendégművészekkel, szintetizátor játék,
valamint egy záró sláger, Klézli Julianna
ének szólójával. Tanáraink 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
FOTÓ: ISKOLA

III.
Szomszédolás
Nemzetközi
Folklór
Fesztivál és
Kiállítás
Örömmel mentem Vecsésre, ahol a
Szomszédolást immár harmadik alkalommal rendezték meg. Nemcsak
népzenei együttesek, de más műfajok
képviselői és szólisták is felléptek az
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eseményen, amelyet egy felvidéki
hímzések alapján újragondolt textilművészeti kiállítás megnyitója előzött meg. A polgármester, Szlahó
Csaba méltatta a kiállított tárgyakat,
melyeket a Zoboralji Viseletkészítők
és Hímzők készítettek, akik később
énekeltek is.
A
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KIÁLLÍTÁS KÉPEI

Kisgyermektől a felnőttig, magyartól
a kínaiig sokféle ember szerepelt a remek délelőttön. A szervező: Katonáné
Gergely Tünde apait- anyait beleadott,
és megérte. Elsősorban népdalköröket
hallottunk, a helyi Balla Péter Népdalkör, a Borzsák Endre Hagyományőrző Csoport (Monor), a Labdarózsa
Népdalkör, az Érdi Bukovinai Székely
Népdalkör Egyesület és a Berek Dalkör
mutatta be tudása legjavát. Öröm volt
hallani a fiatalokat, az együttesek legtöbbjében voltak ifjúk – van remény az
utánpótlásra. Nemzetiségi színeket mutatott be a Roszicska Hagyományőrző
Ének- és Tánccsoport (maglódi táncokat láthattunk tőlük), a Wetschescher
Nachtigallen finom többszólamúságban énekelt német népdalokat, a
Rosmarein Tánccsoport pilisvörösvári
rezgőse pedig szinte táncra csábította a
közönséget.

ÉRDI BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR EGYESÜLET

Hangszeres előadásokat is hallottunk: a mezőtúri Szivárvány Citerazenekar a tőlük megszokott profizmussal zenekari többszólamúságot
varázsolt elénk. A Balla Péter Népdalkör Citerazenekara is remekelt.
A Kenderes és Kenderkóc Tánccsoport erdélyi táncokkal rukkolt
elő, de legnagyobb meglepetésünkre
távoli ország előadói is megjelentek:
a Magyar-Kínai Nemzeti Kulturális és
Művészeti Egyesület, amely 2018-ban
alakult, Qipao showt mutatott be.
Ahogyan megtudtuk, 50 év feletti
hölgyektől láttunk szívmelengetően
kedves mozgást, táncot légies könynyedséggel. Ugyanők Tai chit is bemutattak. Egy 11 éves kínai kislány,
Gong Zihan pedig ku-cseng-en, a kínai húros, pengetős hangszeren játszott, amely leginkább a mi citeránkra hasonlít. Ennek a hangszernek hagyományosan 16–21 selyemhúrja
van, a húrokat külön-külön mozgatható húrlábak osztják kétfelé. Különleges pentaton zenét varázsolt elénk.
GONG ZIHAN KU-CSENG-EN, A KÍNAI HÚROS,
PENGETŐS HANGSZEREN JÁTSZOTT
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Megszólalt a Concerto Harmonia
vegyeskar is, Földvári Mátyás zeneakadémiai hallgató vezényletével.
Ligeti György két kánonját adták elő,
amit igen ritkán hallani különleges
nehézsége miatt amatőr kórustól.
Vavrinecz Béla Széles a Balaton c.
kompozíciójában Endreffy Attila
működött közre zongorán. Különleges élmény volt.
Kóka Rozália, a MMA akadémikusa, kitűnő előadóművész meséje fiatalt és idősebbet egyaránt elszórakoztatott – a tanulságról nem is beszélve.
De jelen voltak határon túli (szlovákiai) együttesek is: Pogrányból a
Nagyharang Hagyományőrző Csoport, a Nyitracsehi Férfikórus, a Nyitragesztei Téliződ Éneklő Csoport, a
Nagycétényi Citerazenekar, valamint
ugyancsak innen a Kutyika Női
Éneklő Csoport. Hallottunk jellegzetes felvidéki aratási dalokat, szüreti
dalokat és bordalokat tőlük.
NYITRAGESZTEI TÉLIZŐD ÉNEKLŐ CSOPORT

Október 23

A VÁROS VEZETÉSE ÉS A PÁRTOK KÉPVISELŐI

Ami megrengette
a világot
Hagyományosan a Városháza előtt
rendezte meg nemzeti ünnepi megemlékezését az önkormányzat. Csurgóné Gyarmati Ildikó műsorvezető
köszöntötte a vendégeket, majd a
VHZ Fúvószenekara közreműködésével – Szabó Imre karnagy vezetése
mellett – a jelenlévők elénekelték a
himnuszt.
Ünnepi beszédet Gál István nyugalmazott tanár, a város díszpolgára
mondott.
GÁL ISTVÁN

Az esemény megrendezése is példaszerű volt. A színpadi teljesítményekhez pedig a tanácsadó zsűri szerepében is csak gratulálni tudok!
DR. FEHÉR ANIKÓ NÉPZENEKUTATÓ
FOTÓK: KATONA CSABA
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Ezt követően a Vajtó-produkció nemzetközileg elismert animátorai előadásában a „Szerelem az ’56-os forradalom és szabadságharc idején” műsorát láthattuk.
Koszorúzáson az önkormányzat és az
intézmények mellett valamennyi párt
részt vett és elhelyezte a kegyelet virágait az ’56-os Emlékoszlop talapzatánál.
A Szózat dallamaival és közös eléneklésével ért véget az ünnepség.
VAJTÓ PRODUKCIÓ

KAL INFO
FOTÓ: KATONA CSABA

Helyhatósági választás
2019. október 13.
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A város 24 szavazókörében választhatott a város polgársága polgármestert,
nyolc egyéni képviselőt és a kompenzációs listán 3 képviselőt.
Polgármester-választás eredménye
(összes leadott szavazat: 5828)
Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP) –
77,08% (4.492 szavazat)
Pintér Sándor (Momentum-LMP)
9,97% (581 szavazat),
Dr. Vonnák Iván Péter (MSzP) –
9,69% (565 szavazat), Szabóné
Papp Klára (Mi Hazánk) – 3,26%
(190 szavazat)
Egyéni képviselő választás
1. Választókerület
Skribekné Komár Ágnes (FIDESZKDNP) 416 (60,2%)
Pécsöli Ágnes (DK) 109 (15,77%),
Szalai Dorisz (Momentum-LMP)
90 (13,02%), Zoltán László (Mi
Hazánk) 40 (5,79%), Bíró Zoltán
(MSZP) 36 (5,21%)

2. Választókerület
Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP)
629 (77,94%)
Jugovits Mária (DK) 76 (9,42%),
Tóth Melinda (Momentum-LMP)
54 (6,69%), Kerekes András (Mi
Hazánk) 28 (3,47%), Busainé
Gyimesi Katalin (MSZP) 20 (2,48%)
3. Választókerület
Frühwirthné Halász Melinda (FIDESZ-KDNP) 403 (68,42%)
Pokol Gyula (DK) 68 (11,54%),
Kundra Noémi (Momentum-LMP)
60 (10,19%), Antal Sándor (Mi
Hazánk) 31 (5,26%), RimóczyKolláth Viktória (MSZP) 27
(4,58%)
4. Választókerület
Dr. Lugosi Mária (FIDESZ-KDNP)
499 (70,88%)
Murányi András (DK) 88 (12,5%),
Holda Sándor (Momentum-LMP)
58 (8,24%), Szabó Attila (Mi
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Hazánk) 37 (5,26%), Medveczky
Imre (MSZP) 22 (3,13%)
5. Választókerület
Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP)
449 (57,42%) Pintér Sándor (Momentum-LMP) 127 (16,24%),
Nagy Károlyné (DK) 120 (15,35%),
Szelindi Nikolett (MSZP) 60
(7,67%), Rejtő Irén Mária (Mi
Hazánk) 26 (3,32%)
6. Választókerület
Kovács Márton (FIDESZ-KDNP)
458 (62,74%) Nagy Károly (DK)
90 (12,33%), Dr. Vonnák Péter
(MSZP) 86 (11,78%), Kalasovszky
Bernadett (Momentum-LMP) 66
(9,04%), Szabóné Papp Klára (Mi
Hazánk) 30 (4,11%)
7. Választókerület
Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP)
494 (68,33%) Fodor Jenőné (DK)
94 (13,0%), Oláh Petronella
(MSZP) 56 (7,75%), Gyetvai Zoltán (Momentum-LMP) 50 (6,92%),
Islai László (Mi Hazánk) 29 (4,01%)
8. Választókerület
Alattyányi István (FIDESZ-KDNP) 462 (59,0%) Oláh László
(MSZP) 115 (14,69%), Vilim Ágnes (Momentum-LMP) 101
(12,9%), Siroki Ernőné (DK) 71
(9,07%), Magyar Klára (Mi Hazánk) 34 (4, 34%)
Kompenzációs lista
Az összes egyéni jelöltre leadott
szavazat száma: 5809
DK töredékszavazatok száma: 716
1 mandátum – Nagy Károly
Momentum-LMP töredékszavazatok száma: 606 1 mandátum –
Kalasovszky Bernadett
MSZP töredékszavazatok száma:
422 1 mandátum–- Oláh László

Mi Hazánk Mozgalom töredékszavazatok száma: 255 – nem szerzett
mandátumot
FIDESZ-KDNP nincs töredékszavazat, mert valamennyi kerületet
megnyerte, összes szavazatszámuk
3810.
Október 29-én megtartotta alakuló testületi ülését Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete.
Az alakuló testületi ülésen Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő eredményes együttműködést kívánt a képviselő-testület tagjainak, majd a megválasztott képviselők Osztertágné dr.
Dobrovitz Magdolna, a Helyi Választási Bizottság elnökének jelenlétében
letették hivatali esküjüket.
A város társadalmi megbízatású alpolgármesterének a korábbi alpolgármestert, Tábori Ferencet választották meg.
A bizottságok száma nem változott. Gazdasági Bizottság elnöke Alatytyányi István, a Pénzügyi Bizottság elnöke Oláh László, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke Várszegi Csaba, a
Szociális Bizottság elnöke Skribekné
Komár Ágnes, az Oktatási Bizottság
elnöke Dr. Lugosi Mária, a Sport
Bizottság elnöke Czibolya Zoltán lett.
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KOSZORÚK ÉS MÉCSESEK AZ EMLÉKOSZLOPNÁL
FOTÓK: KATONA CSABA
OKTÓBER 6. AZ ANDRÁSSY ISKOLA DIÁKJAI, KÓRUSA ÉS A ZENEISKOLA TANÁRAI AZ ISKOLA ELŐTTI KOPJAFÁNÁL
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Mindenszentek – Halottak Napja

A mindenszentek a keresztények
ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény
világ november 1-jén tart.
A hagyomány szerint egyetemes
ünneppé IV. Gergely pápa tette. A
katolikus és az ortodox keresztény
egyházak ünnepe Magyarországon
2000-től újra munkaszüneti nap.
A halottak napját az egyház a következő napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem

nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért
tartja. A 14. század elejétől a katolikus egyház ünnepe.
Szép hagyomány Vecsésen, hogy
Mindenszentek ünnepén a temetőben a VHZ Fúvószenekara térzenét
ad az elhunytak tiszteletére. Ezt követően az egyházak lelkipásztorai ökumenikus áldást mondanak halottaink emlékére.
KAL INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Lámpás felvonulással emlékeztek
Szent Mártonra
Szent Márton napjához számos népszokás kötődik. A felnőttek általában
libafogásokból álló lakomákkal és az
újbor fogyasztásával emlékeznek Tours egykori püspökére, a gyerekeknek pedig az esti lampionos felvonulás tartogat izgalmakkal és örömmel
teli pillanatokat. A felvonulást 20 év-

Mi történt 2019 novemberében?
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vel ezelőtt rendezték meg először a
Falusi óvodában rheinstetteni mintára.
– Vecsésnek több mint 25 éve testvérvárosa Rheinstetten, egy ottani látogatás alkalmával volt szerencsém
megtapasztalni, milyen szépen őrzik
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a Márton-napi hagyományokat. Nagyon szép és hangulatos volt az óvodások lampionos felvonulása, amelyet látva mi is úgy döntöttünk, hogy
itthon, Vecsésen is rendezünk egy hasonló eseményt – emlékezett vissza a
kezdetekre Schiszlerné Bakk Katalin,
a Falusi óvoda nyugalmazott vezetője.
A Márton-napi felvonulást a napján tartják, de a készülődés már jóval
előbb elkezdődött. Hagyományosan a
Szent Kereszt templomban játsszák el
az óvodások Márton legendáját, az előadásra pedig már a Káposztafesztivál
óta készülnek a kicsik.
A felvonulást megelőző héten
minden a Márton-napról szól az óvodában, a program után az élmények
feldolgozására helyezik a hangsúlyt.
A készülődésből a felnőttek is kiveszik a részüket, a felvonulás egyik fontos kellékét, a lampionokat a szülők
közösen készítik el.

– A felvonulás előtti hét és az utána következő napok is a Márton-napot övező népi hagyományokról szólnak. A gyerekek magyar és német
nyelven ismerkednek Márton történetével, verseket, mondókákat, énekeket
tanulnak és a játékos foglalkozások is
a régi hagyományokat eleveníti fel
ezeken a napokon – mondta Vargyasné Bakonyi Ildikó megbízott óvodavezető.
A lámpás menet november 11-én
délután fél ötkor indult el az óvoda
elől a Szent Kereszt templomba. A
felvonulást idén is lovas katona vezette, ezt a szerepet most is az óvoda
egyik régi óvodása, Frühwirth Ádám
vállalta magára. A templom csordultig megtelt, a padokban sok-sok gyerek és szülő figyelte érdeklődéssel a
Katica és a Pillangó csoport műsorát,
amely valóban jól sikerült, láthatóan
a közönség és a fellépő gyerekek is élvezték az előadást. (A felkészülést
Eszényiné Honti Krisztina, Vatainé
Nagy Enikő, Kolozsi Ildikó, Vasadi
Attiláné, Herr Klára és Déri Jánosné
segítette.)
A megemlékezés végén dr. Huszka
Mihály atya szólt az egybegyűltekhez,
majd a templom előtt forró tea, finom perec és a Márton-napi újbor
várta a résztvevőket a Vecsési
Borbarátok Egyesülete jóvoltából.
Vargyasné Bakonyi Ildikó kiemelte,
a Márton-nap legfontosabb üzenete a
jószívűség és a segítőkészség fontossága, ezért ennek szellemében telt a
felkészülés és az élmények feldolgozása is a Falusi óvodában.
KÉP ÉS SZÖVEG: VARGA NORBERT
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Szalagavató
a Petőfi
végzőseinek
November 29-én rendezte meg a Petőfi Sándor Római Katolikus és Német Nemzetiségi Gimnázium a végzősök szalagavató ünnepségét a Bálint Ágnes Kulturális Központban.
Az 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.

A 2019/2020 tanév végzős diákjai
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
Fotók: Babai Attila

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
SZÖVEG: KRUPA SÁNDOR
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20. alkalommal köszöntötték
a jubiláns házaspárokat
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Jeles jubileumhoz érkezett a város önkormányzatának rendezvénysorozata.
November 30-án
20. alkalommal köszöntötték azokat a házaspárokat, akik 25, 50, 60
vagy 65. házassági évfordulójukat
tartják az adott évben. 2000-ben volt
az első ilyen jellegű rendezvény,
amely a család, a házastársi hűség példáját akarja a fiatalok, a gyermekek,
az unokák számára követendő példaként állítani.
A program már kialakult az évek
során. Az ünnepség első részében a
Petőfi téri Jézus Szíve templomban
Dr. Huszka Mihály plébános atya üdvözlő szavai után Füleki Lívia anyakönyvvezető köszöntötte az ünneplő
házaspárokat és családtagjaikat. A
történelmi egyházak képviseletében a
lelkipásztorok áldást küldtek a párokra és további boldog éveket kívántak nekik. Az anyakönyvvezetők
előtt megismételték a polgári fogadalomtételüket, majd Szlahó Csaba polgármester köszöntője hangzott el,
amit az ünnepeltek számára virágkosár és a házassági évfordulóra emlékező oklevél átadása követett.
Az ünnepség a Bálint Ágnes Kulturális Központban folytatódott. A
polgármester úr pohárköszöntője
után a vendégek elfogyasztották a
Fütte Étterem ízletes vacsoráját. A
hangulatot fokozta a Dupla KáVé és
a Lumpen Klumpen Tánccsoport
műsora. Aki akart, már ekkor is táncra perdülhetett, de DJ Lovi lemezlo-

vas mindent elkövetett azért, hogy
mindenki erejéhez mérten a táncparketten mutathassa be tudását.
A 2019. évben házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok teljes
névsora. Nyilván többen hiányoztak
betegség vagy más irányú akadályoztatás miatt.
Vaslakodalom – 65. házassági
évfordulót ünneplik:
Petrik Lajos – Bekker Terézia,
Szanyi Károly – Frühwirth Erzsébet
Gyémántlakodalom – 60.
házassági évfordulót ünneplik:
Gál István – Tábori Antónia Ilona, Skribek László – Soós Ibolya,
Szabados János – Kátai Erzsébet,
Csóré Lajos – Molnár Ildikó, Pusztai László – Simon Mária
Aranylakodalom – 50.
házassági évfordulót ünneplik:
Fekete István – Mogyorósi Ilona,
Fazekas József – Kakó Magdolna,
Szabó Sándor – Géczi Mária, Pável
Béla József – Vőlgyesi Ilona Róza,
Beitelbeck István – Lantos Erzsébet, Sipos József – Burján Etelka
Eszter, Kövesdi János – Jaros Ágnes
Erzsébet, Zsíros Károly – Pelyvás
Emília, Czudor János – Mátyás
Anna, Dobai László – Hoó Etelka,
Barta Ferenc – Berkó Terézia, Barják István – Molnár Mária Zsuzsanna, Balogh Sándor – Török Erzsébet, Nagy Lajos – Scheffer Ilona,
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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, Jurinka Ferenc – Stiller Anna, Fejes Imre – Bartos Erzsébet, Misek Miklós – Kiss Judit
Lenke, Szücs Jenő – Elmont Mária,
Juhász István – Szabó Margit, Marosfalvi Vilmos – Jenei Katalin,
Bordás Lajos – Kiss Erzsébet,
Kovács László – Nepertik Rozália

mon – Fekete Krisztina, Pohl Zoltán – Kárpáti Ágnes, Tolnai János
– Szalai Anna Mária, Varga Norbert – Ferkel Zsuzsanna, Devecseri
Gábor – Nagy Éva, Récze János –
Horváth Andrea Mária, Kis Imre
Kálmán – Kovács Veronika Rozália, Békési Zoltán – Kis Carmen,
Major Csaba – Pap Teréz Mariann, Schaltmann Ferenc – Sebők
Marianna, Sipka Tibor – Kovács
Erika, Minkó Tibor – Gál Krisztina, Maros Ferenc – Varga Marianna, Orbán Ferenc – Jania Tímea, Nagy Attila – Gerda Edit,
Szalai Zsolt – Liptai Ildikó, Latyák
Ferenc – Volford Orsolya, Sztankovits Tibor – Balogh Erzsébet, Jenei
Ferenc – Varró Tünde, Horváth
Tibor – Kós Gabriella Mária, Kovács Attila – Makács Erzsébet,
Nagy Imre – Tóth Andrea, Nyitrai
Péter – Sárosi Mária, Ágnelli Lajos
– Bálint Julianna, Hatvani Lajos –
Darai Katalin, Pesti László – Lupis
Andrea, Bimbó József – Hersch
Krisztína
KAL INFO
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Ezüstlakodalom – 25.
házassági évfordulót ünneplik:
Papp Szilárd – Vincze Zita, KisTóth János – Veréb Szilvia, Máté
Tamás – Sáfrány Rózsa, Csukán
Sándor – Bori Katalin, Burai Károly – Juhász Andrea, Filep Attila
– Kovács Katalin, Fehér György –
Balogh Judit, Antal András – Reubl Krisztina, Dr. Koszmáli József –
Szatmári Andrea, Bartos Rezső –
Kövér Erika, Pócsik Gergely –
Kontrák Ibolya, Mészáros Zsolt Si-

GYÉMÁNT ÉS ARANYLAKODALMASOK FOTÓ: KATONA CSABA

MÁRTON NAPI FŐSZEREPLŐK FOTÓ: VARGA NORBERT

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

Adventi kirándulás Mariazellbe
Három évvel ezelőtt diákjaink kérésére Bécsbe szerveztünk adventi kirándulást, tavaly Grazba, az idén
Mariazell mellett döntöttünk.
December 8-án reggel ¾6-kor két busznyi diákkal és felnőttel vágtunk neki az utazásnak. A koránkelés fájdalmasan érintett minket, de a hosszú, 350 km-es út alatt tudtunk pihenni. Esőben indultunk,
ám később kitisztult az ég, és dideregnünk sem kellett. Mariazellhez közeledve megpillantottuk az Alpok
havas csúcsait, és a hegyoldalakon megmaradt hó megelőlegezte a karácsonyi hangulatot.
A bazilika meglátogatása után a Kálváriahegyen található mechanikus betlehemet néztük meg, mely
11 újtestamentumi jelenetet ábrázol 130 mozgó figurával. A Pirker mézeskalácssütő üzemben bemutatták
a mézeskalács-készítés folyamatát és számos mézeskalácsból készült makettet. Számunkra a legérdekesebb talán a XVIII. századi Mariazell modellje volt. A diákok a szabad programnak örültek a legjobban,
hiszen kedvükre barangolhattak a karácsonyi vásár forgatagában, megkóstolhatták a fahéjas-vaníliás pörkölt mandulát, ihattak puncsot, vásárolhattak különleges karácsonyi díszeket. A főtér közepén megcsodálták a kút fölött a 12 méter átmérőjű, 6 tonnás adventi koszorút – a legnagyobbat a világon. Az ügyesebbek felfedezték az élő betlehemet igazi állatokkal: báránykákkal, juhokkal, szamárral.
Kicsivel sötétedés előtt indultunk tovább Johannesbachklammba. Hangulatos környezetben sétálgattunk, nézelődtünk, hallgattuk az amatőr kórusok önkéntes ünnepi produkcióit, válogattunk a karácsonyi
vásár kínálatából.
A hosszan tartó hazaúton a gyerekeket ébren tartotta a sok élmény. Olyan jól viselkedtek, hogy szívesen visszük őket jövőre is hasonló kirándulásra.
MADARÁSZ KRISZTINA

Adománygyűjtés állatmenhelynek
Az Árvácska Állatmenhely vagy ahogy az ott dolgozó önkéntesek nevezik, Állatotthon, 1998-ban alakult
Gyömrőn. A cél az volt, hogy a bajba került, vagy nem megfelelően tartott kutyáknak menedéket nyújtsanak. A cél azóta sem változott, de sajnos a 20 évvel ezelőtt kialakított kennelek, kifutók állapota sem. A tulajdonos, s egyben az alapító, tavaly elhunyt, így a 96 kutyára már csak az önkéntesek figyelnek. Szívvel-lélekkel
dolgoznak, minden szabadidejüket és megtakarított pénzüket az állatok ellátására fordítják. Éppen ezért (is) nagy
örömmel fogadnak mindenfajta segítséget; kutyakonzervet, száraz eledelt, takarót, kutyatálat, játékokat.
2018 decemberében iskolánk is gyűjtést szervezett az állatmenhelynek. Aki csak tudott, a legkisebbektől a legnagyobbakig, hozott valamilyen kedvességet, amivel megkönnyíthetjük a 96 kutyus életét ezen a télen.

Intézményeink élete 2019-ben
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Nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondolt rájuk, és segítette őket valamilyen adománnyal. Az adományokat december 16-án vittük el Gyömrőre.
KÉTHELYI LÍDIA

A fej, a szív és a kéz
(iskolakertünk első félévi munkájáról)
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Az előző tanév zárása után a nyári szünetben is folytattuk a fenntartó munkákat a kertben. A második,
ötödik és hatodik osztályos gyerekeknek három alkalommal szerveztem foglalkozásokat, melyek során a
gyomtalanítás, öntözés és termény-betakarítás feladatait végezték el nagy lelkesedéssel. Hősiesen dolgoztak a tűző napsütésben, hőségben is. Nagy örömmel szüretelték le a rengeteg zöldbabot, paradicsomot, patisszont, cukkínit és sárgarépát, és idén már bőséggel termett a fekete, mézédes szeder is. Beérett
a szilvafánk idei egyetlen szem gyümölcse is. Finom volt! Reméljük, jövőre már több lesz! Fűszerkertünk
is szépen fejlődött, bőségesen szüretelhettünk az illatos növénykékből, szárítottuk az oregánót, levendulát, frissen szedtük a sok bazsalikomot, snidlinget, petrezselymet, mentát és tárkonyt. A nyár folyamán
bejártam öntözni. Hálás szívvel köszönöm, hogy ebben segítséget kaptam karbantartónktól és új gondnokunktól is. Az új tanévben heti 2 órás szakkör keretében folytattuk a kertészkedést.
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Az ötödik évfolyamon technika órákon is kertészeti ismereteket és gyakorlatot tanulnak a gyerekek.
Az alapítók, a jelenlegi 7.a osztály továbbra is jelen vannak a kertben, hiszen diákvállalkozásuk szorosan
kapcsolódik hozzá. A legszorgalmasabb diákok teljesítményét szorgalmi ötösökkel jutalmaztuk természetismeret tantárgyból.
Az ötödik osztályosok a félév során komoly elméleti ismeretekkel gazdagodtak. Fő célom a gyerekek
szemléletformálása, a természet megszerettetése, a felelősségvállalásra nevelés, a zöldségek és a növények
ápolási munkáinak megismertetése. Kiemelt feladatnak tartom még a tanulási képességek fejlesztésén túl
a környezettudatos magatartás elérését, az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő értelmes és hasznos eltöltését és a fenntarthatóságot. Ezzel a személyiség- és közösségfejlesztés területén tettünk egy újabb
lépést előre. Az iskolakert ezeken kívül az organikus pedagógiai törekvéseinknek is része. Eszerint nemcsak
szakkörszerűen, hanem tantervbe építetten is megjelenik a kert a gyermekek életében.
DUDÁS NOÉMI

Kirándulás a gyöngyösi Mátra Múzeumba
2019. február 28-án, csütörtökön iskolánk túrázó közössége buszos látogatást tett a Gyöngyösön található Mátra Múzeumba. 48 diák és 4 kísérő tanár vett részt a programon. Pontosan délben indult a buszunk, aminek költségeit iskolánk Stúdium Alapítványa biztosította. A múzeumlátogatás délután fél kettőtől öt óráig tartott. Az első órában a diákok három múzeumpedagógiai órán vettek részt. Megismerkedhettek a mátrai erdők élővilágával, a hazai hüllő és kétéltű fajokkal, illetve a biodiverzitás gyors
csökkenésével járó veszélyekkel. A program második felében közösen végigjártuk a múzeumi kiállítási tereit. A gyerekeknek leginkább a különféle egzotikus hüllő-, kétéltű-, rovar- és madárfajokat is magába
foglaló pálmaház tetszett. Zárásként megvizsgáltuk a Mátraderecskén feltárt és a múzeum részét képző
Orczy-kastélyban kiállított jégkorszaki mamut csontvázát. A diákokkal együtt mi is sok élménnyel gazdagodtunk és nagyon jól éreztük magunkat.
KAPOSI GÁBOR

Göncölj a Földért! – Ruhagyűjtés az iskolának
Iskolánk pályázat alapján csatlakozhatott a Sulizsák
Kft. által meghirdetett „Sulizsák program”-hoz, egy
ruhagyűjtési akcióhoz. Az akció célja a textilszemét
problémájának megoldása, azaz, hogy a használt, jó
minőségű ruhák vissza tudjanak kerülni a körforgásba, a rosszakat pedig 100%-osan fel lehessen dolgozni, csökkentve a környezet terhelését.
Április közepére szerveztük a ruhagyűjtést.
Előtte már folyamatosan tájékoztattuk a szülőket és
a gyerekeket, osztottuk a zsákokat és a szórólapokat az iskolánkban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a vártnál sokkal több zsákot osztottunk ki. A
gyűjtés végeredménye 673 megtöltött zsák lett, összsúlyban 3998,63 kg használt ruhával.
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Az összegyűjtött ruhákat három célra használják fel. A jobb minőségűeket adományként rászorulóknak, illetve használtruha üzletekbe adják, a rosszabb minőségűeket géprongy, ipari textil készítésre használják. Az összegyűjtött ruhákért iskolánk pénzbeli díjazásban részesült, amit az osztályok között osztottunk szét az általuk gyűjtött mennyiség alapján.
Ezúton gratulálunk az I. helyezettnek, az 1.a osztálynak, akik 101 zsákot töltöttek meg.
Köszönjük szépen a tanulók és a szülők közreműködését, jövőre folytatjuk!
PERESÁNÉ KÁLLAY GEORGINA

Petőfis olasz diákcsere
Olasz partneriskolánkkal, a Padova melletti Abano Terme városka Leon Battista Alberti középiskolájával
már évek óta jó kapcsolatokat ápolunk. Kétéves diákcsere projektjeink során az egyik évben mi fogadjuk
olasz vendégeinket Vecsésen, a másikban pedig a Petőfi gimnázium diákjai utaznak ki hozzájuk. Idén áprilisban iskolánk 16 fős, tizedikes diákokból álló csapata és két kísérő tanárnő töltött egy felejthetetlen
hetet Olaszországban.
A kulturális programok, városnézések, kirándulások mellett a délelőttök egy részét az iskolában töltöttük, ahol egy közös, matematika alapú CLIL (Content and Language Integrated Learning, magyarul
Tartalomalapú nyelvoktatás) projekt keretén belül geometriával foglalkoztunk. A diákok vegyes nemzetiségű csoportokban dolgoztak együtt az angol geometriai szókincs elsajátítását segítő és különböző síkidomok szerkesztését magyarázó feladatlapokon, majd a síkidomokból mértani testeket építettek.
Az utazás nyújtotta élményeken kívül a diákcsere projektek célja a kapcsolatépítés, más országok életének, kultúrájának a megismerése, valamint a nyelvgyakorlás. Diákjaink bepillantást nyerhettek egy-egy
olasz család életébe, új barátokat szereztek, és természetesen rengeteget beszéltek angolul, így gyarapítva nyelvtudásukat is. Életre szóló élményekkel gazdagodva tértünk haza Olaszországból, és reméljük, hogy
a kapcsolat még sokáig fennmarad a gyerekek között.
BEKKERNÉ FENYŐ ÁGNES
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Deutscher Freitag
A tavaszi szünet utáni pénteken tartották meg Deutscher Freitag elnevezésű projektnapjukat az iskola tanárai és diákjai. A német nyelv népszerűsítését tűzték ki célul, de ennél sokkal többet szerettek volna elérni: megszakítani az unalmas, fárasztó hétköznapokat, mosolyt és lelkesedést csalni a diákok arcára, és
igazán vidám hellyé tenni az iskolát.
A földszinten kiállítást lehetett megtekinteni a gyerekek által otthonról összegyűjtött német, osztrák
és svájci tárgyakból, Pfeffer Balázs (8.a) pedig makettjeit mutatta be.
Az osztályok versenybe szálltak német közmondások gyűjtésében, százszámra vetették papírra azokat.
A német lobogó színeibe öltözött diákság (gimnazisták fekete, felsősök piros, alsósok sárga felsőben
jöttek aznap iskolába) vidáman állt össze az udvaron egy csoportkép erejéig.
A pedagógusok több szünetben német dalokat adtak elő, a 10 osztály is műsorral készült erre a napra.
A zene hatására csoportos táncolás is kerekedett, a gasztronómia kedvelői német süteményeket kóstolhattak.
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A napot a felsősöknek és gimnazistáknak szervezett német- és angol nyelvű prezentációs verseny zárta. A nyertesek fitness belépőt, mozijegyeket, idegen nyelvű könyveket vagy kitűzőt kaptak színvonalas előadásukért, valamint részt vehetnek májusban a német diákcsere keretében szervezett kiránduláson.
MADARÁSZ KRISZTINA

Német diákcsere a Petőfiben
Régóta terveztük, hogy iskolánkban újra legyen „németes” diákcsereprogram. Az előkészületek már hónapok óta zajlottak a kelet-német kisváros, Kelbra (Sachsen-Anhalt) egyetlen középiskolája (GeschwisterScholl-Gymnasium) és iskolánk között. 2019. május 19. és 24. között került sor az első személyes találkozásra. Két pedagógussal tíz német cserediák érkezett Vecsésre, akiket négy hetedikes és hat 9. c osztályos diákunk, valamint Osikoviczné Csendesi Mária tanárnő fogadott.
A hétfő délelőttöt az iskolában töltöttük játékokkal, ismerkedéssel. Mivel iskolánk újra megcélozta az
ÖKO-ISKOLA cím elnyerését, több olyan programot is terveztünk, amelyek az állatok témakörével kap-
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csolatosak. Ezért délután a felsőlajosi Magán-Zoo-ba látogattunk el. Innen bowlingozni mentünk. Kedden a
Parlamentben megtekintettük a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket, valamint a koronaőrök őrségváltását. Ezután a Szent István Bazilikába mentünk, majd a Vásárcsarnokban lángosoztunk. A kis pihenő után
hajókáztunk a Dunán. Szerdán délelőtt a Budai Várban jártunk, a Mátyás-templom harangtornyába is felmentünk, majd a Halászbástyán sétáltunk. Délután lézerharcolni mentünk. Csütörtökön Visegrádra utaztunk,
ahol a Fellegvárat és az épületben található kiállításokat tekintettük meg, végül boboztunk is. Az esti búcsúpartira rengeteg finomságot készítettek a szülők. Sztyehlikné Hegyi Krisztina köszöntötte a résztvevőket, köszönetet mondott a szervezőknek, és reményét fejezte ki a partnerkapcsolat folytatására. Német vendégeink
megköszönték a kedves fogadtatást és szeretettel várják diákjainkat jövő májusban Kelbrában. A német diákok bemutatták lakóhelyüket, majd Karaoke-party és „Just dance” következett.
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Nagyon kellemes öt napot tölthettünk együtt újdonsült barátainkkal. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette a diákcsere lebonyolítását. Iskolánk 400 000 forinttal támogatta a cserediákprogram megszervezését. Köszönjük a résztvevő családok erőfeszítését is, hogy mindent megtettek azért,
hogy a német diákok otthon érezhessék magukat. Külön köszönet Matasdi Jánosnak a vendégek szállításáért és Balogh Miklósné Tímeának a szervezésben nyújtott hatalmas segítségéért.
Reméljük, hogy mindenki életre szóló élményekkel gazdagodott, és a következő hónapokban is ápolja a kapcsolatot diákcsere-partnerével, gyakorolva a német nyelvet! Alig várjuk, hogy 2020-ban újra találkozzunk Németországban!
PROROKNÉ JANKOVICS ANITA ÉS KÉTHELYI LÍDIA

Pingpong bajnokság a Petőfiben
A tornaterem előtti folyosón áll egy pingpongasztal. Kicsit leharcolt, kicsit ütött-kopott, de a legnépszerűbb sporteszköze iskolánknak. Folyamatosan játszanak rajta a diákok, hangos az előtér a nevetéstől, a
buzdítástól, a páros meccsek, forgózások közben. Gyakorlatilag nem lehet a folyosó ezen részén úgy átmenni, hogy ne találnánk valakiket az asztal körül.

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Ezért okozott nagyon nagy örömöt, amikor az egyik első osztályunkba járó kislány anyukája, Tóthné
Kamarás Krisztina megkeresett, hogy cége által ajándékozni szeretne az iskolánknak egy pingpongasztalt! Rögtön megfogalmazódott a gondolat, hogy kihasználva ezt a helyzetet és reagálva a gyerekek játékszeretetére, rendezzünk egy pingpong bajnokságot!
Április végén a testnevelés tanárok (Oszoli Beatrix, Papp Katalin, Nagy László) segítségével kiírtuk a
jelentkezési feltételeket, és vártuk a jelentkezőket.
Két korosztályban - gimnázium 9.-10. évfolyam, illetve 11.-12. évfolyam-, és korosztályonként első és
második helyezésért lehetett küzdeni.
A felhívás hatására kialakult versenyszellem és a vonzó nyeremények hatására 32 fiú indult a megmérettetésen.
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A három napon át tartó, szoros és rendkívül izgalmas körmérkőzéses verseny győzteseinek
Tóthné Kamarás Krisztina adta át az okleveleket és a nyereményeket, akinek ezúton is nagyon köszönjük,
hogy az iskolára gondolt az ajándékozás kapcsán! Köszönjük a részvételt minden lelkes diáknak, a szurkolóknak, és szívből gratulálunk a győzteseknek!A következő tanévben folytatjuk!
VÁRSZEGI ANIKÓ
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Biblia – a világ legolvasottabb könyve
Március elején egyfordulós, országos csapatversenyre került felhívás, ahol mindazon gyerekek jelentkezését várták, akik szeretnék bővíteni ismereteiket a világ legolvasottabb könyvéről.
A témát több szempontból kellett megközelíteni: irodalmi, képzőművészeti, történelmi feladatok, és közvetlenül a Biblia felépítésére, tartalmára vonatkozó feladatok kidolgozása volt a cél.
A verseny egy feladatlap közös kitöltésére, egy egyéni munkára és egy projektmunka köré épült.
Iskolánkban a felső tagozatban hirdettük meg a versenyt, voltak is lelkes jelentkezők. 8 fővel, két csoportban neveztünk a versenyre.
Az elkészült versenyfeladatokat postai úton kellett beküldeni, A versenyen összesen 168 csapatból diákjaink a 20. és 21. helyezést érték el.
Gratulálunk tanulóinknak az elért szép eredményért!
PERESÁNÉ KÁLLAY GEORGINA
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Év végi jutalomkirándulás Pannonhalmára
A Váci Egyházmegye, mint fenntartónk, valamint oktatási intézményünk jóvoltából idén április 30-án
a Pannonhalmi Bencés Főapátságba tehettünk látogatást középiskolás diákjainkkal, mintegy ötvenen.
Buszunk reggel 8 órakor gördült ki az iskola elől. Délelőtt 10.30 órára vártak minket az apátsági látogató központba, hogy az előzetes bejelentkezés alapján megmutassák nekünk a világörökség részét képező
impozáns monostort, melyet 996-ban alapítottak, Géza fejedelem idején.
Hazaindulásunk előtt, legnagyobb örömünkre, ajándékba csokoládé kóstolót is kaptunk a szerzetesek által készített helyi specialitásokból.
DÓCZYNÉ T. DALIDA
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Tanévzáró piknik az 1.A-ban
Szeptember óta foglalkoztatta szülői munkaközösségünket egy olyan találkozó szervezésének gondolata,
amelyen a szülők, gyerekek, tanító nénik kötetlen formában jobban megismerhetnék egymást. Tavasszal
kipattant a mennyei szikra is, hogy mindezt hol és hogyan kivitelezhetjük. Mihály atyával beszélgetve merült fel a lehetőség, hogy a templomkertben tartsuk ezt az összejövetelt.
Az évközben szerzett tapasztalatok, információk és ismeretségek segítségével építettük fel a programot. Így lett a főszakácsunk az egyik lelkes apuka, és találtunk mellé szorgos kuktákat, palacsintát sütő
anyukákat és nagyikat. A szervezés is közös erővel zajlott: akadt mindenre jelentkező, vittünk asztalokat,
padokat, tűzifát és konyhai eszközöket; a játékokhoz, pihenéshez: sátrat, plédet, tollast, labdát, kártyát
és mindenféle kerti játékot.
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Imádkoztunk a jó időért - nem is hiába: csodaszép napos idővel ajándékozott meg bennünket a Jóisten.
Minden érkező család teli kézzel és üres hassal érkezett a délutáni piknikre. A kert hatalmas fáinak árnyékában kaptak helyet terülj-terülj asztalkáink, melyek roskadoztak a sok hozott finomságtól. A templomkerti trambulin egy percig sem pihent, a gyerekek belakták az egész udvart a sok kerti játékkal. A buja kert közben egy spontán környezetórának is helyet adott: a gyerekek felfedezték minden zegét-zugát,
benne a fákat, virágokat, tücsköt, bogarat, csigákat és méheket.
Amíg rotyogott a bográcsban a gulyás, a szülők igyekeztek végig kóstolni a sok ínycsiklandó ételt,
italt, és közben volt alkalmunk jobban megismerni a tanító néniket és egymást. Az ínycsiklandó leves még
szinte forrt, mikor tálba mertük, de még a nyelvünket megégetni is megérte: remekül sikerült. A meleg
étek után terítékre került két csodaszép torta, melyeket két cukrászkodó anyuka készített nagy szeretettel. Az egyik az 1.A „osztály-tortája”, melyet pillanatok alatt elfogyasztottunk, a másik pedig köszönetképp készült a papírgyűjtés leglelkesebb aktivistáinak. A desszert után virágcsokorral és a gyermekek által készített meglepetéssel köszöntük meg Klári néninek és Edit néninek az egész éves szeretetteljes és gondoskodó nevelést, végtelen türelmüket és figyelmüket, amit kis elsős gyermekeinkre szenteltek. Az
ajándékul készített emlékkönyvek kalandos utat jártak be évközben: titokban jártak kézről kézre, hogy
év végére minden gyermek rajzát magukba zárják - örök emlékül a tanító néniknek.
Köszönet minden szülőnek az osztályban! Örülünk, hogy mindig van jelentkező, ha termet vagy éppen
karácsonyfát kell díszíteni, hogy mindenki idejének és lehetőségeinek függvényében, de tesz a közösségünkért. Összetartásunk, közösségépítésünk gyermekeinknek is JÓ példa!
Végtelenül hálásak vagyunk Mihály atyának a felajánlott helyszínért, a kulturált és idilli körülmények
biztosításáért. Bízunk benne, hogy ő is jól érezte magát körünkben, és nem titkolt szándékunk, hogy ezt
a felajánlást a jövőben is igénybe vegyük.
AZ 1.A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK NEVÉBEN, LEÉ KATALIN

TE DEUM életműdíj
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Te Deum Életműdíjban részesült Gecserné Gonda Róza, iskolánk alsós igazgatóhelyettese, melyet Dr. Beer Miklós megyéspüspök adott át 2019. június 24én a váci székesegyházban a Váci Egyházmegye oktatási és nevelési intézményeinek hálaadó szentmiséjén.

Sport- és szabadidő tábor 2019.
Június 22-én, szombaton reggel nagy izgalommal és jó sok cuccal várakoztunk a Ferihegy Vasútállomáson, hogy
végre elinduljunk Zamárdiba, ahol minden évben olyan emlékezetes napokat töltünk. Táborunk egyik különlegessége, hogy rollert is viszünk, hiszen a „bázisról” mindenhova ezzel közlekedünk. A társaság jó része már
„visszajáró vendég”, főleg felső tagozatosok, de idén is volt 4. osztályos, sőt volt diákjainkat sem utasítjuk
vissza. Segítőim is egykori kollégák: Judit néni, Gábor bácsi, a gyerekek legnagyobb örömére.
Az érkezés és kipakolás után a strand egy részét cserkésztük be, majd a fürdőzési szabályok ismeretében végre belecsobbantunk a Balaton hűs vizébe. Persze a büfésoron is hamar népszerűek lettünk. Idén
is nagyon dicsérték tanulóinkat illedelmes viselkedésükért. Visszaérve már vacsora várt minket. Közösen
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kialakítottuk a szabályrendet, megbeszéltük a programtervet. Este a Kertmoziba mentünk egy vígjátékra, ahol már pattogatott kukoricával vártak minket. Így későre csúszott a takarodó.
Vasárnap délelőtt a Kalandpark izgalmai vártak volna ránk, de az időjárás közbeszólt. Sebaj, mi készültünk. Csapatokat sorsoltunk, majd egymást váltották a tréfás, gondolkodtató és ügyességi feladatok:
Zamárdi térképén kellett időre három helyet megkeresni, Jenga kockákból minél magasabb építményt készíteni, hátratett kézzel gyufásdobozt orról orra illesztve egymásnak átadni, szavakat alkotni megadott
betűkből, szívószállal áthordani a kölesgolyót egyik tányérból a másikba, szétvágott térképet összerakni,
és bekötött szemmel nutellás kenyeret megetetni a szintén bekötött szemű társsal. Hát, szem nem maradt
szárazon, annyit nevettünk.
Szendvicset ebédeltünk – svédasztalos módon, majd a 100 palacsinta eltűntetése sem okozott kihívást.
Délutánra javult az idő, így a strandon kötöttünk ki. Vacsora után az egészségügyi séta egy „naplementét kilátóból néző” programmá alakult, legmerészebb álmainkat is felülmúlta a csodálatos látvány, ami elénk tárult a
Kőhegyen. Odafelé megálltunk a Szamárkőnél, ahol a legenda szerint a Szent család is járt, és a kis Jézus lábnyoma látható a sziklákon. A helyiek Szent Iván-éji rendezvényre készültek, így a Kilátóból visszafelé részesei
lehettünk az ősi hangszereket megszólaltató rituális koncertnek. A műsorvezető szerint a termékenységi tűzugrás a fiúknak ugyan nem opció, de bátorságpróbaként teljesíthető… így hát mindenki ugrott!
Hétfőn délelőtt rollerrel „száguldottunk” Szántódra, ahonnan komppal keltünk át az északi oldalra.
Egy lokomotív kisvonattal körbeutaztuk a félszigetet. Végigsétáltunk a skanzenen, ahol megismerkedtünk
a régió néprajzával, szokásaival, megcsodálhattuk a népművészeti remekműveket, majd gyönyörködtünk
balatoni kilátásban. Látogatást tettünk az Apátságban is, ahol megnéztük a félsziget olykor hányattatott
történetéről szóló filmet és voltunk az altemplomban is. A Fő téren igazi házi rétest ettünk. Innen utunk
a Ferenc Pincébe vitt, ahol már szintén törzsvendégként, a minden évben a kihagyhatatlan mangalicatepertő-krémes, kolbászkrémes kenyérrel és finomabbnál finomabb házi szörppel vártak minket. Teli bendővel lesétáltunk a révhez, a déli partra kompozva ismét gyönyörködhettünk a Balaton nyílt vízi látványában. A kikötőből ismét rollerre pattanva tértünk vissza. A délután további részét a strandon töltöttük.
Egy új élménnyel is gazdagodtunk: a vízi csúszda- és vidámpark komoly megmérettetés volt
mindannyiunknak. Már a talpon maradás is nagy kihívás, nemhogy a pálya teljesítése! Az esti mozi után
már nem kellett altatódalt dúdolni.
Kedden a strandon homokfoci, tollas, strandröplabda volt a választék. A tervezett Kalandparkot demokratikusan leszavaztuk, mert a társaság nagy része visszavágyott a vízi élményparkba. Kipróbáltuk a
„supozás” társas és egyéni formáját is. A nagy deszkáról először dominó módjára dőltek a lányok a vízbe. Nagyon jól szórakoztunk.
Az utolsó estére terveztük a közös főzést. Együttes erővel, bográcsban készült el a paprikás krumpli,
közben mindenki képeslapot írt az otthoniaknak, és előkerültek a társasjátékok is. Miután mindenki jóízűen evett, következett a meglepetés: „éjszakai” fürdőzésre mentünk. Óriási élmény volt.
Szerdán délelőtt összecsomagoltunk, majd lementünk a strandra, hogy búcsúzóul még megfürödjünk
a Balatonban. Kibéreltünk három vízibiciklit is, és tekerhettek, csúszdázhattak a gyerekek – három tanár felügyelete mellett. A parton értékeltük a tábort, és utoljára megetettük a hattyúkat. Kora délután
visszamentünk a szállásra, majd elindult a csapat az állomásra. Mindenki maradt volna, de menni kellett.
A vonaton pizza evés közben az élmények felelevenítése és a hazaérkezés izgalma lett úrrá a társaságon.
A szülők elégedetten vették át a gyermekeiket, akik ismét úgy búcsúztak tőlünk, hogy „Ugye, jövőre is megyünk táborba?” Mi más lehet a válasz? Igen! MEGYÜNK!
FEKETE-PART GABRIELLA
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Munkatársaink voltak 2019-ben
Igazgató: Sztyehlikné Hegyi Krisztina
Igazgatóhelyettesek: Fekete-Part Gabriella alsó tagozat, Kocsis Nóra felső tagozat,
Osikoviczné Csendesi Mária gimnázium
Gazdasági vezető: Várszegi Anikó
Czinege Anikó iskolatitkár (étkezés, pénzügy)
Hokné Kármán Szilvia iskolatitkár (tanügy)
Illésné Nemes Irén iskolatitkár (munkaügy)
Tantestület:
Artztné Csatári Marianna német, Árvai Antónia tanító, Bánlaki Tibor Zsoltné földrajz, biológia, Békefiné
Fenyvesi Gabriella tanító, Bekkerné Fenyő Ágnes angol, német, Czékus Jób ének, CSÉN, Cserné Szabó Anita
német, Denke Katalin tanító, Dóczyné Topál Dalida magyar nyelv és irodalom, hittan, CSÉN, Dudás Noémi
tanító, Eltscher-Falvai Anett tanító, Farnek-Nagy Klaudia, Fekete-Part Gabriella tanító, igazgatóhelyettes, Hegyesi Krisztina történelem, földrajz, Horváth Győző Antal informatika, Horváthné Bálint Éva tanító, Hütter Teréz tanító, Juhász Mónika angol, Kabucz Tünde angol, Kállainé Szögi Klára tanító, Kaltenecker
Izabella, Kaposi Gábor történelem, földrajz, Kárpáti Szilvia testnevelés, földrajz, Kéri Marietta tanító,
Kéthelyi Lídia német, Kocsis Nóra matematika, fizika, igazgatóhelyettes, Koncsek Zita tanító, Krupa Sándor
tanító, Lázár Zsuzsanna rajz és vizuális kultúra, Madarász Krisztina német, történelem, CSÉN, Magos Béláné
tanító, Márton Annamária matematika, Nagy László testnevelés, biológia, DÖK, Nyerges Zoltán fizika,
technika, Orosz Zoltán biológia, kémia, Osikoviczné Csendesi Mária német, történelem, igazgatóhelyettes,
Oszoli Beatrix testnevelés, Pályi Tünde tanító, Papp Antal fizika, matematika, Papp Katalin Rozália testnevelés, Pécsi Marcell magyar nyelv és irodalom, könyvtáros, Péter Zoltán magyar nyelv és irodalom, történelem, Pleskovics Sándorné tanító, Prorokné Jankovics Anita német, Sárosi Julianna tanító, angol, Szlahó
Csaba, Sztyehlikné Hegyi Krisztina magyar nyelv és irodalom, igazgató, Szuromi Tamás magyar nyelv és
irodalom, Szűcs Ildikó matematika, technika, Takács Anna angol, Topál Csenge iskolapszichológus, CSÉN
Óraadó/Fejlesztő pedagógus/Logopédus: Kérészné Perényi Krisztina
Rendszergazda: Czimbal Gábor
Hitoktatók:
Katolikus hittan: Peresáné Kállay Georgina CSÉN, Vrankó Gézáné Református hittan:
Galambos-Béres Imola, Kállai Ilona, Tóthné Szabó Tímea
Evangélikus hittan: Heinemann Ildikó
Munkatársak:
Haluska László gondnok, Mészáros Mónika gondnok/takarító
Technikai dolgozók:
Alattyányi Lajos karbantartó, Gábor Béláné takarító, Ogrin Józsefné konyhai dolgozó,
Turián Zsuzsanna konyhai dolgozó
Stúdium Alapítvány
Adószám:
18685633-1-13
Számlaszám:
65100091-10101243
Cím:2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
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Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
„ A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda
elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
(J. F. Oberlin)
Hogy mindannyian szívesebben lépjünk be az iskolakapun reggelente, folytattuk nyáron az épület belső felújítását: karbantartóink két osztályt kifestettek, az önkormányzat jóvoltából két tanterem új bútorzatot kapott.
Szintén az önkormányzatnak köszönhetjük az ízlésesen szép első emeleti mosdókat, valamint – az egyébként
már többségében balesetveszélyes – az udvarokon található összes lépcsőt újra burkolták a nyár folyamán.

Megtörtént az ebédlő, a konyha helyiségeinek tisztasági festése, valamint lefestették az új épületi folyosó lépcsőfeljáró részét is.
Volt még egy nagy átalakításunk: szükségessé vált a tanári bővítése. Ehhez elkészült egy új tanterem
az emeleti zsibongóból leválasztva, a gazdasági és az igazgatói elköltözött a volt tanterem helyére, amit
kifestettek, gipszkarton fallal leválasztottak és klímát szereltek fel benne a kivitelezők. Az őszi szünetben
2. lépésben megtörténik a tanári és a volt igazgatói összenyitása, kifestése. Mindehhez a tankerület biztosította az anyagi támogatást.
A 2019-20-as tanévtől informatika és testnevelés tagozatos két elsőt, valamint egy 3., művészeti beállítottságú osztályt indítottunk. Mindezt egy alapos bemutatkozás előzte meg. Iskolacsipegető évente egy
alkalommal eddig is volt; az elmúlt tanévben úgy döntöttünk, hogy 4 foglalkozást tartunk a leendő elsősöknek és szüleiknek. Az első alkalom egy nagy közös adventi kézműves foglalkozás volt, melyen a lehetséges elsős tanító néniken kívül az összes tanító jelen volt. A további 3 foglakozáson a gyerekeknek
szüleikkel együtt lehetőségük volt megismerni a leendő tanító néniket. A három tanító néni egy-egy foglalkozást-órát tartott körforgásszerűen, ami azt jelentette, hogy minden érdeklődő szülő és gyermek mindhármukkal megismerkedhetett. 2019. január 17-én, február 14 -én és március 26-án tartottuk Iskolacsipegető foglakozásainkat. 55 elsős iratkozott be iskolánkba. A tankerület engedélyezte a három első osztály indítását. Nagyon örültünk, nagy sikernek könyveltük el. Az 1.a osztáy osztályfőnöke Kovácsné
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Gyetvai Györgyi művészeti érdeklődésű osztály, 1. b az informatika tagozatos Kürti Orsolya vezetésével,
1.c testnevelés tagozatos osztály tanító nénije Lakos Ágnes.

ISKOLACSIPEGETŐ

A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai
156

a., Oktatás területén kiemelt területek
A munkaközösségek munkatervei, a nevelőtestület igényei, PP, az igazgatói pályázat alapján a legfontosabb céljaink:
Alapkészségek,
kulcskompetenciák fejlesztése: ezen belül az anyanyelvi kommunikáció, a matemati•
kai kompetencia és a hatékony, önálló tanulás
• Matematika eredmények javítása – logikafejlesztés: az informatika tagozatos első osztályban heti 1
órában matematika-logika fejlesztés folyik
• Szövegértés, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Olvasóvá nevelés
• Országos mérés eredményeinek elemzése és beépítése az egyéni fejlesztési munkába, eredmények javítása
• Központi felvételi eredmények javítása (folyamatos) – felvételi előkészítők
• Felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás szükségessége
• Tudásmegosztás
• A közeljövőben a csoportbontások visszaállítása
b., Nevelés területén kiemelt területek
• Saját arculat kialakítás, illetve további finomítása – az informatika és testnevelés tagozat beindítása a 2019-20-as tanévtől
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• Környezeti nevelés: rend, tisztaság fogalmának beépítése a mindennapokba; a tárgyi környezet megbecsülésére nevelés

• Neveltségi szint emelése – személyes jelenlét fontossága – kiváló színterei a délutáni iskolai rendez-

vények, táborok, Határtalanul pályázatok elnyerésével történő tanulmányutak; a diákönkormányzat
segítségével tartalmas iskolai programok szervezése, illetve segítségnyújtás.
Nemzeti
öntudat, hazafias nevelés keretében a helyi honismeret erősítése tanórán és kívüli progra•
mokon.
• Drámapedagógia alkalmazása a nevelési problémák megoldására – színjátszókörök szerepe
Egészségnevelés: testi-lelki egészség, különös figyelemmel a függőséget okozó szenvedélyek kialakulására, sport, mozgás megszerettetése, erősítése, mobiltelefonoktól való függőség csökkentése
• Közös szabályrendszer betartása és betartatása - Házirend betartatása, késések csökkentése, helyes
öltözködés, illetve megjelenés tudatosítása a diákönkormányzat bevonásával
• Békés Iskolák program folytatása
VESZPRÉMI KLÁRA

Pillanatképek iskolánk életéből
Pályaorientációs nap az Andrássyban
Egy általános iskolában mindig közkedveltek azok a programok, amelyek eltérnek a szokványostól, amikor
mást és másképp tanulunk, mint általában. Az Andrássy iskolában bőven van ilyen program, van projekthetünk, DIKI napunk és van immár második éve pályaorientációs napunk is. Ezen a napon a szakmáké a főszerep. Tanítás ilyenkor – a szó konkrét értelmében nincs – helyette a játékosság, a csoportmunka dominál. Az
idei tanévben november 16-ára esett ez a programunk. Délelőtt az alsósok és az 5.,6. osztályosok ismerkedhettek meg néhány szakma jellemzőivel. Az osztályfőnökök irányításával a kiválasztott szakmákról olvasott
ismertetőről gondolattérképet készítettek, majd pihenésképpen activityzhettek különböző foglalkozások bemutatásával. A tornateremben pincér és szakács szakmákhoz köthető sorversenyekkel múlathatták az időt,
valamint szakmákat bemutató filmeket is megnézhettek a diákok. Sőt feladhattak álláshirdetést leckeíró munkatárs munkakör betöltésére is. Az első és második osztályosok sétáltak egyet a városban, megnézték, milyen foglalkozásokkal találkoznak útközben, majd visszatérve erről beszélgethettek a tanítóikkal.
Délután a nagyoké lett a főszerep. A 7. és 8. osztályosoknak már tematikus, szakmabemutató programot szerveztünk. A Vecsési Ipartestület közreműködésével, valamint lelkes szülők segítségével különböző foglalkozásokat ismerhetnek meg a gyerekek és az érdeklődő szülők.
Az idei napunkon bemutatta munkáját a Praktiker részéről Kovácsné Gombás Zita, a Lufthansa cégtől Szabados Krisztina és kollégája, a Baxi Gépész Busz Halász Gyula vezetésével, akik épületgépészettel
foglalkoztak, Tóth Viktória vezetésével a Learn Virtual Europe Kft., akik festő és hegesztő szimulátort hoztak nekünk, a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. részéről Prikkel
Ferenc asztalos, valamint a szülői közösség tagjai közül: Szórádi Béla és felesége, Bene Katalin, ők a pincér szakmát mutatták be, Szénásiné Landmann Krisztina, aki a Bölcsőde munkatársaként beszélt munkájáról, a kisgyermekgondozásról, Horváth Zoltán, a Hörmann Hungária Kft. munkatársaként a garázskapu szerelés és szerviz rejtelmeibe engedett betekintést.
Köszönjük a Vecsési Ipartestület nélkülözhetetlen segítségét, valamint a szülők munkáját!
HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA
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Diákélet az Andrássyban
Az Andrássy iskolában a diákönkormányzatunk hagyományos elnevezése DIKI. A DIKI az a szervezet,
amelyben a diákok érdekvédelmével, az iskolai diákélet koordinálásával, színesítésével, egyes esetekben
szervezésével foglalkozunk.
A 2018/2019-es tanévben is a tetőtérben, a „padláson” tartottuk gyűléseinket, de a folyosó, a tantermek, az udvar vagy akár az utca is tere lehetett eszmecseréinknek.
Hogy a diákok észrevételeit, kéréseit vagy panaszait könnyebben meghalljuk, idén is „működött”
az első emeleten a Diki-láda. Ősszel hagyományainkhoz híven lebonyolítottuk a papírgyűjtést, és megszerveztük, megtartottuk a Halloween-bulit. Mikulás napján szaloncukrot osztottunk az iskola előtt,
rá egy hétre pedig karácsonyi zsibvásárt tartottunk az első emeleten. Február elején téli táborba mentünk Gárdonyba, amelyet lassan kezdünk kinőni, olyan sok a jelentkező. A DIKI szervezte idén a felsős
farsangot, ebben nagy segítségünkre voltak a kollégák és a szülők. Közben segítettünk az iskolacsipegetőkön is. Márciusban közkívánatra tartottunk egy újabb zsibvásárt, majd jött az áprilisi papírgyűjtés, ahol a gyerekek egy része óriási munkát végzett. Az év zárásaként megszerveztük az Andrássy-túrát, ott voltunk a gálán, a gyereknapon, és a kollégák hő- és zajtűrő képességének köszönhetően létre jött a DIKI-nap.
Idén a DIKI-sek egy része segített az alsós ügyeletben, ezt szeretnénk továbbra is tartani. Visszatértek
a negyedikesek a DIKI-be, és remekül érezték magukat. A gyerekek nagy örömére lett DIKI-póló, méhecske színű, így messziről is jól látható. Terveink szerint a pólót örökre megkapják azok az elballagó nyolcadikos DIKI-sek, akik becsülettel végzik a munkájukat.
Ez a sok program csak úgy valósulhatott meg, hogy mindig voltak, akik az adott ügy mellé álltak. A
legtöbbet Csorba Erika és Varga Mihály, a Szülői Munkaközösség „kemény magja” és a diákok segítettek.
Csizmadia Dalma 5.a, Kenéz Kata 5.a, Toma Gréti 5.a, Pollák Réka 6.a, Weiszháb Nóri 6.b, Lik Gergő 6.c,
Bukó Gergő 8.b, Falusi Bence 8.b és Vaszil Tomi 8.b az átlag felett teljesítettek. Köszönjük!
Köszönjük ezen kívül minden más kollégánknak, diákunknak és szülőnknek a segítségét!
A sok-sok program közül kettőről külön is szólnék, ezek pedig az Andrássy-túra és az Andrássy-gála.
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5. Andrassy-túra
2019. április 27-én, szombaton már az ötödik Andrássy-túrát rendeztük meg. Idén a túrát az 1848-1849es szabadságharc 170. évfordulójának szenteltük. A túra nemcsak sima gyaloglásból állt, hanem rejtvényfejtésből is. Idén a szabadságharc vecsési hőseinek nyomába eredhettek a résztvevő diákok és felnőttek. Kik voltak a 48-asaink? Ki alapította a vecsési 48-as Olvasókört? Hogyan ápolta az Olvasókör
1848/1849 emlékét? Ezekre a kérdésekre kellett megtalálni a választ.
A túrázók olyan állomásokat érintettek, amelyek kapcsolatban álltak a hősök szakmájával. Az Arany
János utcai Kispostánál felidéztük a posta főtiszt Kurtz Sándor emlékét, aki 18 éves volt 1849-ben. A természet, a Kispatak dr. Jungmann Dávidot adta, aki 24 éves volt a harcok idején. A vasúti pénztáros Bobich
János 54 éves volt akkor, nem hiába hívták katonái „Öregnek”. Az ő nevét a Vashídnál lehetett kitalálni.
A Halmi telepi Kápolna Arndorfer Alajost „rejtette”, aki 31 évesen vett részt a szabadságharcban. A legautentikusabb helyszín a Bálint Ágnes Emlékház volt, amely eredetileg Andrássy Aladár vadászháza volt.
Andrássy 22 évesen vett részt a küzdelmekben.
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A beérkezők Jókai Mór A kőszívű ember fiai című könyvének segítségével újabb információkhoz juthattak. Megtudhatták, hogy a vecsési 48-as Olvasókört Róder Imre alapította, és hogy ez a kör Kossuth
halálakor részt vett a Kossuth-szoborra való gyűjtésben.
A történelmi információk mellett a résztvevők megismerhették Vecsés apró titkait, sétálhattak egy nagyot, beszélgethettek, a friss levegőn lehettek, a végén pedig zsíros kenyér és tea és emléklap várta őket.
Óriási köszönet az SZMK-s szülőknek, a feleségemnek, Kissné Fehér Juditnak, a kisfiamnak, Ádámnak,
a kollégáimnak, Csorba Erikának és Nagy Gyöngyvérnek, és mindenkinek, aki gyerekeket kísért!

2. Andrássy-gála
2019. május 3-án, pénteken jól sikerült gálát szervezett iskolánk a Bálint Ágnes
Kulturális Központban. Dudás Laurának és Kissné Fehér Juditnak, az est szervezőinek két éve az az ötletük támadt, hogy mutatkozzon be iskolánk. Mutassuk be az érdeklődőknek, hogy melyek azok a produkciók, melyekre büszkék vagyunk. Akkor 90
éve volt, hogy lerakták iskolánk alapkövét, úgyhogy születésnapi gálát tartottunk.
Most más alapra épült a műsor. Horváthné Gyurcsán Erikának köszönhetően településünkre látogatott a Körtvélyfájai Bokréta Néptáncegyüttes. Körtvélyfája erdélyi, Maros-parti település Marosvásárhely és Szászrégen között. Iskolánk két ízben
kirándult oda a Határtalanul program keretében. Így született az ötlet, hogy illő volna visszaadni a vendéglátást. Anyagi segítségünkre volt ebben az Önkormányzat, az iskolánk Alapítványa és minden vendéglátó szülő és tanár. Műsorunkat tehát az erdélyi iskolásoknak és minden olyan embernek ajánlottuk, akinek köze van az Andrássy iskolához, vagy egyszerűen csak szereti ezt az iskolát.
Két és fél órás volt az előadás, de a visszajelzések nem azt emelték ki, hogy hosszú lett volna, hanem
a különböző nagyszerű színfoltokat. Óriási köszönet mindenkinek, aki ebben segített! Dudás Laura és
Kissné Fehér Judit, szervezőknek… Csorba Erika és 8.-os csapata, színpad mestereknek… Nagy Richárd
és Varga Mihály, hangosítóknak… Az erdélyi diákokat befogadó szülőknek… A szövegben megemlített
tanároknak… és mindenkinek, aki egy-egy bátorító szóval támogatott!
KISS GÁBOR
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ALSÓS SZÍNJÁTSZÓ CSAPAT

A Légy jó mindhalálig-tól – a Kire ütött ez a gyerek-ig
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Színjátszás az Andrássyban
Iskolánkban több mint húsz éve indult a színjátszás. A közel negyedévszázad alatt hagyomány vált belőle. Hagyomány, melyet őrzünk, ápolunk, megosztunk a közönséggel, hogy kultúrát teremtsünk a gyerekekkel együtt, közösen.
Kezdetben, 1998-ban egy szakkör keretein belül indult a színjátszás Steigerwald Ágnes és Veszprémi Klára
vezetésével. Az elsők között láthatták a kedves nézők a Légy jó mindhalálig című feledhetetlen előadást. Az évek
során azonban az alsó és a felső tagozatban egyaránt annyi gyermek jelentkezett, hogy külön foglalkozást indítottunk. Így lehetőségünk nyílt életkori sajátosságaiknak, érdeklődésüknek megfelelő darabokat felkutatni.
Míg a felső tagozatosoknál a kamaszokat foglalkoztató témák kerültek előtérbe (pl. Mi szemüvegesek; Lufi és
a nyolcpecsétes titok), addig a kisebbeknél a mesék, a mesés történetek (pl. Tündér Lala; Óz, a nagy varázsló).
A téma mellet új nevet is kaptak a foglalkozások. Az idősebbek Színe-Java, míg a fiatalabbak Kincskereső kisszínpad néven folytatták a közös munkát. Ennek révén újabb hagyomány épült be az életünkbe.
Fontos alapkő lett, hogy kizárólag magyar szerzők műveit állítjuk a világot jelentő deszkákra, évente
kettőt. A magyar kultúra napján, január 22-én és május végén, a gyereknaphoz kötődően egy-egy előadást
láthat a nagyérdemű.
Ági nénitől a stafétát Némethné Mézes Judit vette át pár évig, az ő rendezésében láthattuk többek között
a Mi újság a Futrinka utcában mese- és bábjátékot. Szívünknek mindig kedves, ha nemcsak tanítványainkról
tudunk meg, látunk többet a színpadon, de munkatársaink játékos oldalát is megismerjük, akár Cicamica
báb alakjában is. Az előadásokhoz sokszor egyéb művészeti ágakat is bekapcsolunk, ilyen például a színdarab témájához kötődő rajzverseny. A Bálint Ágnes Kulturális Központ minden évben kétszer támogatja ezen
törekvéseinket. Az előadások színteréül a színpad áll rendelkezésünkre, míg az előtérben lehetőség adódik a
rajzok, festmények kiállítására. És ha már művészet, nem mehetünk el a Vecsési Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara mellett, akik számos műsorban közreműködtek, ezzel is emelve a kulturális élményt.
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De egy emberként támogatja iskolánk kicsi és nagy tagja ezeket az eseményeket. Ki a színpad mögötti
munkálatokból, ki a díszletrendezésből, ki hang- és fénytechnikából, ki jelmezvarrásból veszi ki részét,
hogy ezzel is támogassa a közös élményt. Az őszinte, nyílt légkörnek nehéz nemet mondani. Így vannak
ezzel több éve elballagott diákjaink is, akik évről évre visszatérnek egy-egy szerep kedvéért.
Az idei előadások rendezői az alsó tagozatban Tímár Judit tanítónő, a felső tagozatosoknál Veszprémi
Klára igazgatónő. Ők azok, akik már szinte 2-3 évre előre látják a jövőbeli terveiket, elképzelik a szereplők mozgását, hanghordozását, a háttereket. Megálmodják, majd megvalósítják és számunkra is elérhetővé teszik a szellemi fejlődést, kikapcsolódást.
A színjátszó szakkörök legfontosabb célja, amellett, hogy a gyerekek megismerik a magyar szerzők,
meseírók műveit, egy olyan biztonságos, felszabadult környezetben legyenek, amely sikerélményekhez,
társaik elismeréséhez juttatják őket a közös munka, alkotófolyamat részeseiként. Segítséget kapnak identitástudatuk erősítésére, beszéd- mozgáskultúrájuk és az együttműködés, tolerancia fejlesztéséhez.
CSUKÁS ISTVÁN VAKÁCIÓ A HALOTT UTCÁBAN
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Diáknak, tanárnak, szülőnek, nagyszülőnek, szomszédnak és barátnak is pótolhatatlan, felejthetetlen élményt nyújt látni az előadásban a kedves ismerős arcot. Büszkének lenni, és eltölteni két csodálatos, felhőtlen estét a nézőtéren jó társaságban, mosolygó gyerekek és nevető felnőttek között. Ez az, ami
megfizethetetlen, pótolhatatlan.

Reméljük, hogy ez a hagyomány, az értékeivel, üzenetével örökre összeforr
az Andrássy iskola nevével.
MALINKÓ JUDIT
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Farsang az Andrássyban
A báli időszak legemlékezetesebb rendezvényei a gyermekek számára az iskolai farsangok, amikor februárban egy fergeteges farsangi mulatsággal elzavarjuk a telet.
Ilyenkor minden gyerek izgatott, hiszen már a tanítási órákon is érződik, hogy most nem a komoly,
komor tananyagé a főszerep, hanem a farsangé. Ahogy közeledik a nap, úgy válik egyre lényegtelenebbé
a lecke, és veszi át szerepét a készülődés a nagy napra, a karneválra.
A magas tanulólétszám miatt az alsósok és felsősök számára külön rendezzük meg a bált.
A gyerekek mulatságát egy jól szervezett csapat biztosítja a háttérben. A dikisek (diákönkormányzat)
segítenek a rendezésben, a szendvicskészítésben, a zsákbamacskában és a cipekedésben. A hangtechnikus
és csapata szolgáltatja a zenét és a fényeket. A Szülői Munkaközösség tagjai biztosítják a finom sütiket és
szendvicseket, segítenek a program sikeres lebonyolításában. A tanárok, a tanítók díszítenek, ügyelnek,
műsort rendeznek, szerepelnek, és ott vannak mindenhol. A tornaterem „ünnepi” díszbe öltözik, az osztályok által készített farsangi plakátok, dekorációk teszik hangulatossá a bál helyszínét.
A zsűrinek mindig nehéz dolga van. Hagyományainkhoz híven nem sorrendet állít fel, hanem „leg”
jelzőkkel értékeli az osztályok csoportos produkcióit alsó- és felső tagozaton egyaránt. Évről-évre új és új
produkciókkal rukkolnak elő az osztályok. Bemutatóikat mindig ováció és vastaps kíséri. Táncolnak alsó
tagozatos hóemberek, legók, oroszlánok, matrózok, kalózok, focisták és pom-pom lányok, diszkótáncosok és jump-style táncosok is. Még felsorolni is nehéz az ötletesebbnél ötletesebb témájú produkciókat.
Felső tagozaton hasonló, magas színvonalú, szórakoztató produkciókat vonultatnak fel az osztályok és
kápráztatják el a nagyszámú vendégsereget. A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról árulkodnak. A gyerekek is hozzájárulnak ötleteikkel, javaslataikkal a zenés, táncos jelenetekhez. Láthatunk
cirkuszi előadást, árnyjátékot, hekker támadást az iskola ellen, sport „szeleteket”, a Karib-tenger kalózait, evolúciós fejlődést, a 90-es évek gyermekeit, sőt bepillanthatunk a múzeumok éjszakájába is, hogy
csak néhányat említsünk az elmúlt évek sikeres bemutatói közül. A bálra már hetekkel előbb készülnek a
tanulók, jelmezeket találnak ki, tánckoreográfiákat tanulnak be. Ebben az előkészületi időszakban rengeteget segítenek a szülők is.
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Az alsó tagozaton a hagyományos jelmezek mellett ötletesebbnél ötletesebb egyéni jelmezesek is felvonulnak. Közülük a tűzhányó, a gombán csücsülő manó, a salátástál, a pattogatott kukorica, Szörnyella
de Frász és a Coca-Cola különösen emlékezetes.
Már-már elmaradhatatlan meglepetés táncot mutatnak be a tanárok, valamint a Szülői Munkaközösség
tagjai, amely mindig óriási sikert arat a diákok, szülők, vendégek körében. Nem könnyű a próbák összehangolása, de a gyerekekért mindent! Mindig várva-várt meglepetése a délutánnak a tanárok és a szülők tánca.
A farsangi mulatságon elmaradhatatlan a tombolahúzás. Sok gyermeknek jut a nyereményekből.
A farsang iskolánk egyik legkedveltebb programja. Akik részt vesznek rajta, egy tartalmas, szórakoztató délutánt tölthetnek együtt osztálytársaikkal, tanáraikkal, szüleikkel. Együtt táncolnak, hiszen aki
nem táncolta ki magát a jelmezverseny alatt, az bepótolhatja a délutánt záró diszkóban. Közben a büfében is fogynak a sütik, üdítők, szendvicsek.
Minden évben igyekszünk színvonalas és élvezetes farsangi programmal hozzájárulni a télbúcsúztató egyéb programokhoz.
CSORBA LÁSZLÓNÉ

Pedagógusaink a 2019-20-as tanévben:
Apkó Zsuzsanna Gyed, tanító, Benkes Andrea tanító, napközi, Berényi Mária matematika, földrajz, BirdNémeth Éva matematika, német, Csorba Lászlóné angol-munkaközösség vezető, Deme Istvánné tanító,
Dominek Tünde tanító, igazgatóhelyettes, Dudás Laura Erika tanító, Fábiánné Balajti Anikó tanító, munkaközösség vezető, Fabu Matild német, Fejérné Gál Tímea tanító, Földesi Zita óraadó testnevelés, Gonda Andrea
angol, Gyöpösné Gémes Ilona Anikó német, ének, Kádár József testnevelés, napközi, Kiss Gábor magyar, történelem - Diki segítő tanár, Kissné Fehér Judit földrajz, biológia, Kissné Szabó Katalin Gyed, tanító, Kovács
Krisztina tanító, Kovácsné Gyetvai Györgyi tanító, munkaközösség vezető, Kürti Orsolya tanító, Lakos Ágnes
Kinga tanító, Malinkó Judit magyar, Nagy Donát informatika. Nagy Gyöngyvér Zsuzsanna matematika, fizika, Orczi-Tóth Enikő tanító, napközi, Pichler Rudolf Csaba testnevelés, Steigervald Róbert tanító, napközi,
Szentgróti-Tóth Tamás fizika, földrajz, igazgatóhelyettes, Timár Judit tanító, Várszegi Krisztina óraadó angol,
Veszprémi Klára magyar, történelem, igazgató, Zakota János tanító - napközi, Zumpf Anikó tanító
Oktatást segítő dolgozók:
Pedagógiai asszisztens: Szabados Ágnes, Varga Mihály, Káli Éva Szilárda Rendszergazda: Sárosi Gábor
Iskolatitkár: Óhegyi Jánosné, Tóth Zoltánné Karbantartó: Széplaki Imre, Szász Ferenc Takarító: Csibiné
Nagy Magdolna, Dobos Anikó, Juhász Gyuláné, Tudja Andrásné, Vincze Istvánné
Délutáni portás – kézbesítő: Palkovicsné Hornyák Piroska
Délelőtti portás – takarító: Miszlai Márta Mária Konyhás: Brezóczki Mihályné, Jakab Mónika, Szabóné
Gyulai Györgyi állandó segítrő: Gúth Rita
Az iskola elérhetőségei:
Cím: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Tel.: 06 29/ 350 408 Fax: 06 29/ 352 126
E-mail: analap.iskola@gmail.com Web: www.andrassy-vecsés.hu
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Bankszámla:65100091-10095832
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Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
2018. szeptember 1-jén iskolánkban 17 tanulócsoporttal az 51. tanévet kezdtük el és tettük júniusra a korábbiakhoz hasonlóan emlékezetessé, esemény gazdaggá. Ennek leltárát ajánljuk most a kedves Olvasó figyelmébe.
A tanév eseményeit, az oktatási-nevelési folyamat tanórán és azon kívül folyó mozzanatait kézenfekvő lenne tematikájuk, műfajuk, egy-egy tantárgy vagy műveltségterület szerint leltározni, viszont így elsikkadna az iskolai munka egyik legfontosabb összetevője: a cél. Iskolánkban – ahogy az oktatási intézmények mindegyikében – a tevékenységek meghatározott céllal történnek, ezért ajánlanánk erre a vezérfonalra felfűzni iskolánk megannyi programját.
Talán a leglátványosabbak, és az iskolai munkával hagyományosan a tanulmányi- és a sportversenyek
kapcsolhatók össze, amelyek a diákjaink testi-szellemi teljesítménynövekedéséről adnak számot. Nézzük
a 2018-19-es tanév legeredményesebbjeit. A levelezős versenyek közül a Szólánc, a Szövegmanó, a
Méhecske, a Tudásbajnokság, az országos honismereti vetélkedő, az internetes matematikaverseny, valamint a Vigyázz, kész, pénz! - pénzügyi vetélkedőn vesznek részt szép eredménnyel diákjaink.

Tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeink:
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1. a: Bartal Zorka Lóti -futi 1. helyezés
1. b: Füzesi Dóra: Lóti-futi 3. helyezés
2. b: Bartal-Sedró Gergely: angol területi 2. helyezés
Karacs Dorina: városi szavaló 2. helyezés, Lóti-futi 2. helyezés
Tarcsafalvi Virág: Lóti-futi 1. helyezés
3. a: Dénes Tamara: Szövegmanó – megyei 7. hely
Györfi Milán: Méhecske levelezős verseny – megyei 10. hely
Zajos Ivett: Méhecske levelezős – megyei 10. hely
Füzesi Fanni: Hermann Ottó országos 7. hely, Lóti-futi 4. hely
3.b: Jancski Boróka: Lóti-futi 1. helyezés, Méhecske megyei matekverseny 6. hely,
körzeti angol szavaló 2. hely
Szűcs Dániel: Lóti-futi 1. helyezés
Rajczi Attila: városi szavaló 1. hely
Vajó Zsombor: Lóti-futi 5. hely
Kókai Dominik: Lóti-futi 4. hely
4. a Deme Sára: városi komplex tanulmányi 1. hely, Hermann Ottó Országos verseny 7. hely,
Szövegmanó megyei döntő 8. hely
Piukovics Eszter: városi komplex tanulmányi 1. helyezés
4.b : Weidinger Fanni Panna: városi magyar csapat 3. hely,
Juhász Boglárka: városi magyar csapat 2. hely, városi matematika csapat 2. hely
Juhász Erik Roland: Lóti-futi 3. hely
Jankovich Miklós Ádám – területi angol versmondó 3. hely
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Alsós komplex városi verseny győztesei

5.b: Jancski Zétény: városi vers- és prózamondó 1. hely, országos karate 2. hely
6.a: Jánosa Noémi: országos honismereti tanulmányi 5. hely
Juhász Áron: városi atlétika 800 m 3. hely
6. b: Lengyel Zoé: városi atlétika 100 m 2. hely, kislabda dobás: 3. hely
Radványi Fanni: városi atlétika 400 m 3. hely
7. a: Várszegi Lőrinc: Lóti-futi 1. hely, városi matematika 3. hely, városi atlétika négy 1. helyezés
(400 m, 800 m, kislabdadobás, távolugrás) !
Pintácsi Benedek: városi atlétika 100 m 2. hely, távolugrás 3. hely
Cseszlai Sára: városi atlétika 1. hely kislabdadobás
Juhász Jázmin – városi magyar 2. hely, városi atlétika 400 m 3. hely
Kaminek Noémi – városi matek 1. hely
Jablonkai Lívia – városi magyar 1. hely
Langó Szaffi –- városi magyar 2. hely, városi vers- és prózamondó 3. hely
Rácz Annamária – városi magyar 1. hely
7. b: Kovács Máté: Lóti-futi 3. hely
Farkas Boglárka: városi atlétika 800 m 3. hely
Iskolánk a városi atlétikaversenyen csapatversenyben
3. helyezést ért el, mindössze egy ponttal lemaradva a második helyről. A Lóti-futin ismét elhoztuk a legtöbb részvevőért járó kupát.
Az 5-6. évfolyamos fiúk a városi labdarúgó-bajnokságon 3. helyezést, a városi kézilabda bajnokságon 2. helyezést értek el.
A 7-8. évfolyamos lányok a városi kézilabda-bajnokságon 3. helyezést értek el.

Atlétikai versenyen
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Az iskolának mindenkor feladata kell, hogy legyen megismertetni diákjaival a nemzeti (és népi) hagyományokat, ápolni az elődök emlékét. Ezt segítik elő iskolánkban az osztályfőnöki órákon történő megemlékezések (az aradi vértanúkról, a pákozdi győzelemről), a nemzeti ünnepre összeállított irodalmi műsor (március 15.), illetve a népi kultúra jeles napjaihoz kötődő foglalkozások (Márton és Luca nap stb.).
Külön szót érdemel a 7.-esek erdélyi kirándulása a Határtalanul program keretében. A 7. a és b osztályosok Vas Sándor és Varga Ádám osztályfőnökök vezetésével májusban bejárták Erdély emblematikus
kulturális emlékeit és – ami talán ennél is fontosabb – megtapasztalták, hogy Budapesttől ötszáz kilométerre is ugyanúgy gondolkodnak, beszélnek, élnek a magyar emberek, mint a főváros környékén.
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Határtalanul, kirándulás Erdélyben

A nemzeti hagyományok mellett az iskolának tudnia kell nyitni az európai kultúra felé is. A Halmi
Telepi Általános Iskola ezt teszi, amikor speciális képzési kínálatként jelöli meg pedagógiai programjában
az angol nyelv tanítását.
Az angol oktatás alsó tagozaton heti két órában folyik az első, második és a harmadik évfolyamon, a
negyedik évfolyamon ez már heti 4 óra. Felső tagozaton heti öt órás angoloktatás folyik csoportbontásban emelt szinten, vagy emelt óraszámban. Az emelt óraszámú csoportban több idő jutott a tananyag elmélyítésére, a biztosabb tudás megszerzésére. Az emelt szintű csoportok esetében gyorsabb tempóban haladtunk, illetve a szókincs fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk.
Felső tagozaton 31 tanulónk jelentkezett az Origo junior nyelvvizsgára, melyből 18 tanuló 60% feletti eredményt ért el. A nyelvvizsgára felkészítő tehetséggondozó órákat heti rendszerességgel tartottuk a
gyerekek számára. A tanmenetben a tankönyvi anyagon kívül projektmunkák is helyet kaptak, valamint
sok interaktív táblás, számítógépes gyakorlóórával, hagyományos játékokkal, népszerű angol nyelvű zenékkel tarkítottuk az anyagot. Számos nyelvtani szerkezetről dal született (pl.: Present Perfect song), me-
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lyek a youtube-on elérhetőek, és tapasztalataink alapján ezen dalok segítenek a nyelvtani szerkezetek elmélyítésében. Továbbá az interneten sok interaktív szituációs gyakorlat is található, melyek kifejezetten
ezen korosztálynak készültek elsősorban, és melyekből a gyerekek rendkívül szívesen tanultak. Az emelt
szintű könyvcsaládunk interaktív anyagai és kisfilmjei is nagyban segítették munkánkat.
Tanulóink több versenyen is összemérhették tudásukat. Lássuk ezek közül a fontosabbakat.
Február végén felső tagozatos tanulók iskolai angol tanulmányi versenyen vehettek részt, melyre 34
diák jelentkezett. Nyelvhelyességi és szókincset mérő tesztet, olvasott és hallott szövegértést mérő feladatokat oldottak meg a versenyzők.
Májusban teadélutánnal egybekötött iskolai angol szavaló- és prózamondó versenyt szerveztünk alsós
és felsős tanulóinknak, melyre összesen 28 tanulónk jelentkezett, ebből az Üllőn megrendezett térségi versenyre 5 tanuló jutott tovább. A térségi versenyen 2 helyezést értünk el, egy elsőt, és egy harmadik helyezést.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek az angol nyelv mellett az angol nyelvű országok kultúráját is megismerjék, mivel kulturális kompetenciára is szükség van a sikeres kommunikációhoz, valamint a nyelvtanulás iránt érzett motivációt is növeli. Ezért több angol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos iskolai programot szerveztünk a tanév során.
Az ismeretbővítést célzó órai munka, az egyéni teljesítményt mérő versenyek mellett az angol nyelvterületek kultúrájához kapcsolódó, azokat megismertető foglalkozásokat tartottunk.
Novemberben ilyen volt a hagyományos halloween party. A gyerekek nevezhettek tökfaragó versenyen
és jelmezversenyen. Az osztályok csapatai játékos és vidám hangulatú vetélkedőn mérhették össze ügyességüket, ahol az angolul beszélő országok tradicionális halloween játékait (almaevő verseny, cukorkadobálás, bibircsókot a boszorkánynak, szörnybowling, stb.), valamint az ehhez kapcsolódó szókincset, mondókákat, hagyományokat ismerhették meg.
A hálaadás (Thanksgiving) ünnepéhez kapcsolódóan projekthetet szerveztünk, melynek keretében a
gyerekek plakátokat készítettek projektmunkában. A plakátversenyen a helyezetteket jutalmaztuk. Új eleme a projekthétnek az üdvözlőkártya küldése volt. Az iskola diákjai, dolgozói kifejezhették egymásnak,
hogy miért hálásak. A cetliket egy központi postaládában gyűjtöttük, majd a projekthét végén szortíroztuk és átadtuk annak, akinek szólt.
Tanulóinknak évente több színházlátogatási alkalmat kínálunk szépérzékük és anyanyelvi kompetenciájuk fejlesztésére. Az alsósok a Bálint Ágnes Kulturális Központ gyakori vendégei (tavaly A kis herceget
látták), a nagyobbak a Vígszínházban (Diótörő), a Magyar Színházban (Szabó Magda: Tündér Lala) és az
Operettszínházban jártak (Szabó Magda: Abigél).
A magyar költészet napját Nagy Éva könyvtáros tette emlékezetessé gyermekek és felnőttek számára
is egy játékos verskereső versennyel. Öröm volt nézni a kicsik és nagyok lelkesedését, amellyel az elrejtett
verseket kutatták és olvasták fel tanítóiknak.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésének kiváló alkalmai a közösségi programok, táborok, kirándulások. Ezeken tanulóink kikerülve a hagyományos tanórai közegből, új helyzeteket átélve új információkat szereznek magukról, társaikról és a világról is, ezáltal észrevétlenül gazdagodik személyiségük.
Nálunk méltán egyre nagyobb sikernek örvend a győrújbaráti nyári tábor Krak Ildikó szervezésében (58
fő), a téli tábor februárban (115 résztvevő), valamint a napközis Erzsébet-tábor, amely tavaly három hét
alatt csaknem másfélszáz (144) gyermeknek nyújtott tartalmas nyári kikapcsolódást (szervezői Krak Ildikó
és Manduk – Faragó Renáta). Ugyanitt a zánkai erdei iskola foglalkozásait (3. b és a 4. b, valamint a 6.a
és b osztályok) kell még megemlítenünk mint az ön- és környezetismereti nevelés fontos fórumát.
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Süni suli
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A negyedikesek osztályfőnökei tavaly is rendszeresen szerveztek foglalkozásokat Süni suli néven az
óvodásoknak, hogy ízelítőt adjanak nekik az iskolai munkából abban a reményben, hogy szeptemberben
ismerősként kezdhessék a tanulást.
Iskolánk jó kapcsolatot ápol a város közösségével. A jó viszony megélésének egyik szép pillanata a
szülők-nevelők bálja, ahol önfeledt órákat töltenek együtt a gyermek érdekében dolgozó szülők és pedagógusok. Tavaly iskolánk megtisztelő felkérést kapott a várostól, mi adhattuk az ünnepi műsort az 1956-os forradalom tiszteletére. Összeállításunk szemtanúk naplóinak alapján készült, a megrázó visszaemlékezések hűen tükrözték a forradalom napjainak drámaiságát. Továbbá minden évben részt veszünk a városi
Káposztafeszten, vidáman díszített felvonulásunkat a zsűri tavaly 3. hellyel jutalmazta. Igyekszünk a szülőknek
is bepillantást engedni az órai munkába, ezért tavaly is megszerveztük a nyílt napot (május 3-án).
A legbensőségesebb ünnepet, a karácsonyt hosszú és szép készületi idő előzi meg iskolánkban. Ilyenkor
a gyerekek mézeskalácsot sütnek, megajándékozzák egymást a testvérosztályok, jótékonysági vásárt rendezünk saját készítésű tárgyakból, mókás Mikulásfutást tartunk az iskola körül, adventi koszorút készítünk – hogy csak a legfontosabbakat soroljuk. A szünet előtti utolsó nap kerül színpadra a karácsonyi
műsor, amely évről-évre nagy sikernek örvend mind az előadók (jórészt a színjátszó szakkör tagjai, de
mások is felléphetnek benne), mind a közönség részéről. A karácsonyhoz kapcsolódó programjainkkal erősíteni szeretnénk gyerekeinkben a felelősségvállalást, a mások felé való odafordulás képességét.
Kedvelt ünnepségeink között van a télbúcsúztató farsang, amelyet tavaly is mindenki izgalommal várt:
8.-osok keringőt táncoltak, a fiatalabbak vidám jelmezekbe bújtak.
Az oktatási-nevelési folyamatban kiemelt hangsúlyt kap a fenntarthatóságra, környezettudatosságra
nevelés. Iskolánk 2018-tól Örökös ökoiskola, és ez a cím állandó tevékenykedésre sarkall minket. Évente
két ökohetet tartunk, amelybe az iskola apraja-nagyja bekapcsolódik ki-ki életkorának, érdeklődésének
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megfelelően. Ezeken visszatérő témánk a természet és a lakóhelyünk környezetének védelme. Ennek érdekében bekapcsolódunk a Te Szedd akcióba a vecsési hulladékkomandó vezetésével, megtisztítva az iskola környékét az eldobált hulladékoktól, szelektíven gyűjtjük a szemetet, főként a papírt és a műanyagot, elemet – ebből osztályok közti versenyt is tartunk megjutalmazva a legszorgalmasabbakat.
Ugyanakkor egyéb, kisebb rendezvényekkel is kiegészül az ökohét: ilyenek a kézmosó- és gyaloglónap, projektkészítés, vetélkedő a témahét anyagából, a tavaszi félévben a madarak és fák napjának, a víz, illetve
a Föld napjának megünneplése stb. Tavaly a Bogárháton csapata tette még emlékezetesebbé ezt a rendezvényt, valamint látogatást tett nálunk az utazó planetárium, amely színes, lebilincselő előadásban mutatta be tágabb lakóhelyünk, a Föld szomszédságát.
Mindezek mellett említést érdemel az a tény is, hogy az osztályaink kiskertet művelnek, és gondját viselik az iskolakertet meglátogató madaraknak: vizet és eleséget helyeznek ki nekik.
Komplex célok húzódnak meg a délutáni tömegsport- és egyéb szakköri foglalkozások mögött: ezek
egyszerre fejlesztik az önálló tanulás képességét, a személyiség kibontakoztatását, illetve a társas kompetenciákat. Ebben a tanévben 10 szakköri csoporttal indultunk: néptánc, környezetvédelmi, színjátszó,
tömegsport, énekkar, honismeret, kiskertgondozó foglalkozások közül választhattak az érdeklődők. A szakkörök a tehetséggondozás szempontjából is nagyon fontos szerepet töltenek be, összesen 110 főt mozgattak meg.
A Halmi Telepi Általános Iskola otthont ad az alapfokú zeneoktatásnak is. A zeneiskola képzési kínálata egyre népszerűbb: sokan választják a zongora-, a furulya- és a szolfézstanulást.
Zenével kapcsolatos egyéb programokból is válogathatnak az iskola diákjai: a kórus rendszeresen fellép a házi rendezvényeinken (március 15., karácsony), illetve évente megünnepeljük játékos-ismeretterjesztő módon október 1-jén a zene világnapját.
A pályaorientációs kínálatunk egyre bővül. Az októberi szülői értekezletet követően (az Iparkamara
szervezésében Bott Katalin pályaorientációs referens volt a vendégünk) a 7-8.-osoknak látogatást szerveztünk a monori pályaválasztási kiállításra, megtekintettük a Stáció Hotel működését, illetve novemberben iskolánk fogadta az Iparkamara által delegált szakmai tanári csoportot, akik több szakma iránt is
felkeltették tanulóink figyelmét. Tavasszal egy kamionban kialakított interaktív bemutatót néztek meg a
hetedikeseink. Mivel úgy gondoljuk, hogy a majdani pályával nem elég csupán az általános iskola vége felé ismerkedni, december 1-jén minden osztályt bekapcsoltunk ebbe a programba, a gyerekek osztályfőnökeik vezetésével külső helyszínekre mentek el egy-egy munkahelyet/szakmát működés közben megfigyelni.
A médiatudatosságra nevelés szintén egyre nagyobb hangsúlyt kap iskolánkban. Ennek hatékonyságát fokozandó tavaly bekapcsolódtunk a digitális témahét eseményeibe: az ötödik évfolyamosoknak játékos vetélkedőt szerveztünk csoportmunkában QR-kód olvasó programmal, majd Gyálra, a Logiscool
Iskolába mentünk, ahol programozási ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek.
Kedves Olvasó! Az iskola változó szerepei, funkciói egyre gyakrabban képezik a közbeszéd tárgyát.
Sokszor halljuk vádként, hogy az iskola nem az életre tanít, hogy nem nyújt használható ismereteket. De
ha csak végigtekintünk a Halmi Telepi Általános Iskola itt bemutatott tevékenységlistáján, be kell, hogy
lássuk, hogy az önmagáért beszél. Ha nem vagyunk elfogultak, beláthatjuk, hogy a magunk mögött hagyott tanévben is kinyitottuk a világot a tanulóink számára. Saját szervezésű vagy vendégelőadókkal létrehozott programjainkon betekintésre ösztönöztük őket a világ sokszínűségébe, hogy ha felnőttként majd
rájuk kerül a sor, maguk is gazdagíthassák ezt a saját színeikkel.
CSONTA RÉKA
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Elérhetőségeink:
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Telefonszámok:
Porta: 06-29 350-338, 06-29 554-070
Email: igazgato@halmisuli.hu
Web: www.halmisuli.hu
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány
2220. Vecsés, Halmy József tér 1.
Adószám: 18697926-1-13

Munkatársaink a tanévben
Pedagógusok:
Igazgató: Horváthné Nedreu Klára
Igazgatóhelyettesek: Bosznayné Waldner Erika, Vízvári Edit
Alsó tagozat:
Csukás Béláné, Manduk-Faragó Renáta, Fazekas Józsefné, Gyömrei Piroska, Kassai Ágnes Magdolna, Kordás
Imola Réka, Körözsi Emese Irén, Krak Ildikó, Sebők Márta, Szemán-Nagy Emőke, Péterné Csókási Beáta,
Nyári Krisztina Zsuzsanna, Varga-Záray Katalin, Váradi Barbara Zsuzsanna, Vass Anita, Mráz Fruzsina,
Horváth Ágota, Csajági Istvánné, Nagy Sándorné
Felső tagozat:
Lippai Viktorné, Csonta Réka, Fige Anita, Jánosáné Csirkovics Katalin, Kecskeméti Katalin, Brezóczki Mihály,
Hartung István, Nagy György, Várady Jenő, Vas Sándor, Varga Ádám, Kiss Sándor, Tordai Júlia Anna
Könyvtáros: Nagy Éva Gabriella
Fejlesztő pedagógus: Csonkáné Terca Krisztina
Iskolapszichológus: Boldog Zsuzsanna
Pedagógiai asszisztens: Csukásné Kacsándi Anikó, Stelczerné Szunyogh Kata
Technikai dolgozók:
Iskolatitkár: Pusztainé Botka Mónika
Takarító személyzet: Bajnokné Eizen Hajnalka, Bordás Ferencné, Czira Jánosné, Halász
Tivadarné, Orbánné Jania Tímea, Tóth Lászlóné
Konyhai dolgozók: Felden Attiláné, Viola Zsoltné, Barna Rozália, Szabó Istvánné
Karbantartó: Nácsa István
Gondnok: Jánosa Zsolt
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Vecsési Mosolyország Óvoda
Kindergarten Kinderlachen
in Wetschesch
Intézményünk Vecsés városának legkisebb önkormányzati fenntartású – német nemzetiségi feladatokat
is ellátó – óvodája. Óvodánk 2 telephelyen működik, 4 vegyes életkorú csoporttal, kertes családi házakból kialakított épületekben, német nemzetiségi óvodaként. Évente 100-120 gyermek látogatja. Székhelyünk
a Kisfaludy utca 13–15. szám alatt található. Három csoport tevékenykedik itt, Delfin, Piroska és Tücsök
csoport. Telephelyünk a Tompa utca 25. szám alatt található meg, ahol 1 csoport, a Süni csoport tevékenykedik. A két telephely közt szoros együttműködés van. A gyerekek a külön telephely ellenére is jól ismerik
egymást. A kisebbek és a nagyobbak együttműködve töltik mindennapjaikat az óvodában. Pedagógiai programunk 3 fő elemre épül: 1. A gyermekek sokoldalú testi-lelki fejlesztésére, a mozgásra alapozza. 2. A kétnyelvű kommunikációs képesség fejlesztésére magyar és német nyelven. 3. Mindezeket a változatos tevékenységi formákat alkalmazva játékba integrálva valósítjuk meg. A gyermeki személyiség egyénre szabott
sokoldalú, harmonikus fejlesztése, szeretetteljes, biztonságot nyújtó óvodai légkör biztosítása, testi-lelki kibontakoztatás, mozgásra-kommunikációra épülő tevékeny boldog élet megteremtése. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele. Törekszünk a gyermek azon képesség, készségek, magatartásjegyek,
személyiségvonások kialakítására, amely elősegítik a gyermekek iskolaérettségét.
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Sok program színesítette az óvoda életét a 2018–19-es nevelési évben is ! 2018. szeptember beköszöntével új nevelési év kezdődött számunkra, új-régi apróságok érkeztek a helyi bölcsödéből, illetve családi környezetből. Szülős befogadási rendszerünknek köszönhetően kicsi, új óvodásaink szinte mindegyike gyorsan, zökkenőmentesen illeszkedett be az óvoda rendjébe, a csoportok munkájába. Szeptember 17én IV. alkalommal szerveztük meg a Vecsési Óvodák szakmai konferenciáját, ezt követően a gyermekekkel,
szülőkkel és a nevelőtestülettel együtt közösen vonultunk fel a Káposztafeszten, és megtartottuk a Mobilitás
és Autómentes napot. A hónap végén felelevenítettük a szüreti hagyományokat – szüreteltünk, szőlőt préseltünk, mustot és gyümölcssalátát készítettünk, majd fogyasztottunk, táncoltunk, mulattunk. Októberben
megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról. Novemberben már-már hagyománnyá vált, hogy ünnepélyes
keretek között elbúcsúztatjuk az őszt. A Vecsési Rendőrség útbiztosításával, a szülőkkel együtt megszerveztük a sötétedés utáni lampionos felvonulásunkat, amelyet evés-ivás, falatozás követett. Ez a kötetlen
együttlét nagyon jó alkalom volt, hogy a szülő – pedagógus – gyermek megismerhette, közelebb kerülhetett egymáshoz.
Decemberben megérkezett hozzánk a nagyszakállú Mikulás. Az adventi időszakban díszbe öltöztettük
az óvodát, a csoportszobákat. Koszorút készítettünk, gyertyát gyújtottunk, meghitt, szeretetteljes hangulatot biztosítottunk, énekeket, verseket tanultunk, mert advent a karácsonyvárás időszaka. A karácsony
a szeretet, az ajándékozás napja, közös ünnep a karácsonyfa körül, ahol a csoportok átadták egymásnak
szeretet ajándékait, és a Tücsök csoportos gyermekeink Betlehemes játékot mutattak be. Januárban együtt
köszöntöttük az új esztendőt. Februárban a Farsangi mulatságok ideje következett, a gyermekek nagyon
szeretik, végre belebújhatnak kedvenc kis jelmezeikbe. Idén meghívtuk magunkhoz a „Bóbita Band” gyermek együttest, akikkel együtt egy fergeteges zenés gyermekjátékokkal teli délelőttben volt részünk. Színes
karneváli hangulatban mulattuk az időt, táncokat jártunk, farsangi fánkot, habos süteményt ettünk. Óvodánk Piroska csoportja részt vett a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett „Rétesevésen”, a
Tájház szervezésében megrendezésre kerülő disznóvágáson pedig a Süni csoportunk táncolt egy nagyot.
Február utolsó hetében a „MesterCenter” pályázatot nyertük el, amiben a Süni csoport Bogyó és Babóca
falfestést kapott.

173

Süni csoport

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Tücsök csoport
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Márciusban elkergettük a telet, elégettük a kiszebábot. Idén is megszerveztük a hagyományos „Sváb
hetünket” – német nemzetiségi hagyományőrző programunkat, melynek idei témája a „Sváb konyha”
volt. A hét folyamán minden csoport megismerkedett egy-egy étellel, konyhai eszközzel. A Delfin csoportban, fakanálbábot készíthettek, a Tücsök csoportban meggyes rétes készült, a Piroska csoportban krumplis fleknit gyúrtak, a tornateremben pedig diót darálhattak, illetve lekvárt kóstolhattak a gyermekek.
Meglátogatott minket a Falusi Német Nemzetiségi Óvoda Katica csoportja, illetve a Református Óvoda
nagycsoportosai, ők is megismerkedhettek a sváb konyha különlegességeivel. Ellátogatott hozzánk több
vecsési óvoda pedagógusa is. Ellátogatott hozzánk Csipainé Müller Hédi, német nemzetiségi óvodapedagógus, aki Zieh’harmonikán játszott, németül beszélt, eközben körjátékoztunk és gyönyörű káprázatos
zenei játékával bűvölte el a gyermekeket.
Delfin csoport
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Március 6-án ellátogattak hozzánk a vecsési tanító nénik is, akik közelebbről is megismerkedtek leendő iskolás gyermekeinkkel. Április 15-én az UDPI (Magyarországi Német Pedagógiai Intézet) által szervezett német nyelvű, regionális képzés valósult meg óvodánkban, Gerti és Irmi Schwoshuber előadókkal,
melyen a Pest megyei régióból 22 fő vett rész, akik tanító nénik és óvodapedagógusok voltak.
Tavasszal meghívást kaptunk a Falusi Német Nemzetiségi Óvoda által szervezett Tojásfutásra, ahol
Tücsök csoport vett részt, illetve a német nemzetiségi óvodatalálkozóra, amelyen a Delfin csoport gyermekei vettek részt, akik nagyon színvonalas kis zenés-táncos műsorral mutatkoztak be. Március 14-én ellátogattunk Petőfi Sándor szobrához, zászlóinkkal tisztelegtünk. A nevelési évben a „Föld napjára”, a „Víz
Világnapjára”, a „Madarak és fák napjára”, a „Koraszülöttek Világnapjára is készültünk nagy lelkesedéssel, a gyerekekkel. Megtartottuk a „Zöld hetünket”, rengeteg egészség- és környezetvédő porgrammal. A
Föld napja alkalmából szülők a gyermekekkel együtt hoztak virágot az óvodába, amelyeket elültettünk
együtt. A Trachtaggal egybefonódva német nemzetiségi és modern viseletet is öltve egy napot töltöttünk,
ezen a napon a Mosolygós Óvoda program keretén belül „Mosolyfa” – diófaültetésre került sor, amelyet
körbe állva énekekkel, versel ünnepeltünk meg. A programon nagy örömünkre részt vett Krojher Gabriella,
a vecsési Hulladékkommandó vezetője.
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Mosolyfa

Óvodai kirándulásunk idén is mozgással telt, a négy csoport és az óvoda minden dolgozója közösen
a soroksári játszóházban töltött egy vidám napot. Nagy lelkesedéssel készültünk a Kihívás napjára és a
városi Lóti-Futi futóversenyre; futottunk minden nap az óvoda udvarán, az óvoda utcáján és végül – szép
számmal – a versenyen gyerekek és felnőttek is. Ebben az évben is köszöntöttük Tücsök csoportosainkkal a Vecsési Gondozási Központ nagymamáit, édesanyáit, akik örömmel fogadták anyák napi köszöntő
műsorunkat. Az anyák napjával egybekötött évzáró műsorok után elballagtattuk nagycsoportos gyerme-
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keinket. Májusban következett a gyermeknap „Gézengúz együttessel”, akik csodálatos hangulatot varázsoltak nekünk az óvoda udvarán. Délelőtt a gyermekek ugráló várban játszhattak, fagyit ettek, lovagolhattak. Délután a szülőkkel együtt fedezhették fel a különböző játéksereget. Az ügyeskedő sarokban próbára tehették kreativitásukat, logikájukat, célba dobhattak, ugrálhattak trambulinon és ugráló várban,
illetve különleges arcfestésben is részesülhettek. Meghívtuk a „Bóbita együttest”, akik csodálatos hangulatot varázsoltak nekünk az óvoda udvarán hosszú időre –vonatoztunk, énekeltünk, táncoltunk.
A nyári időszak sokszínű udvari játéktevékenységgel telt: homokoztunk, pancsoltunk, napfürdőztünk,
trambulinoztunk.
Összegezve: Célunk, hogy az élményekben gazdag magyar és német nemzetiségi témakörű tevékenységeink,
a környezet- és egészségvédő programjaink során kialakuljanak azok a normák, értékek, magatartásminták,
amelyek által formálódik a gyermekek szemlélete, és megalapozódik egy világra nyitott, boldog személyiség.

Az intézményünkben dolgozók névsora
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Óvodavezető: Kovácsné d’Elhougne Ilona Óvodavezető helyettes: Kuni-Schiszler Katalin
Óvodapedagógusaink: Béres Józsefné – Mariann néni, Czuczor-Tóth Vivien – Vivi néni, Dandás
Erzsébet – Erzsike néni, Kovácsné d’Elhougne Ilona – Ili néni, Kuni-Schiszler Katalin – Kati néni,
Lantos Renáta – Reni néni, Romhányiné Lieber Mónika – Móni néni, Simon Brigitta – Brigi néni,
Urbánné Vasadi Annamária – Ancsi néni
Dajkáink: Simon-Fülöp Brigitta – Brigi néni, Juhászné Ollé Tünde – Tündi néni, Kukolyné Kovács
Zsuzsanna – Zsuzsi néni, Ördögh Fruzsina – Fruzsi néni, Sarkadyné Lukács Krisztina – Kriszti néni,
Zsolnai Györgyné – Szilvi néni
Pedagógiai asszisztens: Seres Lajosné – Szilvi néni
Óvodatitkár: Pestiné Ujvári Terézia
Karbantartó munkatárs: Ujvári Zoltán
Elérhetőségeink
Vecsési Mosolyország Óvoda – Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch
2220 Vecsés, Kisfaludy utca 13-15.
Telefon: 29/350-554
e-mail: mosolyorszagovi@gmail.com
Telephely:
2220 Vecsés, Tompa utca 25.
Telefon: 06-29 352-433
Pedagógiai munkánkról állandóan tájékozódhatnak a www.mosolyorszagovi.hu felületen, ahol képekkel, aktuális hírekkel számolunk be mindennapjainkról. Szeretettel invitálunk minden kedves Olvasót
óvodánk weboldalára. Ismerjenek meg minket!
A Vecsési Gyermekekért Alapítvány
1 % Adószáma: 18666485 – 1 – 13
OTP számlaszáma: 11742283 – 20020914
Mindennapjaink során igyekszünk nyugodt, biztonságos, szeretetteljes légkört biztosítani, változatos tevékenységeket, élmény-gazdag programokat kínálni óvodás gyermekeink számára. Alapítványunk közel 25 éve
szilárd támasza pedagógiai célkitűzéseinknek, környezetünk korszerűsítésének, eszköztárunk fejlesztésének.
DANDÁS ERZSÉBET NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS
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Vecsési Tündérkert Óvoda
Intézményünkben nyolc csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Minden csoport maximális létszámmal,
25-30 fővel üzemel.
Nevelési programunk szerint kiemelt hangsúlyt kap a hagyományok, népszokások, jeles napok és a
környezetvédelem megismertetése, megszerettetése, szokások kialakítása.
Projekt módszert alkalmazva célunk, hogy a gyermekek saját élményű tapasztalatokat szerezzenek
változatos, sokszínű tevékenységek során.
Négy tehetséggondozó projekt keretén belül kapnak lehetőséget az érdeklődő gyermekek képességeik
kibontakoztatására: néptánc-népzene, zenés torna, kézműves és ÖKO-Földünk védelme foglalkozásokon.
Óvodánk állandó programjai:
•Bozsik-foci
•Havi egy alkalommal színházlátogatás a BÁKK-ban
•Káposztafeszt, idén a 2. helyezettek lettünk
•Márton-nap, lámpás felvonulás a Halmi téren
•Adventi sütivásár
•Farsang
•Télkergető felvonulás a Halmi téren
•Madarak- fák napja, galamb verseny
•Nagycsoportosok búcsúja
•Pizsama parti a búcsúzó nagycsoportosoknak.
•A jeles napokat projekteken keresztül tesszük emlékezetessé és maradandóvá a gyermekeknek.
Dolgozóink:
Szabó Etelka – intézményvezető
Nagyné Bereczki Katalin – intézményvezető helyettes
Kosztáné Sbül Ilona – intézményvezető helyettes
Ladányi Zoltánné – óvoda titkár
Bazsóné Mezei Gabriella, Simon Tünde, Domboróczki Nóra Hajnal, Győriné Danó Brigitta, Koczóné
Fenyvesi Erika, Gáspár Judit, Udvardyné Balla Márta, Havasi István Józsefné, Nagyné Szabó Ildikó,
Süveges Emőke, Csizmadia Renáta, Csürkéné Gősi Szilvia, Tóthné Kelemen Krisztina óvodapedagógusok
Minkóné Gál Krisztina, Váginé Engler Krisztina, Csákányiné Homolya Mária, Simon Mihályné, Völgyesi
Gáborné, Staberecz Ildikó, Halmi Melinda, Vígh Jenőné, Krániczné Bodnár Borbála, Bariczné Kürti
Beatrix – dadusok
Vennesné Kőpataki Melinda – pedagógiai asszisztens
Bene Mónika – pedagógiai asszisztens
Balázs Kercsó Etelka – konyhai dolgozó
Hepp Zsolt – karbantartó, kertész
AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE
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Vecsés és Környéke Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat
és Központ
A családok védelméhez és megsegítéséhez idén is a klasszikus, hagyományos, már-már megszokott és elvárt tevékenységeinkkel igyekeztünk hozzájárulni. Önkormányzati támogatásnak köszönhetően a nyári
napközi táborban hat héten keresztül a 245 résztvevő gyermeknek változatos, színes programokat kínáltunk, és napközbeni felügyeletüket elláttuk. A korábbi éveknek megfelelően szerencsére idén is nagyon
sok köszönetet és pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől.
A tábor megvalósításában idén is sok segítséget kaptunk a helyi társintézményektől; az iskolák pedagógusaitól, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, a Róder Imre Városi Könyvtár, a Vecsési Rendőrőrs, és a Polgárőrség
munkatársaitól és társadalmi feladatot ellátó önkénteseitől egyaránt. A nyári szünidei programok és a gyermekek felügyeletének színvonalas biztosítása mellett igyekeztünk együttműködni az önkormányzattal 125 rászoruló kiskorú ingyenes nyári étkeztetésének biztosításában is a legmelegebb évszakban.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elhivatott munkatársai az egyéni esetkezelések mellett természetbeni (bútor-, ruha-, játék-, tartós élelmiszer-, tűzifa) adományokat ajánlottak fel, közvetítettek a rászorulók részére; segítettek pénzbeli ellátások, támogatások megigénylésében, hivatalos ügyek intézésben,
az idősek részére beszélgetőkört tartottak, szükség esetén pedig esetkonferenciákat szerveztek az érintett
szakemberek és szülők bevonásával a kiskorú gyermekek védelmének érdekében. A jelzőrendszeri tagokkal folyamatosan tartották a kapcsolatot, havonta több alkalommal megkeresték a helyi köznevelési intézményeket, gyermekvédelmi felelőseket, decemberben pedig a hagyománnyá váló karácsonyi csomagok
kiosztásában vették ki a részüket az önkormányzat támogatásának köszönhetően.
A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó,
hatósági intézkedést megelőző és követő segítő tevékenység biztosítása mellett folyamatosan elérhető telefonos gyermekvédelmi készenléti szolgálatot működtettek; kapcsolattartási ügyeletet, mediációt biztosítottak, továbbá koordinálták a gyermekvédelmi jelzőrendszer gördülékeny működését az egész járás területén. Intézményünk fenntartója a tavalyi év végén ellátási szerződést kötött a Burattino
Gyermekotthonnal is, amely szükség esetén integráltan látja el a gyermekvédelem körébe tartozó feladatait, a rászoruló gyermekek számára intézményen belül tud elhelyezést biztosítani.
Új feladatként ellátjuk az iskolai, óvodai szociális munkát is:
2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl egyéni, csoportos és közösségi speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
A szolgáltatás célja segíteni a gyermek beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségei teljesítését, az azt
akadályozó tényezők feltárását, a konfliktusok feloldását, a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését.
Országos tendencia volt a tevékenység bevezetésekor a szakemberhiány. Mára sikerült betölteni az öszszes álláshelyet, Vecsés járás településeinek (Vecsés, Ecser, Maglód, Üllő) összes nevelés- oktatási intézményében elérhető óvodai- és iskolai szociális segítő szakember.
Bízunk benne, hogy segítségére leszünk a gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak, színesítjük a
prevenciós palettát, új lehetőséget biztosítunk a szociális szolgáltatások eléréséhez.

179

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Az intézményünk működését idei évben is segítették a vecsési lakosok és cégek nagylelkű felajánlásai,
amelyet ezúttal is hálásan köszönünk. Örömteli problémaként merült fel idén is, hogy a ruhaadományok
fogadásának rendszerét át kellett gondolnunk a tárolókapacitásunk korlátjai miatt, ugyanis már nem tudtuk megőrizni a felhalmozódó ruhaadományokat – épp a felajánlások magas számának köszönhetően.
A pszichológiai tanácsadás, családterápiás szolgáltatás, fejlesztőpedagógiai szolgáltatás és a kialakulóban lévő, születendő óvodai és iskolai szociális tevékenység folyamatosan bővülő feladatellátásai az
akadálymentesített Telepi úti intézményünk mellett egyre nagyobb részben valósulnak meg a korábbi években komoly felújításokkal fejlesztett régi gyermekkönyvtár helyén található épületünkben. A városközpontban található intézményünk környékén a parkolási lehetőségek bővültek, komfortosabbá váltak a
nyári útfelújításnak köszönhetően.
Összességében tehát idén is mozgalmas, változatosokkal teli évet tudhatunk magunk mögött, melyben reményeink szerint valamennyi hozzánk forduló családnak és állampolgárnak tudtunk támogatást
adni, olyan láncolatot és védőhálót működtetni, mely hatékonyan próbált segíteni a problémák leküzdése érdekében. XVI. Benedek pápa szavaival élve „A család a legközelebb lévő kórház, a gyerekeink első iskolája, és egyben a legjobb, legszebb öregek otthona is.”
Karácsony közeledtével tiszta szívből kívánom, hogy sikerül mindenkinek a szerettei körében, meghitten
és békésen tölteni az ünnepet, és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet Kívánok valamennyi olvasónak!
TÁRNOKINÉ DR. TÖRŐ KRISZTINA

A vecsési gesztorintézmény munkatársai:
Intézményvezető:
Tárnokiné Dr. Törő Krisztina – gyermek klinikai-szakpszichológus

180

Gyermekjóléti Központ szakmai egység:
Kóródi Ágnes – szakmai vezető, klinikai gyermek pszichológus
Farkasné Balog Edina – intézményvezető-helyettes, esetmenedzser
Kiss Judit esetmenedzser, Jagicza Éva esetmenedzser, Takács Eleonóra esetmenedzser, jelzőrendszeri
felelős, Daxkobler Márta – pszichológus (részmunkaidőben), Tiba Orsolya Nóra – pszichológus (részmunkaidőben), Horváth Laura – pszichológus (részmunkaidőben) Engyelné Fűrész Nikolett – gazdasági ügyintéző, Tóth Anita – gazdasági ügyintéző, Hazafi Éva – gyógypedagógus, Dr. Nagy Anna
jogász, Tokaji-Nagy Krisztina – asszisztens, Tölgyesi Klára – családterapeuta, szupervizor
Iskolai/óvodai szociális munka
Balogh-Csizmadia Lilla óvodai-iskolai szociális segítő, szakmai egység vezető
Boros- Drajkó Anita, Csillagné Gonda Mariann, Dora-Gali Rita, Hangyál Nikolett és Jávor Ilona óvodai-iskolai szociális segítők
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység:
Kiss Ervin Lajos – szakmai vezető, családkonzulens
Pataki Ágnes családsegítő, Pap András családsegítő, Lehoczkiné Kreisz Hajnalka tisztaságfelelős,
Szalayné Csík Mónika tisztaságfelelős
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Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda
Óvodánk, a maga öt csoportjával, hangulatos színfoltja az Epresnek. Mind külső arculatában, mind a nevelés folyamatában észrevehető, hogy valamiért más, mint a legtöbb mai óvoda.
Egyszerre észlelhető a múlt és a jelen illata. A sok évtizedes sváb hagyományok keverednek a mai, modern családias, haladó szemléletű neveléssel. Hétköznapjainkat áthatja a múlt szelleme, a hagyományok
őrzése és ápolása.
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Csoportjaink mindegyike vegyes életkorú gyermekek kis közössége. Minden csoportban kétnyelvű, német nemzetiségi nevelés folyik.
A nemzetiségi hagyományok ápolása mellett kiemelt feladatunk a gyermekek mindennapos mozgásfejlesztése. Ebben az évben nagy örömünkre, óvodánk gazdagodott egy multifunkcionális focipályával az
Ovi-Sport Alapítvány és Vecsés Város Önkormányzata támogatásával.
A Bozsik Program keretein belül óvodánk ügyes lábú gyermekei kedvükre gyakorolhatják a foci alapjait. Kollektívánk idén a Magyar Mozgáskotta Módszer fejlesztőcsomagot meg tudta vásárolni a Kulturverein
jóvoltából, amit az óvodapedagógusok nagy lelkesedéssel alkalmaznak a mozgásfoglalkozásokon.
Óvodánkban lehetőséget biztosítunk a délutáni foci edzés mellett a zenei nevelésre, a nemzetiségi táncoktatásra, a jó hangulatú zumbára és a hittan oktatásra egyaránt.
Gyermekeinknek sok kirándulást, óvodán kívüli programot szervezünk. Minden évben új helyszínekre látogatunk a gyermekekkel. Minden év egy újabb kihívás. Kihívás, hogy legyünk jobbak, tegyünk töb-
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bet óvodánk gyermekeiért. Ennek szellemében keressük az alkalmakat, ahol mi, felnőttek is újat tanulhatunk, amit később a gyermekek között kamatoztathatunk.
Az óvodánkban évente ismétlődő, ám mindig kicsit a szükségletekhez formálódó hagyományőrző ünnepek és események felsorolása hosszú lenne, de néhány minden évben ünnepelt eseményt megemlítünk:
Búcsú, Káposztafeszt, Márton nap, Mikulás, Luca nap, Advent, Karácsony, Farsang, Tél temetés, Rétes evés,
Nemzeti ünnep, Nemzetiségi délután, Húsvét-tojásfutás, Tracht-Tag, Majális, Anyák napja, Gyermeknap,
Évzáró, Ballagás, Kerti parti.
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Húsvéti tojásfutásunkat idén a Tájház udvarán rendeztük meg. Úgy gondoltuk, hogy ez a környezet
kiváló lehetőség számunkra e kedves hagyomány megtartására.
Gyermeknap alkalmával óvodánk udvarán népi fajátékok sokaságával kedveskedtünk gyermekeinknek. Parkolónkban elhelyezett kosaras körhinta szórakoztatta a kis óvodásainkat, nagy siker volt a
Csigafutam játék is. Ezekkel a népi játékokkal gazdagítottuk gyermekeink ismereteit a régi játékok terén.
Nagy szervezést igényelnek a minden évben megrendezésre kerülő rendezvényeink, mint a Márton nap
és a Nemzetiségi Óvodatalálkozó, ahol több száz ember részvételével élhetjük át ezeket a szép hagyományokat.
Csodálatos érzés, hogy régi óvodásaink, akik már lassan felnőtt korba lépnek, és sok esetben a szüleik is visszatérnek, hogy együtt vonulhassunk lampionjainkkal Márton napon.
A Német Nemzetiségi Óvodatalálkozónk is nagyon sikeres. Igyekszünk mindig a fellépő csoportokat
különböző német nemzetiségi óvodákból hívni, hogy a nemzetiségi arculat még jobban tükröződjön.
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Minden évben új, érdekes projektek teszik színesebbé mindennapjainkat.
Az idén óvodánkban megtartottuk az Egészség Világnapját. Több állomáson ismerkedhettek meg gyermekeink az egészséges életmóddal, a táplálkozással és az egészségmegőrzéssel. Egy orvos házaspár segítségével lehetőségük volt a gyermekeknek megismerkedni a vérnyomásmérővel, véroxigén-szint mérővel és egy műanyag anatómiai modellel. A gyermekek helyszíneken különböző feladatokat teljesíthettek,
amelyeknek az elvégzésére pecséteket kaphattak.
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A zene, a tánc és a mozgás mindennapjainkat átitatja. Büszkeségünk az óvodánkban működő gyermek nemzetiségi tánccsoportunk a Kücken tánccsoport, de külön örömünkre szolgál, hogy már több éve
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működik kollektívánk nemzetiségi tánccsoportja, az Edelweiss tánccsoport is. Rendszeresen hetente próbálunk, ezek a délutánok nemcsak a tánctanulásról szólnak, hanem megfelelnek egy jó hangulatú kis csapatépítő tréningnek is. Az a célunk a tánccsoportunk megalakulásával, fenntartásával, hogy a vecsési hagyományokat megőrizzük, mind a táncunkban, mind a népviseletünkben is egyaránt. A tánccsoportunk
több saját és városi rendezvényen részt vett már (pl. Tájház születésnapja, Káposztafeszt, Nótaest,
Nemzetiségi Óvodatalálkozó).
Összegezve úgy gondoljuk, hogy az idei nevelési évünk is nagyon tartalmasan telt, sikerült színesíteni gyermekeink mindennapjait, és ezáltal sok élménnyel gazdagodhattak. Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, támogatást, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánkban igazán élményekben gazdag évet tudtunk zárni. Köszönjük az alapítványunk számára felajánlott anyagi támogatásokat is, melyekkel óvodánk
tárgyi eszközeit fejleszteni tudtuk. Hisszük, hogy szakmai tevékenységünk ebben a nevelési évben is a gyermekeink örömét és a szülők elégedettségét szolgálta.
Nevelőtestületünk:
Óvodavezető: Schiszlerné Bakk Katalin, Óvodavezető helyettes: Vargyasné Bakonyi Ildikó
Óvodatitkár: Csányi Vonková Petra
Katica csoport:
Óvodapedagógusok: Eszényiné Honti Krisztina, Vatainé Nagy Enikő, Dajka: Déri Jánosné
Maci csoport:
Óvodapedagógusok: Horváthné Papp Éva, Hambalkó Szilvia, Dajka: Vinturá Irén
Napocska csoport:
Óvodapedagógusok: Vargyasné Bakonyi Ildikó, Olman Zsófia Dorottya Dajka: Neubrandt Gábor Mihályné
Pillangó csoport:
Óvodapedagógusok: Vasadi Attiláné, Kolozsi Ildikó
Dajka: Ötvös Gusztávné
Süni csoport:
Óvodapedagógusok: Polyóka Nándorné, Füzesi Józsefné Dajka: Herr Klára Andrea
Konyhai dolgozók: Maglódiné Wéber Julianna, Tauzer Balázsné
Gondnok-karbantartó: Hirsch László
Óvodánk munkáját segítette: Petz János és Horváth Tímea
Pedagógiai asszisztensünk Kékesiné Fitz Zsuzsanna, aki minden csoportunk életében nagy segítséget nyújtott.
Elérhetőségeink:
Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch
Cím: Vecsés, Fő út 83.
Telefon:+36-29 350-310
Mobil:+36-30 368-7622
Email: info@falusiovi.hu
Honlap: www.falusiovi.hu
Facebook profilunk: www.facebook.com/falusinemzetisegiovoda
Alapítványunk: Gyermekmosoly Alapítvány
számlaszám: 65100091-11217561
VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE
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Vecsési Gondozási Központ
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A Vecsési Gondozási Központban minden hónapban érdekes programokat szervezünk az ellátottjainknak.
2018. decemberét a Mikulás látogatásával nyitottuk. A szokásos karácsonyi ünnepen a református óvoda
kedves műsorát ajándékosztás követte, melyet Saska Istvánné, a Szociális Bizottság elnöke adott át. Már
évek óta a két ünnep között is várjuk az egyedül lévő magányos idős embereket.
A téli hónapokban sokat kézműveskedtünk, ezzel is próbálva színesíteni az együtt töltött időt. Az alkotás öröme kortalan. A farsangi mulatság keretében kidíszítettük az intézményt, jelmezzel, tombolával
és kívánságkosárral kedveskedtünk a szépkorúaknak. Ilyenkor elmaradhatatlan a farsangi fánk evés is,
amit hagyományosan, most is, a Központi Konyha ajánlott fel.
Nőnap alkalmából virággal leptük meg a kedves hölgy tagjainkat és nőnapi köszöntőt olvastunk a
tiszteletükre. A tavaszi ünnepkör része az anyák napi ünnepség, melyen a falusi óvoda gyermekei népviseletben adták elő kedves és színvonalas műsorukat. Húsvétkor tojásfestéssel, locsolkodással, csokitojás
kereséssel ünnepeltünk. Szorgalmas és elkötelezett Karitaszos önkénteseink: Bazsó Lászlóné Irénke, Fejér
Attiláné Erzsike ajándékkal és műsorral készültek a jeles alkalmakra.
Az év folyamán aktuális névnaposainkat felköszöntjük csokival, virággal és verssel. Szlahó Csaba polgármester úr szokott kedveskedni a kerek évszámú ünnepelteknek, az Önkormányzat által készített ajándékkosárral, bokrétával– szép kis házi ünnepség keretében. Állami és egyházi ünnepeinkről, világnapokról egész évben megemlékezünk. Református, katolikus és baptista imaórákhoz lehet havi rendszerességgel csatlakozni. A testi felüdülés és szépülés érdekében fodrászunk és pedikűrösünk foglalkozik a nénikkel.
A jó idő beálltával a kerti grillezés és süHétköznapok
tögetés elmaradhatatlan része a klub programjainak. Akárcsak a napi rendszerességgel történő fagylaltozás is. Palacsintával,
lángossal, gofrival készülnek az intézmény
dolgozói a hétköznapok során.
Senior örömtánc csoportunk – a 3.sz.
Nyugdíjas klub tagjaival együtt – februárban kezdte működését Károly Katalin
vezetésével, melyhez külsős érdeklődők
csatlakozását is egész évben, bármikor
szeretettel várjuk.
Rendszeresen biztosítunk lehetőséget
csoportos bevásárlásra a helyi szupermarketbe. Bentlakásos intézménybe került régi barátokat, klubtagokat is meglátogatunk. Igény szerint temetőlátogatást is
szervezünk. Molnár Gábor, „kisbuszunk”
vezetője, türelmesen, nagy odafigyeléssel
szállítja klubunk tagjait.
Június 7-én tartottuk nyílt napunkat,
mely során a jó hangulat keretében tán-
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colhattunk Pokol Gyula által biztosított zenékre. A Petőfi iskola növendékei is felléptek tradicionális vecsési néptánc bemutatóval, továbbá a Senior örömtáncosok örvendeztették a hozzánk látogatókat. A központi konyháról kaptuk az ínycsiklandozó szendvicseket az alkalomra, de a különböző finom sütemények
sem hiányoztak a rendezvényről.
Az idei kirándulást a patinás városba, Vácra szerveztük, ahol városnéző túránkat dotto kisvonatról
élvezhettük – tekintettel a fájós lábú klubtagokra. Belátogattunk a székesegyházba is. Hazaérve a Vadászi
étteremben fogyaszthattuk el az ízletes ebédünket.
A már hagyományosnak mondható „nyárbúcsúztató” összejövetelünket a szomszédos tájházban rendeztük meg, meghívva erre még a városunkban működő három önszerveződő nyugdíjas klub tagjait is. Az
önfeledt vidámság Ihos József – Kató néni érdeme volt.
Az előző évek kirándulásait követően – Siófoki hajókirándulás, Veresegyházi medvepark – mindig ízletes ebédet kaptunk ajándékba városunk vezetésétől, és ez most sem maradt el. A borjúpörkölt puhaságát Szlahó Csaba polgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzőasszony és Alattyányi István képviselő felügyelte. A kora őszi napsütéses idő is kedvezett az összejövetel sikeréhez, melyen Bagotai Zoltán „húzta”
a talpalávalót. Persze a terített asztalról nem hiányzott a sütemény sem, és egy pohár borral is koccinthattunk egymás egészségére. Önfeledt vidámságban telt el ez az emlékezetes nap.
Az idei XIX. Káposztafeszten a tavalyival ellentétben nem vonultunk fel, de képviseltük magunkat a
Gondozási Központ sátorában, amit jó hangulatban és nagy igyekezettel díszítettünk. A Központi Konyha
által készített finom erdélyi húsos káposztával tudtuk megkínálni az érdeklődőket.
Október 1-jén az Idősek Világnapját az önkormányzat és a BÁKK közös szervezésében – ez utóbbiban
– ünnepeltük műsorral, ebéddel.
A Gondozási Központ ezentúl is várja az egyedül élő, de társaságra, közösségbe vágyó embert.
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Munkatársaink:
Pereginé V. Terézia – intézményvezető
Alács G. Krisztina – intézményvezető helyettes
Gondozónők:
Dobrovitzné F. Ágnes, Stadinger Tímea, Lauter Józsefné, Károly Katalin, Gregusné A. Mónika, Dávidné
K. Erika, Povázsony Krisztina, Juhász Mónika, Kristóf Ildikó
Technikai személyzet: Répás Károlyné, Noszlopy Magdolna
Elérhetőségünk munkaidőben:
06-29 350-267 vagy személyesen Vecsés Jókai Mór u. 8.
KÁROLY KATALIN
FOTÓK: GONDOZÁSI

Vecsés sportja – VFC – 2019
Vecsési Futball Klub
Teljesen önálló egyesületként tevékenykednek. Tavasszal a bajnokságot a Pest Megyei I. osztály 6.
helyén zárták. Ősszel változatos teljesítményt nyújtott a csapat és a 8. helyen várják a tavaszt.
Czibolya Zoltán klubelnök ennél jobb helyezésben reménykedik.
Kal info
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Bálint Ágnes Óvoda
Óvodánkban mindig történik valami, hiszen Tevékenységközpontú pedagógiai programunk célja, hogy a
teljes gyermeki személyiséget fejlesszük a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Munkánkban
alapelv, hogy a családokkal igyekszünk maximálisan együttműködni a gyermekek minél hatékonyabb fejlődésének elősegítése érdekében. Azt gondolom, ezt az elmúlt időszak eseményei is tükrözik.

Néhány a megvalósult programokból
A januárban megrendezett Egészséghét keretében ismét Szülői fórumot szerveztünk. A védőoltások szerepéről tartott érdekes előadást Dr. Molnár Gábor gyermekorvos.
Víz Világnapja - Föld napja
Májusban a hagyományos Gyermeknapi programokat az Üllői Önkéntes Tűzoltók bemutatója és az
Aranyszamár társulat előadása színesítette.
Június elején a hagyományos ballagások keretében köszöntek el az ősztől iskolába készülő gyermekek.
A nyár folyamán elkészült az Ovi-Sport alapítvány és Vecsés Város Képviselő-testülete által finanszírozott műfüves sportpálya kivitelezése, amit szeptember 13-án adtunk át ünnepélyes keretek között. Az
átadón vendégünk volt Szlahó Csaba Vecsés Város polgármestere, Várszegi Csaba és Kovács Márton képviselő, Fazekas Krisztina Vecsés Városfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársa mellett Sallai Sándor, volt magyar válogatott futballista, aki Vecsésen is focizott.
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Pályaátadás, csíkosban Sallai Sándor
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Ezen a napon rendeztük meg IV. Mini sportágválasztónkat, ahol jógával, karatéval, futballal, labdás
mozgással, hipp - hopp tánccal, akrobatikus rock and rollal és a síelés alapjaival ismerkedhettek a gyermekek. A szülők ezalatt a különböző sportolási lehetőségek részleteiről tájékozódhattak.
A XIX. Káposztafesztre is nagy összefogással készültünk. Idén a Vecsési Káposzta Vasutat „alapítottuk” meg. A szülők által felajánlott rengeteg terméssel, virággal munkatársaink közösen díszítették fel a
traktorokat. A jelmezek és kellékek is mind óvodánk dolgozóinak keze munkáját dicsérik. Külön köszönet
illeti ezermester karbantartónkat Pollák Jánost. A felvonuláson a Gyermek kategóriában idén is I. helyezést értünk el.
A díjnyertes vasút
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A díjat Fehér Imréné Krisztike veszi át, aki évek óta a felvonulás ötleteinek kiagyalója és kivitelezője,
mellette Kovács Erika látható
FOTÓK: BÖRCSÖK KATA

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Terveink a következő időszakban
Tervezzük, hogy több csoport is csatlakozik a Boldog óvoda programhoz, melynek kiemelt küldetése, hogy
a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára. A foglalkozások - kutatások bizonyítják - csökkentik a gyermekek szorongását, erősítik önbizalmukat, így egyre kiegyensúlyozottabbá válnak.
A “boldogság foglalkozások” célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a gyermekek
elé, hanem hogy vezérfonalat adjon ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek
legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint erősítsék a testi- lelki egészségmegőrzést.

Életkép

Az idei tanévtől fokozottabb figyelmet és differenciáltabb fejlesztést kapnak óvodánkban a tehetségígéretes gyermekek. Nagy csoportban művészeti tevékenységekben a Kreatív kuckó, zenei nevelésben a
Hangoló tehetségműhelyek foglalkozásain vehetnek részt a gyermekek.
Továbbra is részt veszünk a Kispest-Honvéd Futball Club támogatásával a Bozsik-programban. Idén is
20 tehetséges gyermeknek tudunk lehetőséget biztosítani a labdás mozgás megszerettetésére, gyakorlására heti plusz egy alkalommal az óvodai mozgás foglalkozásokon felül.
Terveink szerint játékos korcsolya tanulásra idén is lehetőséget teremtünk a nagy és középső csoportos gyerekek számára.
A szülők anyagi támogatásával tudunk csatlakozni a Lépten - Nyomon Környezeti Nevelő programhoz,
melynek keretében a részt vevő gyermekek tapasztalatokon és meséken keresztül ismerik meg a körülöttük lévő világot. A havonta ismétlődő foglalkozásokon új ismereteket szereznek majd az éjszakai állatokról, a vándornövényekről, a városiasodó állatokról, vízi világról, állati otthonokról, a madarak fészeképítési szokásairól, valamint a fák életéről.
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A Bozsik-programos csemeték
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Óvodánk adatai:
Cím: 2220 Vecsés, Toldy Ferenc utca 31.
Telefonszám: 06-29 350-149
E-mail: balintagnesovi@gmail.com
Honlap: www.balintagnesovoda.hu
Alapítványunk neve: Az Andrástelep Gyermekeiért Vecsés Nyílt Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 18670282-1-13
Dolgozóink:
Óvodavezető: Lakner Brigitta
Óvodavezető helyettes: Vargáné Balogh Andrea
Óvodapedagógusok: Bene Katalin, Bogdán Judit, Botorné Fehér Anita, Elek Gina, Fischer Béláné, Fehér
Imréné, Hajsóné Bényei Hedvig, Hrutkáné Dávid Mónika, Mayerné Jákli Rita, Rátócziné Belányi Csilla,
Soltészné Kovács Zita,
Dajkák: Csere Istvánné, Droppáné Kósa Mariann, Horváthné Dóra Beatrix, Kósa Árpádné, Schattmann
Éva, Takács Lászlóné, Tihanyi Istvánné,
Pedagógiai asszisztensek: Jusztin Ágnes, Nyalka Krisztina
Óvodatitkár: Bánkutiné Kovács Mónika
Konyhai dolgozók: Kovács Erika, Pollákné Barna Renáta
Karbantartó: Pollák János
KÉP ÉS SZÖVEG: ÓVODAVEZETÉS
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Róder Imre Városi Könyvtár
A ma mintegy 50 ezer kötetet számláló könyvtárunk legfőbb használói Vecsés lakossága. Könyvtárunk
alapvetően közkönyvtári funkciókat tölt be. Maximális hangsúlyt fektetünk az olvasók kiszolgálására, a
helytörténeti gyűjtemény fejlesztésére.
Korunk kihívásainak megfelelően a könyvtárban folyó tevékenységek az utóbbi bő évtizedben erősen
átalakultak. A könyvtár manapság már nem csak a könyvek tárháza, és a könyvtáros feladatköre sem korlátozódik pusztán a hagyományos alapfeladatokra: gyarapítás, feltárás, kölcsönzés, tájékoztatás. Nagyon
sok jó ötlet, kezdeményezés valósult meg 2019-ben is, melynek közösségformáló szerepe vitathatatlan.
Sokarcú kultúra sorozatunk töretlen népszerűségnek örvend. 2019-ben 13 előadást tartottunk önként
jelentkező, többségében vecsési előadókkal. A Mozi klubunkban 8 filmet vetítettünk az arra regisztrált nézőközönségnek. A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör ebben az évben is megtartotta szokásos két irodalmi
estjét. Májusban megemlékeztek névadójukról, G. Ferenczy Hannáról és bensőséges ünnepi karácsonyi műsort rendeztek az irodalombarátoknak. A Horgoló klub változatlan népszerűséggel minden kedden tartotta összejöveteleit.
Április 11-én a 100 éve elhunyt Ady Endrére emlékeztünk. A Dvorák-Patka Színház színvonalas előadását láthatta a közönség „Vallomás a Csodáról” címen. Május 17-én Sallay Gyula vecsési költő önálló
szerzői esten mutatkozott be verskedvelőknek. Május 27-én „A Tiszától a Dunáig” Varsa Mátyás önálló
irodalmi estjén vallott gyönyörű versekben szülőföldről, hűségről, kapcsolatokról. A Madarak és Fák napján Sallai Kornél volt az előadónk. Madárvédelemről tartott előadást 4.,5. és 6. osztályos tanulóknak.
Az országos könyvtári napok, melyhez könyvtárunk is csatlakozott, szeptember 30. október 6. között
zajlott. „Könyvtárak az emberért, felelősségünk a Földért” mottó alatt egész héten változatos programokkal vártunk kicsiket és nagyokat. Október 6-án, a Könyves Vasárnapon ünnepélyes keretek között köszöntöttük hűséges olvasóinkat.
Iró-olvasó találkozók:
Veréczy Zsuzsa és Tölgyesi Lívia könyvbemutatója
Klubjaink:
Mozi klub, Horgoló klub, Irodalmi kör, Zöld klub.
Programjainkról részletesen tájékozódhat a www.vecsesikonyvtar.hu honlapon.
Munkatársaink:
Cseszkó Renáta, Kaposi-Kovács Enikő, Valentsik Emma, Dobrovitz Noémi, Tóth Judit, Balázsné Bényi
Erika, Sárosiné Polczer Margit.
KÉP ÉS SZÖVEG: KÖNYVTÁR
A székely kamaszlány el akar menni egy hétvégére az udvarlójával. Az apja erősen gondolkozik,
mit tegyen. Végül, behívja a leányt és az udvarlót is.
– No, látjátok-e hányan vagytok? Ketten, ugye. No, ha visszajöttök, akkor is ketten legyetek!
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Oktatási Intézmények
Központi Konyhája
Intézményünk az elmúlt esztendők eredményeiből, teljesítményeiből, partnereink visszajelzéseiből szinten tartja szolgáltatásait. Mindezt a kötelező jogszabályi előírások mellett. Ebben nagy segítségünkre van
a 2018-as évben végrehajtott korszerűsítés, a pályázati és önkormányzati forrásokból végrehajtott fejlesztés. Konyhánk átlagosan 2200-2300 fő / nap étkezőt szolgál ki naponta 20-22 helyszínen. Az egészséges közétkeztetési gyermekprogram napjaink társadalmi, családi feladata, szülőkkel, nevelőkkel, szakemberekkel együtt igyekszünk maximálisan betartani. Emellett jelen vagyunk a különböző rendezvényeken, eseményeken, vecsési fesztiválokon.
Munkatársaink:
Alattyányi Istvánné, Ágnelli Lajosné, Bíróné Dobrovitz Katalin, Czellaó Ildikó Ágnes, Derbák Gáborné,
Barkóczi Józsefné, Fábián Anikó, Felden Attiláné, Havasiné Kirchner Erzsébet, Kocsis Józsefné, Kretz
Sándorné, Major János, Mátyás Béláné, Molnárné Reményi Ilona, Nagy Ildikó, Páll Mihály Balázs, Kisné
Fazekas Terézia, Szeibel Ibolya Ilona, Tujner Mónika, Szabó Sándorné, Vekerdi Orsolya, Tövisháti
Gábor, Zsolnai György, Barna Rozália, Huszák Zsuzsanna, Viola Zsoltné, Brezóczki Mihályné, Jakab
Mónika, Szabóné Gyulai Györgyi Éva
Elérhetőségünk:
2220 Vecsés Tinódi u. 22.
www.kozpontikonyha.lapunk.hu
Tel.: 06-29 350-437,
e-mail: kozpontikonyha@gmail.com
Adószám:16795097-2-13
számlasz.:11742283-16795097
NAGY LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ
FOTÓK: KONYHA
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Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
Négy vidám nap az Alpokban
Iskolánk először szervezett német nyelvű sítábort. Az iskolavezetés és a Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával 17 tanuló négy szép napot tölthetett Ausztria Stájerország tartományában, a
meseszép Mariazell nevű városkában. Három tanárunk, illetve egy síoktató gondoskodott a szervezésről
és az érdekes programokról. A csoporthoz szülők, testvérek és barátok is csatlakozhattak.
Március 15-én a hajnali órákban indultunk, s a kora délutáni órákban már az Alpok kies lejtőin siklottunk. Az időjárás minden arcát megmutatta, hol esőben, hol verőfényes napsütésben síeltünk és
boardoztunk, miközben nemcsak a sípályán, hanem a német nyelvű beszéd közben is hol szárnyaltunk,
hol pedig estünk-keltünk… Síoktatónk szakértelme és bátorítása minden kezdő síelőt átlendített a kezdeti nehézségeken. Az érintettek nagy elszántságról és kitartásról tettek tanúbizonyságot, és sok-sok nevetés, vidámság kísérte gyakorlásukat. Ennek eredményeként hamarosan ők is élvezettel síeltek haladó
társaikkal együtt, akik rettentő magabiztossággal fedezték fel az alpesi csúcsok legmeredekebb lejtőit is.
A kiadós és választékban gazdag vacsora után esténként vidám német nyelvi játékokkal summáztuk
a nap eseményeit, és a hotel pingpongtermében vívtunk nagy csatákat. Jókedvűen és elégedetten tértünk
nyugovóra kényelmes szobáinkban, melyet a hotel kedves személyzete biztosított számunkra.
A városka megismerésére is sor került, amikor egy tartalmas német nyelvű Stadt-Rallyn versenyeztek a
gyerekcsapatok. A programot egy izgalmas állomás zárta, ahol a csapatverseny díjkiosztója után a Lindt gyár
boltjában kóstolhattunk és vásárolhattunk a finom csokoládékból. Felejthetetlen élményekkel feltöltődve érkeztünk vissza azzal a reménnyel, hogy a jövő tanévben újra részt vehetünk ezen a nagyszerű programon.
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Magyar kultúra napja az iskolában
Országunk 1989 óta ünnepli a magyar kultúra napját minden év január 22-én. 1823-ban ezen a napon
fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, nemzeti imádságunkat. Iskolánk ebben a tanévben egy színdarab
előadásával emlékezett meg erről a jeles napról. Az 5.c osztály lelkes diákjai örömmel vállalták ezt a feladatot. A Luca napja című mese előadásával vidám perceket szereztek az iskolatársaiknak, és maguk is
élvezték a játékot.
Külön előadást tartottak az óvodásoknak, akik jókedvűen figyelték a kétbalkezes kukta
ügyetlenkedéseit. A délutáni órákban a szülőket és a hozzátartozókat várták nagy izgalommal a „kis
színészek”. A színfalak mögül lesték, hogy milyen érzelmi reakciót csal a felnőttek arcára egy-egy jelenet.
Minden mosoly örömmel töltötte el a tanulókat.
Bízom benne, hogy hagyományt teremtünk!
GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA, FELKÉSZÍTŐ TANÁR ÉS OSZTÁLYFŐNÖK

„Tűzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász!”
Iskolánkban április 26-ára szerveztük meg a Pályaorientációs napot. A programokon nemcsak a közvetlenül a pályaválasztás előtt álló tanulók vettek részt, hanem iskolánk minden alsó és felső tagozatos tanulója. Az alsósokhoz az iskola meghívására a Monori Rendőrkapitányság és az Országos Mentőszolgálat
Közép-magyarországi Régiójának munkatársai látogattak el. Az osztályoknak egyenruhába öltözött hivatásos rendőrök és mentősök meséltek munkájukról és mutatták be munkaeszközeiket. Míg a tornateremben az elsősegélynyújtás alapjaival ismerkedtek a gyerekek és „ambu” babákon próbálták ki az újraélesztés fogásait, addig az udvaron megszólaltak a rendőr- és mentőautó szirénái. A diákok nagy örömükre
felülhettek a rendőrmotorra, beszállhattak a rendőrautóba, kézbe vehették a kényszerítő eszközöket és
megnézhették a mentőautó felszereléseit. Az osztályok felidézték a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos
ismereteiket, majd közlekedésbiztonsági tesztek kitöltésével próbára is tehették tudásukat. A helyes válaszokért ajándék volt a jutalom. A legnagyobb sikere Gésának, a rendőrkutyának volt, aki gazdájával,
Ceglédi Tamás főtörzsőrmesterrel a nap zárásaként fantasztikus bemutatóval kápráztatta el a gyerekeket.
A felsősök először a Föld napjáról emlékeztek meg egy-egy film megtekintésével, majd a 7-8. osztályos tanulók üzemlátogatásra indultak, melynek keretében a Szabados család savanyítóját és az ebm-papst
Hungary Kft. összeszerelő üzemét látogatták meg. Az 5-6. osztályos tanulók egy-egy hivatást bemutató
előadást hallgattak végig. Dr. Palotai Erzsébet alezredes asszony és két katonatársa a Toborzó részlegből
és Kelemen Zsolt tűzoltó a saját szakmáját ismertette a gyerekekkel, Pál Marcell a repülőtéri munkákról,
míg Polovics Katalin és munkatársai a kontaktlencse gyártásáról tartottak előadást. Az előadók rengeteg
kelléket hoztak magukkal, melyekkel szemléltettek egy-egy eszközt. Meséltek a hivatásuk szépségeiről és
kihívásairól is. Időnként egy-egy vicces történettel is szórakoztatták a hallgatóságot. A gyerekek belebújhattak egy tűzoltó menetfelszerelésébe, érzékelhették, hogy mekkora súlyt kell cipelniük munka közben.
Felvehették az oxigén-palackot és a hozzá tartozó álarcot is. A gyerekek elhalmozták kérdésekkel a felnőtteket, akik minden kérdést megválaszoltak.
Szeretnénk köszönetet mondani a meghívott vendégeknek és az üzemek vezetőinek a szervezésben és
a lebonyolításban végzett odaadó munkájukért, és köszönjük Elekes Emőkének, Német Tamásnak és munkatársaiknak a programok szervezésében nyújtott munkáját.
A Pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban és időben felkészüljenek a
pályaválasztásra, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a tanulók életét. Reméljük
,segítettünk ebben az idén is.
HIRSCHNÉ FARAGÓ TÜNDE, GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK
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„Kunterbunte Schwabenwoche” elnevezésű projekthetünk május második hetében zajlott. Ebben az évben
az étkezési szokások köré gyűjtöttük programjainkat, ami nagyon színesre sikeredett. Kedden Wirthné
Sárosi Éva előadása segítségével betekinthettünk a vecsési konyhába, ahol a gyerekek kipróbálhatták, hogy
milyen tésztát gyúrni, formázni. Az előadás végén kóstolóval is kedveskedett Éva néni, ami nagy sikert
aratott. Szerdán Frühwirth Mihály tartott egy nagyon tartalmas előadást az aulában, amelyből megtudhattuk, hogy milyen étkezési szokások voltak jellemzőek a vecsési svábokra.
Pár éve még a szülők sütötték iskolánkban a krumplis fleknit a projekthéten, idén az ötödik osztályból kiválasztott gyerekek kaptak rá lehetőséget, hogy a tészta gyúrásától a sütésig aktívan közreműködhessenek. A paprikatöltésben az első és második osztályosok próbálhatták ki magukat. Sok érdekes feladat várt még a gyerekekre, ami által a német nyelvű országok egyes tájegységeinek jellegzetes ételeit ismerhették meg, étkezéshez kapcsolható dalok is felcsendültek, az összekeveredett németajkú országok
receptjeit kellett helyes sorrendbe tenni. „Tastkorb” és dominó segítségével régi konyhai eszközökkel is
megismerkedtek. A fűszerfelismerésnél nemcsak a szaglás, hanem a látás és tapintás is fontos szerepet
játszott. Ha fűszer, akkor a rozmaring sem hiányozhatott, és egy jó alkalmat adott ez a hét arra, hogy évfolyamonként egy tő rozmaringot ültessenek el iskolánk tanulói az udvaron.
Csütörtökön és pénteken az első két szünetben megnyitott a „TrinkBar”, ahol kakaót, teát, különféle
koktélokat kóstolhattak meg az egyes osztályok küldöttei.
A már hagyománnyá vált kézműveskedés sem maradhatott el, ahol a barkácsolni, alkotni szerető alsós tanulók vettek részt. Szebbnél szebb kékfestő tányérokat és régi sváb feliratú falvédőket készítettek,
melyekkel iskolánk faliújságját díszítettük fel. Akik eljöttek nemzetiségi délutánjainkat megtekinteni, melyeket a projekthét első három napján rendeztünk meg, személyesen is megcsodálhatták az igényes munkákat.
A hetet lapbook készítésével zártuk, itt a kiválasztott tanulók összefoglalták a hét eseményeit, programjait.
Tartalmas, eseménydús projekthetet tudhatunk magunk mögött. Köszönetemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik részt vettek a programok szervezésében, illetve bármilyen formában segítették iskolánk projekthetének megvalósulását!
KONDA ORSOLYA NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
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A 15. Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny
Több mint kétszáz versenyzővel zajlott 2019. május 17-én a 15. Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny döntője a budapesti Német Nemzetiségi
Gimnáziumban. A vetélkedőre a regionális előválogatókról továbbjutott általános és középiskolás diákok kaptak meghívást, akik irodalmi nyelven vagy
nyelvjárásban adtak elő verseket, prózarészleteket.
A kül - és belföldi pedagógusokból, oktatási szakemberekből, újságírókból és egyéb szakértőkből álló zsűri valamennyi bizottsága a szép kiejtést és a
pontos hangsúlyozást, az előadás gördülékenységét
és a helyes szövegválasztást figyelembe véve értékelte a produkciókat. „Valamennyi versenyző igényesen kiválasztott irodalmi művekkel, gondosan
felkészülve, magabiztosan és ügyesen szállt versenybe” – hangzott egyöntetű véleményük.
Egyikük hangsúlyozta: „örömteli, hogy a tapasztalat korántsem azt mutatja, hogy a versenyzők csak
betanulták a német nyelvű szövegeiket, hanem
megértették, így át is tudták adni azokat a közönségnek.” Büszkeség számunkra, hogy tanulóink is
sikeresen szerepeltek a döntőben: Kun Csenge (2.b oszt. – irodalmi nyelv kategória) a 8., Tircsi Janka (2.a
oszt. – nyelvjárás kategória) az 5. helyen végzett.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

Sikeres európai uniós Erasmus + projekthét
a Grassalkovich iskolában és az ausztriai
NMS Lavamündben
Iskolánk régóta szeretett volna egy olyan cserediák programot, amelyben tanulóink német anyanyelvű
gyermekekkel tudnak kommunikálni, megismerik más országok kultúráit és bepillantást nyernek oktatási rendszerükbe. Ez az álom valóra vált, hisz az ausztriai NMS Lavamünd Iskolával karöltve megnyertünk
egy két éves Erasmus + iskolai partnerségi pályázatot, amelyet az Európai Unió támogatott. Az első közös projekthétre március 9-14-ig Vecsésen került sor.
A tolerancia elősegítése egy fiatal, erős Európáért - Toleranz fördern für ein junges, starkes Europa című projektünk négy fő pilléren nyugszik. Elsődleges célunk az osztrák és magyarországi németek tánc-,
zene- és énekhagyománya közötti hasonlóságok és különbségek megismerése. Ezért kapott fontos szerepet Fazekasné Gombár Mónika vezetésével a vecsési német népdalok és néptáncok közös megtanulása,
amelyeket a találkozó záróakkordjaként március 13-án iskolánk aulájában mutattunk be diákjainknak
és a cserediákokat fogadó szülőknek. A záró rendezvényen Szlahó Csaba, Vecsés város polgármestere né-
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metül köszöntötte a vendégeket és további sikeres együttműködést kívánt a két iskolának.
Rendezvényünkön a Landesrat elnöke és Taksony város polgármestere, Kreis László harmonikán kísérte
osztrák-magyar kis kórusunkat, mely nagy sikert aratott. Köszönet Gombosné Simon Amandának és
Zehetmayer Adriennek, akik a táncok betanításában segítettek. Diákcserénk másik fontos alappillére, hogy
megismertessük a diákokkal a két ország történelmi és kulturális nevezetességeit, hagyományait. Vasárnap
ellátogattunk Máriabesnyőre, ahol megtekintettük a vecsésiek régi zarándokhelyét, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikát.
Ezután Gödöllőre vitt utunk, ahol a Gödöllői kastély pompásan és korhűen berendezett szobáiban egy
érdekes német nyelvű idegenvezetéssel sok újdonságot tudhattunk meg iskolánk névadójáról, Grassalkovich
Antalról és a Habsburg uralkodók családjairól. Az osztrák diákok most egy másik aspektusból hallották
közös történelmünk fontos eseményeit. Őrbottyánban, Magyarország egyetlen harangöntödéjében Gombos
Miklós mesélt nekünk a harangok történetéről. Vecsést egy stadtrally feladatain keresztül ismerték meg
vendégeink. Csereprogramunk záró kulturális része Hanti Mirtill tanárnő vezetésével egy budapesti városnézés volt.
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A gödöllői kastélyban

Hétfőn iskolánk igazgató asszonya, Sárdi Krisztina köszöntötte lavamündi vendégeinket, majd Silvia
Urban, osztrák projektvezető köszöntője után a vendégek egy kisfilmben mutatták be az iskolájukat a vecsésieknek. Hétfőn és kedden a kulináris élvezeteké volt a főszerep, hisz a vecsési gasztronómiai hagyományok bemutatása projektünk harmadik fontos részét képezik. Gombár József vezetésével osztrák vendégeink is kipróbálhatták, hogyan kell ízletes vecsési töltött káposztát készíteni. Amíg a híres, vecsési finomság megfőtt, addig a gyerekek egy nagy fehér vászontablót festettek programjaink helyszíneiről.
Kedden Petz Márton vendégei lehettünk, aki vendégházában a rétes nyújtását, töltését és sütését is bemutatta. Végül fenséges kóstolót is kaptunk, amelyet egy vecsési német népdallal és egy karintiai népdallal hálált meg közös kis kórusunk.
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Petz Mártonnál

Német nemzetiségi iskolaként fontos számunkra, hogy tanulóink nyelvismerete széleskörű legyen. Ezért
vendégeinkkel elkészítettünk egy német-osztrák szótárat lapbook formájában, ahol a két ország nyelvi
különbségeire fókuszáltunk Silvia Urban, Michaela Stocker, Andrea Hassler, valamint Virrasztó Gyöngyike,
Fazekasné Gombár Mónika és Hanti Mirtill tanárnők segítségével. Emellett egy német-magyar jövevényszavakból álló szószedetet is összeállítottunk, amelyhez Konda Orsolya tanárnő német óráján tett hospitálásunk is nagy segítségünkre volt. A projekthét minden napjáról készített fényképeket Hanti Mirtill, ezeket egy folyamatosan bővülő fotókiállításban nézhették meg a tanulók a főbejáratnál. A nyelvismeretek
fejlesztését és az IKT eszközök tanításban való felhasználását segíti elő az eTwinning program, az az új internetes felület, amelyet Erasmus+ projektünk honlapjaként használhatnak a tanárok és a diákok egyaránt.
Köszönet minden kollegának, aki segítette munkánkat ezen a héten, és minden kedves szülőnek, aki
vállalta, hogy ezekben a napokban vendégül lát egy osztrák diákot az otthonában.
Második közös projekthetünk keretében május 14-19-ig Lavamündben jártunk. Ezen a cserediákprogramon tizenhat tanuló vett részt, főleg hetedik évfolyamosok, de voltak hatodikos és nyolcadikos diákok is. A gyerekek most testközelből megismerhették Karintia kultúráját, történelmét, zenei és néphagyományait, felfedezték a közös vonásokat és különbségeket, bepillantást nyertek a másik iskolarendszerbe, és megismerték az IKT eszközök oktatásban való széles körű felhasználási lehetőségeit is. A
magyarországi németek és a karintiaiak népi hagyományai nagyon hasonlók, erről egy húsvéti mappát is
összeállítottak a gyerekek. Nagy öröm számunkra, hogy tanulóink anyanyelvi környezetben gyakorolhatták a német nyelvet délelőttönként az iskolában, délután pedig az osztrák családoknál, ill. a közös kirándulásokon is. Az oktatás kis csoportokban folyt, mégpedig párhuzamosan. Voltak, akik a hagyományokról tanultak, míg a többiek egy érdekes énekórán kipróbálhatták a xylofon és a basszusdob több fajtája mellett az Orff-féle ütős hangszereket. A színes műanyag csövek egy-egy ABC-s hangnak feleltek meg
és egy egyszerű színes jelrendszer szerint szép melódiát tudtak lejátszani velük a vecsési gyerekek is. Az
ünnepélyes fogadáson Lavamünd polgármestere és az NMS Lavamünd iskola helyettes igazgatója is mél-
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tatta projektünk eddigi eredményeit és remélte, hogy ez a projekthét is hozzájárul a két iskola jó kapcsolatához. Bemutattuk a vecsési diákok kis riportfilmjét, amelyet iskolánkról készítettek, majd egy magyar és egy német népdalt adtunk elő. Igazán megható volt számunkra, hogy a lavamündi iskolai kórus a
nálunk már közösen megtanult Wetschescher Madl című népdalhoz 3 kedves karintiai strófát is írt, majd
zenekari feldolgozásban előadták a vecsési összefoglaló kis videónk kísérő zenéjét – Ich kenn dich von
meinem Handy –, amely nagy slágernek számít Ausztriában.

Énekóra Lavamündben

202

A karintiai Kuckuckspolkát nagyon gyorsan megtanulták a gyerekek a táncórán, majd a modern informatika óra kereteiben a Kahoot programot kipróbálták, sőt ők is összeállítottak vele teszteket. A Lego
Mindstrom robot programozása aratta a legnagyobb sikert a gyerekek körében. Legóból felépített kis erőgépeket kellett egy terepasztalon egy általuk megírt programmal úgy irányítaniuk, hogy azok eljussanak
egy gyűrű felemeléséig. A másik kedvenc feladatat egy kereplő elkészítése volt, a jól felszerelt technikateremben fűrészeltek, fúrtak-faragtak a gyerekek tanári segítséggel. Kulturális programként egy városi rallyn
vettünk részt, megismertük Lavamünd római kori emlékkövét, a Marktkirche és az Önkéntes Tűzoltóság
érdekes történetét, majd egy felejthetetlen tutajtúrát tettünk a mesés Dráván. Programhetünk záróakkordjaként megcsodáltuk a Wörtherseet a Pyramidenkogel nevű hegy csodás kilátójából, ahonnét a bátrabbak egy 120 méteres csúszdán jöttek le. Végül Silvia Urban vezetésével bejártuk Klagenfurt középkori
belvárosát.
Úgy érzem, Erasmus + projektünk nagyon eredményes és élmény dús volt a gyerekeknek és a projektben résztvevő pedagógusoknak is. Iskolánk honlapján német nyelvű beszámolóink és a projekten készült fotók is megtalálhatóak. Köszönöm Novákné Hanti Mirtill és Virrasztó Gyöngyi kollégáim odaadó segítségét is, akik részt vettek velünk ezen a diákcserén.
FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA- PROJEKTVEZETŐ
FOTÓK: NOVÁKNÉ HANTI MIRTILL
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Munkatársaink
Igazgató: Sárdi Krisztina Anna
Igazgató helyettes: Hochdorfer István és Massza Magdolna
Pedagógusok:
Bödör Lajos, Csekőné Vizkelety Anikó, Daxné Bőszin Magdolna, Dombainé Dula Mária, Dömötörné Futó
Molnár Mónika, Drahos Dániel, Erdélyiné Cs Németh Orsolya, Eszenyiné Varga Zsuzsanna, Fazekasné
Gombár Mónika, Fehér Györgyné, Feketéné Kovács Viktória, Gáborné Bárány Ágnes, Gajdoss Andrásné,
Gáspárné Hatvani Gabriella, Gombos Csaba, Gombosné Simon Amanda, Hirschné Faragó Tünde,
Horváth Rita, Hudoba-Stiller Nikolett, Keserű Edit, Konda Orsolya, Lahocsinszky Nóra, Lángné Szél
Judit, Lukács Balázsné, Maár-Bárány Anikó Anna, Magyarné Kárpáti Erzsébet, Mák Klára, Matzné Antal
Magdolna, Molnár Melinda, Mongerné Zsolnai Zsuzsanna, Nagyné Tóth Viktória, Novákné Hanti Mirtill
Adrienn, Polovics Éva, Pozsár László, Rátóczi Csilla, Rockenbauer Anna, Sallay Andrea, Senkeiné Duhaj
Mária, Stefán-Bögi Orsolya, Szőkéné Németh Noémi, Takácsné Regőczy Krisztina, Takáts Beáta
Erzsébet, Török Tamás, Vakter Laura, Virrasztó Gyöngyike, Zehetmayer Adrienn
Gyógypedagógus: Török Szilvia
Pedagógiai asszisztens: Zehetmayer Józsefné
Gazdasági igazgató: Bársony Edit
Gazdasági igazgatóhelyettes: Barna-Nagy Ágnes
Adminisztrációs munkatárs: Erdős Katalin
Iskolatitkár: Filipszki Ágnes
Technikai munkatársak:
Bartáné Kozma Katalin, Csada Melinda, Gebri Györgyné, Kapuvári Zsoltné, Pap Ildikó, Liebe Mátyásné,
Prorok Ildikó, Stiller Nándorné, Szabó János, Szabó Jánosné, Szántó János Gusztávné, Szécsi György,
Támadiné Juhász Erzsébet, Telek Anita, Virágh Zsoltné
Diák Mentor Alapítvány
Székhelye: 2220 Vecsés, Fő út 92.
Adószáma: 18718403 - 1 - 13
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92.
Tel.: 06-29 351-347
E-mail: info@grassalkovich-vecses.hu
Honlap: www.grassalkovich-vecses.hu

Tisztelettel megköszönjük a család nevében a Fehér János
Alapítványnak, hogy id. Fazekas József több évtizeden
keresztül végzett vecsési zenei munkásságának emléket
állított!
A család
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107 éves a Vecsési Ipartestület
Vecsés legrégebbi működő civil szervezete 1912-ben alakult. A Vecsési Ipartestület 100 éve című könyvükben
részletesen írtak az alakulásról, szervezeti átalakulásokról a kezdetektől 2012-ig.
A bemutatott családtörténetek, iparos sorsok hűen tükrözték településünk viszontagságos múltját. Fontos kiemelni,
hogy érdekképviseleti tevékenységüket még a legnehezebb időkben is folytatták.
A szövetkezesítés idején is a hatalom hamar belátta, hogy elsősorban szolgáltatói feladatok ellátását
a lakosság felé egyedül az iparosok tudják biztosítani.
Irodájuk a Telepi és Tompa utca sarkán volt, ma is itt található, de 2006-ban nagy változáson ment át.
A CIB Bankkal kötött megállapodás után a földszinten létrehozták a Bank vecsési irodáját, és az emeleten pedig
az Ipartestület irodái, konferencia termei és egyéb helyiségei kaptak elhelyezést.
Az új létesítmény átadása 2007. szeptember 6-án volt.
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A 107 éves Vecsési Ipartestület március 21-i ünnepi taggyűlését Skribek Pál, a Vecsési Ipartestület elnöke
nyitotta meg. Bevezetőjében köszöntötte Szlahó Csaba polgármestert, Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, Dr. Vereczkey Zoltánt, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és a megjelent iparosokat, vállalkozókat.
Ezt követően Szlahó Csaba mondott ünnepi köszöntőt, melyben hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
nagyra tartja a vállalkozókat, az iparosokat és mindenkit, aki a munkájával tágabb környezete, azaz a
város fejlődéséhez is hozzájárul. Kiemelte, hogy a helyi ipartestülettel hosszú évtizedek óta szorosan együttműködik a város, ezt a jó kapcsolatot pedig a jövőben is szeretnék megtartani. Gratulált azoknak, akik
hosszú évtizedek óta végzik tevékenységüket, és valamennyi iparos munkáját megköszönte.
A polgármesteri köszöntő után Dr. Szűcs Lajos szólt az egybegyűltekhez.
– Az államnak olyan lehetőségeket és feltételrendszert kell biztosítania a gazdaság szereplőinek, hogy
tudjanak előrelépni, érvényesülni és értéket teremteni. Az elmúlt tíz évben a gazdaság folyamatosan fehéredett, a szabályozó törvények egyszerűsödtek, betartásukhoz elegendő a tisztességes munka és hozzáállás – hangsúlyozta. Megköszönte a vecsési iparosok elmúlt évtizedekben végzett munkáját, kiemelve
azokat, akik 25 vagy 50 éve végzik tevékenységüket. – Rájuk példaképként tekinthetünk – mondta.
A köszöntők után Dr. Vereczkey Zoltán tartott előadást a Magyar Gazdaság lehetőségeiről, végezetül
Skribek Pál, az ipartestület elnöke az elmúlt több mint egy évszázad történéseiről beszélt. Miután 1972
óta részt vesz a testület vezetésében, testközelből élte át a fontosabb mérföldköveket a helyi iparos közösség életéből. Mondandójából három gondolatot szükséges kiemelni. Az Ipartestület, mint gazdasági érdekképviselet tevékenykedik, közösségi és nem politikai célok érdekében.
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Az Ipartestületben működő vállalkozásfejlesztési iroda évek óta a vállalkozások szakmunkás utánpótlásának nehézségein igyekszik segíteni. Jó szakembert egyre nehezebb találni, és ez véleményük szerint még évekig így is lesz. Az érdemi változáshoz elsősorban a szemléleten kell változtatni, már az óvodában, iskolában szükség van a pályaorientációra, az alkotó munka szépségének megismertetésére.
A tagság rendszerváltozás óta nem kötelező! Tagjaink között van régi, akár ötven éve aktív iparos,
több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozó, és néhány közösséghez tartozni akaró fiatal szakember is.
Ma is van közöttünk pl. világszínvonalú terméket előállító szakember, rendszeresen országos és határon
túli kiállításokon rendszeresen részt vevő kézművestermék-előállító, Vecsésen és az egész körzetben tv műsort sugárzó családi vállalkozás, és sok csendes, megbízató munkát végző, szolgáltató szakember is.
Az ünnepi ülésen elismerések is átadásra kerültek.
Ötvenéves kisipari- és vállalkozói munkájáért kapott elismerést
Szegedi István, a SZIGÜ Zrt. ügyvezetője.
Huszonöt éves kisipari- és vállalkozói munkájáért kapott elismerést
Kári József, az Euro- Fém Kft. ügyvezetője.
Aranykoszorús mesterkitüntetést vehetett át
Viola Ágoston és Kaiser Pál autószerelő-mester, Geiger András esztergályos-mester, Németh Antal
víz- gáz- és fűtésszerelő-mester és Varga István lakatos- esztergályosmester.
IPOSZ-díjban részesültek
Pintér András és Pintér Tibor, a Pintér Export-Import Kereskedelmi Kft. alapítói.
Magyar Kézművességért Díj arany fokozatú kitüntetésében részesült
Viha Lajos facsipész és Dezső Ildikó rongyműves.
Várjuk azon már nyugdíjas iparostársaink (régi KIOSZ-tagok) jelentkezését, akik ezen a rendezvényen
szívesen vennének részt. Szándékukat a 06-29 350-163 telefonszámon vagy a vecses@tisztesipar.hu email címen jelezzék!

A díjazottak
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Határtalanul
Szétszakított ország vagyunk 1920. június 4-e óta , amely ezeréves önmagával határos. Az elszakított területen nemzettestvéreink élnek. Ők lettek kitagadva a nemzetből a szocializmus évtizedei alatt. 1910 óta
ez a nap az Összetartozás Napja. Bár a honi politikai életben az ellenzék szívesebben látna migránst, mint
határon túli nemzettársát, de az idegenszívűség nem nyerhet tért. Az együvé tartozást jól segíti elő az állampolgárság elnyerése, a honi választójog, az elszakított területeken az óvodák és iskolák, az egyházi
élet és a gazdasági élet szereplőinek támogatása. A Határtalanul program segítségével pedig anyaországi diákok látogatnak el az elszakított területekre, és csodálkoznak azon, hogy ott a messzeségben is ugyanilyen (vagy szebben) beszélő honfitársaink vannak, akik ezer éve élnek őseik főldjén.
A kalendárium olvasása közben másutt is találkoznak olyan írással, mely magyar-magyar kapcsolatokat mutat be. Most további látogatásokból nyújtunk át egy összetartozás érzését sugalló csokrot, abban a reményben, hogy iskolások máskor is menni fognak, és ezek után sokan egyéni utazásuk célpontjául is a határon túli magyar területeket választják, hogy részesülhessenek a nemzethez ragaszkodás, a
hazaérkezés mámorító érzésében.

Egy kapcsolat kezdetén
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Egy régóta dédelgetett, szívünknek kedves program valósult meg 2019 tavaszán iskolánkban. A Határtalanul
– tanulmányi kirándulással induló kapcsolat és két éves szervezés, egyeztetés után idén vendégül láttuk
a Körtvélyfájai (Erdély, Maros megye, Gernyeszeghez tartozó falu – szerk.) Bokréta Néptáncegyüttes tagjait, akiket szüleik és pedagógusok kísértek el hozzánk.
Az egy hét alatt különböző programokat szerveztünk számukra. Visegrádra kirándultunk, vecsési túrát tettünk, táncházban tanultunk tőlük koreográfiát, tanítási óráinkon vettek részt, focimeccsen mérték
össze a gyerekek erejüket, sorversenyen mutathatták meg ügyességüket. A csodás hét méltó befejezéseként az iskolánk által szervezett Andrássy Gálán a Bálint Ágnes Kulturális Központban lépett fel a néptáncegyüttes mindenki nagy örömére.
Néptáncosok

Vecsési színes szőttes 2019
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Nagyon nehéz szavakba önteni azt a szeretetet, örömöt és hálát, amit ez az egy hét adott számunkra.
Szeretném megköszönni a fogadó családoknak, a Hargita Panziónak a vendégfogadást, a Központi
Konyhának, a vecsési Boszorkánykonyhának, Fütte Bistronak az ellátást, iskolánk alapítványának, Vecsés
Város Önkormányzatának az anyagi támogatást, kollégáimnak a munkáját és segítségét, mert nélkülük
ez mind nem lehetett volna ennyire jó.
És ami még ennél is nagyobb szeretettel töltötte el a szívünket, az az, hogy több család is jelezte, hogy
továbbra is tartja a kapcsolatot a vendégül látott diákokkal, szülőkkel. Találkoztak nyáron, rendszeresen
beszélnek egymással. Reméljük, sikerül az idei tanévben is együtt lennünk, reményeink szerint Erdélyben.
Hogy milyen volt ez a hét, erről írt Antal Levente Mihály igazgató úr Erdélyből.
HORVÁTHNÉ GYURCSÁN ERIKA SZERVEZŐ PEDAGÓGUS

Határon átívelő barátság
A gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola és a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola kapcsolata
2016-ra nyúlik vissza, mikor is a magyarországi iskola diákjai és tanárai első ízben érkeztek hozzánk. Már
akkor őszinte, baráti viszony alakult ki a két iskola pedagógusai és gyerekei között, így miután a vecsésiek másodszor is Gernyeszegre látogattak 2018-ban, elhatároztuk, hogy következő év tavaszán kapcsolatunkat tovább mélyítjük és mi is ellátogatunk Vecsésre.
Alapos és kitartó előkészületek után látogatásunk 2019. április 30. és május 4. között történt meg, 37
diák, 4 pedagógus és 4 szülő részvételével. Küldöttségünk tagjai a Körtvélyfáji Általános Iskola diákjai és
a helyi Bokréta Néptánccsoport táncosai, így látogatásunk egyrészt partneriskolai tapasztalatcsere, másrészt a táncsoport magyarországi turnéja is volt egyidőben.
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Bokréta néptánccsoport
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Hogy milyen volt az az 5 nap, azt én, felnőttként csak egyszerűen csodálatosnak, kitünőnek minősíthetem. Minden legalább olyan jó volt, vagy talán még jobb, mint amilyennek megterveztük. Vendéglátóink,
a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tanári-, szülői- és gyerekközössége mindent elkövettek azért
hogy, ottlétünk felejthetetlen legyen. Első perctől, a fogadásunktól, a közös programokon keresztűl, a búcsúzás reggeléig olyan testvéri szeretet és törődés vett körül bennünket, hogy az napjainkban ritkaság.
Ottlétünk szépségét tetézte a szép idő, a visegrádi várlátogatás és bobozás, Budapest meseszép látványa
(Citadella, Hősök tere, Városliget stb.), a Csodák Palotája, a Hagyományok háza, gyermekeink programjai a közös tanóráktól, a táncházig, a stafétajátékoktól a focimeccsekig. Közös hetünk koronája az Andrássy
iskola pénteki gálaműsora volt, amelynek igen magas színvonalához igazodott a kötvélyfáji Bokréta
Tánccsoport mintegy félórás produkciója, nyárádmenti, körtvélyfáji, vajdaszentiványi táncokkal, népdalokkal. Felemelő volt.
A két igazgató, Veszprémi Klára és Antal Levente Mihály
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Köszönjük Andrássy iskola, köszönjük vecsésiek, ígérjük, hogy a következő együttlétünk Körtvélyfáján/
Gernyeszegen, hasonlóan szeretetteljes, színvonalas lesz.
Isten áldjon mindannyiunkat!
ANTAL LEVENTE MIHÁLY ISKOLAIGAZGATÓ
FOTÓK: ISKOLA

ADYde az erdélyi ARANY naplót
Április közepén Biharban és Érmelléken járt a vecsési Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola hetedikes évfolyama a HATÁRTALANUL! országos program keretében.
A magyar irodalom klasszikusainak szülőházai, emlékhelyei szinte behálózzák a régiót, valódi irodalmi zarándoklatokat tettünk többek közt Ady Endre és Arany János szülőházába.
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Hétfő reggel felkerekedtünk négy napos utunkra. Először a szecessziós Nagyváradra érkeztünk, ahol
Adyról emlékeztünk meg. Belvárosi sétánk során megpihentünk a méltán híres ortodox „Holdas” templomban. Utunk innen Nagyszalontára vezetett, ahol Arany János szobrát és szülőházát látogattuk meg.
Szállásunk Magyarremetén volt, ahol a tartalmas vacsora után a szép faházakat elfoglalva nyugovóra tértünk.
Másnap korán útnak indultunk Boga-völgyébe és a Smidl-vízeséshez túráztunk. Innen a Medve-barlanghoz buszoztunk és megcsodáltuk a cseppköveket, valamint egy barlangi medve épen maradt csontvázát. Kőröstárkányban felkerestük a magyar áldozatok emlékfalát és koszorút helyeztünk el a második világháború idején a Belényesi – medencében elkövetett magyarellenes népirtás emlékfalánál.
Megtekintettük a várasfenesi Magyar Tájházat, és a 14. században épült régi református templomot. Este
a szálláson egy táncos bulit rendeztünk, ami után mindenki kidőlt.
Harmadik nap programja nagyon gazdagra sikeredett. Királyhágón élveztük a táj varázsát, majd
Csucsára, a Boncza (Csinszka) Kastélyhoz érkezve, megtekintettük az Ady emlékszobát. Majd a káprázatos Tordai-hasadék sziklás völgyében túráztunk A különleges túra életre szóló élményt nyújtott! Tordán
megemlékeztünk a Tordai Országgyűlés 450. évfordulójáról. Kolozsváron egy kis városnézés, séta következett a történelmi belvárosban, itt Mátyás király és Bethlen Fejedelem volt a történelmi téma. Este későn Magyarvistán foglaltuk el szállásunkat.
Utolsó napunkon is hosszú út állt előttünk, Zilahon álltunk meg először, ahol felkerestük Ady Endre
egykori iskoláját. A református líceum kertjében megkoszorúztuk a költő mellszobrát és elszavaltuk Ady:
„Üzenet egykori iskolámnak” című versét. Innen Szilágylompértra utaztunk, megcsodáltuk a református
templomot majd átsétáltunk a szemben lévő iskolába, ahol szívmelengető fogadtatásban és vendéglátásban volt részünk. A költészet napját az Ady Endre Általános Iskola diákjaival és tanáraival ünnepeltük.
Felejthetetlen előadásban volt részünk. Utolsó állomásunk Érmindszent volt, ahol Ady Endre szülőházát
kerestük fel, majd hazafelé vettük az irányt.
Mindenki fáradtan, de felejthetetlen emlékekkel tért haza az erdélyi tanulmányi kirándulásról. Külön
köszönjük a tanáraiknak a sok-sok információt, odafigyelést és hogy vigyáztak ránk.
KÁROLYI VIKTÓRIA ÉS SASKA LILLA 7.A OSZTÁLYOS TANULÓK FOTÓ: ISKOLA
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Pompás magyarok…
látogatás Kalotaszegen
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A Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány Labdarózsa Népdalköre és
Citerazenekara 2019. május 9-12. között Erdélyben, Kalotaszegen tett látogatást.
A látogatás célja volt egyrészt, hogy megismerjük a tájegység néprajzi, most is élő hagyományait, a
népzene sokszínű világát, a pompás népviseletet, másrészt pedig részt vegyünk a XXIX. Riszegtető Ifjúsági
Népdalversenyen és Találkozón, melyet Körösfőn rendeztek meg, ahol bemutathattuk saját népzenei repertoárunk darabjait. Az is fontos számunkra, hogy ezek a közös élmények továbbra is megtartsák és öszszekovácsolják közösségünket.
A program megvalósításához a Csoóri Sándor pályázati alapból nyertünk támogatást.
Kalandos utazásunk első állomása Nagyszalonta volt, ahol a Csonka toronyban Arany János életének,
munkásságának emlék kiállítását tekintettük meg.
Szállásunk Kalotaszentkirályon három panzióban volt, az elhelyezésről, ellátásról, a szeretetteljes vendéglátásról, a vendéglátók segítőkészségéről csak felsőfokon tudunk beszélni. A 600 m magasan fekvő település gyönyörű természeti környezetben, a Kalota patak partján helyezkedik el.
Ady Endre szavainál nem is lehetne jobb címet adni cikkünknek, hiszen ő és felesége, Boncza Berta rokoni szálakon kapcsolódott Kalotaszentkirályhoz, sőt több alkalommal megpihentek itt. Egyik látogatásának élményét írta meg a Kalota partján című versében.
Szállásadóinknak köszönhetően, látogatást tehettünk a nagy hozzáértéssel, gazdag emlékanyaggal
berendezett Ady Endre kiállító-teremben, ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúját is. A tájházban pedig
megcsodálhattuk a színpompás népviseleteket és a népi élet mindennapjainak tárgyait.
Kalotaszentkirály és egész Kalotaszeg bővelkedik a jellegzetes fiatornyos, festett kazettás mennyezetű templomokban, melyek közül számos épületet védfalak is körülvesznek. Látogatásunk alkalmával lehetőségünk nyílt arra is, hogy a szentkirályi és a körösfői református templomokat is megtekinthessük.
Különleges élményt jelentett, hogy egyik este együtt zenélhettünk „Kiscsipás” Varga István kalotaszegi
muzsikussal. A találkozás alkalmával kalotaszegi dallamokat tanulhattunk tőle, ugyanakkor ő is örömmel játszotta el a mi dalainkat hegedűjén.
Pavella Krisztina és „Kiscsipás” Varga István
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Megtisztelő volt számunkra, hogy Péntek László – aki Körösfő volt polgármestere és a Rákóczi
Hagyományőrző Egyesület elnöke - meghívására megnyithattuk a hagyományos, XXIX. Riszegtető Ifjúsági
találkozót és Népdalversenyt, ahol tolnai és ormánsági népdalcsokrot adtunk elő nagy sikerrel.
A rendezvényre Kalotaszeg szinte minden településéről jöttek a színpompás népviseletbe öltözött gyerekek, kicsik és nagyobbak, szülőkkel, nagyszülőkkel izgulták és nézték végig az előadásokat. A népdalokat hozzáértő zsűri bírálta el, amelyben részt vett a kolozsvári rádió munkatársa is, aki a műsor végén
művészeti vezetőnkkel, Pavella Krisztinával riportot is készített, amely azóta hallható is volt a rádióban.
Az előadás után Péntek László vezetésével meglátogattuk a körösfői református templomot, ahol éppen keresztelőről jött ki a kalotaszegi viseletbe öltözött nagycsalád, a rokonság, megható és szívmelengető látványban részesültünk.
Ezt követően megkoszorúztuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ifjú hősének, Vasvári Pálnak
emlékoszlopát.
Látogatást tettünk a kincses Kolozsváron is, a Házsongárdi temetőben leróttuk kegyeletünket Erdély
híres szülöttei előtt koszorút helyezve el sírjaikon.
A rövid városnézés alkalmával Mátyás király,
Bocskai István szülőházát kerestük fel, majd a
Főtéren megtekintettük Mátyás király lovas szobrát, és a jelenleg felújítás alatt lévő Szent Mihály
templomot, végül pedig a Farkas utcai Református
templomban megpihenve hallgathattunk érdekesebbnél érdekesebb történeteket Erdély múltjából.
Utazásunk során eljutottunk Tordára is, itt a
12. század óta használatos sóbánya kápráztatott el
bennünket, ezután Erdély talán legszebb fekvésű
településére, a Székelykő lábánál fekvő, Európa
Nostra díjas Torockóra érkeztünk, ahol végigsétáltunk a falu főutcáján, s a Népművészeti Múzeumban betekintést nyerhettünk a híres torockói népviselet és népi élet világába.
Utolsó napunk még tartogatott meglepetéseket,
az 1100 m-en fekvő Bélesi-tóhoz utaztunk. Lenyűgöző természeti látványt nyújtott a fenyvesekkel borított hegycsúcsok övezte tó, melynek mélyén fekszik
az elárasztott Béles faluja, s ott nyugszanak Vasvári
Pállal együtt az elesett 48-as magyar honvédek.
Hazafelé utunk során Nagyváradon megtekintettük a várost alapító Szent László királyunknak
szentelt székesegyházat és a közelmúltban felújított várat. A négy napos, élményekben, érzésekben, látnivalókban bővelkedő kalotaszegi látogatás mindnyájunk számára felejthetetlen marad, bízunk abban, hogy
lesz még lehetőségünk ellátogatni a történelmi Magyarország e kies részére.
Köszönjük mindenkinek a lelkes, odaadó részvételt, támogatóinknak a segítséget, amellyel hozzájárultak utazásunk megvalósításához.
PÁLMAINÉ KESZLER MÁRTA
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Helytörténet
Halmitelep vagy Halmy-telep?
A Halmy család története (II. rész)
I vagy y? Nyelvtanilag és történetileg is
mindkét alak helyes, de 2018-ban csak
az egyiket használhatjuk, ez pedig a hivatalos név: Halmi telep vagy
Halmitelep. Ha telep, akkor Halmi telep.
A telepek helyesírása ugyanis minőségjelzős összetétel esetén különírás: Halmi
telep. A városrészeket viszont egybeírjuk: ha városrész, akkor Halmitelep.
Mindkét esetben i-vel, amely a felsőhalmi helyre utal. Ma tehát a helyes alakok: Halmi telep vagy Halmitelep. Nem volt ez mindig így! 1942-ig a telep neve Halmy-telep volt.
(Halmytelep, ha községrész.) Halmy-telep, azaz Halmy Józsefről elnevezett telep. Abban az évben a negyedik zsidótörvény azonban minden ingó és ingatlan vecsési tulajdont elvett a családtól, a telep pedig
nevet váltott, Halmy-telepből Halmi telep lett. Mielőtt folytatnám a történetet, röviden felidézném az előző cikk tartalmát.
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Időrend
1872: Deutsch József (57) pesti gabona nagykereskedő megveszi Felsőhalom-pusztát.
1875: Andrássy Aladár (48) tejgazdaságot alakít ki Vecsés melletti birtokán.
1877: Deutsch József felsőhalmi birtokán tűz üt ki, kb. 900 juh elpusztul.
1883: A Vindobona léghajó leszáll a halmi pusztára.
1885: Meghal Deutsch József (70), birtokát fia, Deutsch Sándor (38) örökli.
1900: A Deutsch-nyaraló (a későbbi Halmy-kastély) építése. (Schannen Ernő, építész)
1902: Deutsch Sándor (55) nemességet, címert és Halmi nevet kap. Halmi Deutsch Sándor az OsztrákMagyar Bank főtanácsosainak egyike, választmányi tagja a Pesti Izraelita Hitközségnek, az egyik igazgatója a Pesti Lloyd Társulatnak, bizottsági tagja a Budapesti Kereskedelmi Akadémiának, alelnöke
az Első Budapesti Gőzmalmi Részvénytársaságnak. Mindemellett a pesti Chevra Kadisa egyik vezetője.
1903: Meghal Andrássy Aladár (76), halomegyházi birtokát fia, Andrássy Sándor (40) örökli.
1905: Halomegyháza és Felsőhalom pusztákon szállásolnak el egy század gyakorlatozó katonát.
1907: Halomegyházát Vecséshez csatolják. (Értesítendő: Andrássy Sándor és Halmi Deutsch Sándor)
1909: Andrássy Sándor eladja birtokát a Magyar Telepítő és Parcellázó Banknak.
1909: Meghal Halmi Deutsch Sándor (62), birtokát felesége, Schossberger Anna bárónő (57) örökli.
Halmi Deutsch Sándort a Salgótarjáni utcai zsidótemetőbe temetik.
1909/1910: A Magyar Telepítő és Parcellázó Bank kialakítja az Andrássy-telepet. („Mici-telep”,
„Gyarmat”)
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1914: Meghal Schossberger Anna bárónő, az Anna-telep névadója, a Salgótarjáni utcai zsidótemetőbe
temetik a férje mellé. A birtokot Halmi Deutsch József (24) és a gondnokság alatt álló Halmi Deutsch
Viktor (29) öröklik. Halmi Deutsch Sándor és Schossberger Anna úgy halnak meg, hogy felteszik Vecsést
Magyarország bortérképére.
1914: Halmi Deutsch József és Viktor Halmyra változtatják vezetéknevüket
1914. Kirobban az első világháború. Vecsés község katonákkal és hadikölcsönnel támogatja az országot.
Halmy Deutsch József minden évben minimum 20000 korona hadikölcsönt jegyez, 1916-ban pedig bevonul
katonának. Huszárhadnagy a II. Vilmos császári és királyi 7. huszárezredben. A Piave folyónál harcol, ahol az
ezred elképesztő, 75%-os veszteségeket szenved, ezért a maradékát kivonják a harctérről. 1917-ben és 1918ban, mint tartalékos itthon tartózkodik, és vecsési birtokát irányítja. Nem tudjuk, de elképzelhető, hogy erre az időre tehető a kikeresztelkedése. Halmy a források szerint élete végéig Tisza István híve lesz. A Deutsch
nevet innentől következetesen elhagyja nevéből. 1918-ban megházasodik, felesége az újpesti bárócsaládból
származó Wolfner Lili. A Wolfnerekről azt kell tudni, hogy Magyarország legnagyobb bőrgyárát alapították,
és ott voltak Újpest létrehozói között. 1919-ben a Tanácsköztársaság idején a proletárdiktatúra elkobozza
Halmy vecsési birtokát, de ez csak egy pár hónapig tartó ideiglenes állapot.
Az 1920-as, 30-as években Halmy József Vecsés legnagyobb földbirtokosa és a falusi plébánia kegyura. 1922-ben megszületik kisfia, Halmy Sándor, akit Fehér János plébános keresztel meg. Ebben az évben az épülő vecséstelepi római katolikus templom toronyórájára Halmy József is felajánl 5000 koronát.
A vecsési képviselő-testület leggazdagabb virilistájaként beleszólása van településünk ügyeibe.
1923-ban megismétlődik az 1877-es tragédia, tűz üt ki a felsőhalmi birtokon, 960 juh pusztul el. A birtok azonban túléli a tragédiát és folyamatosan fejlődik. A kastély, az arborétum, a szőlő, az erdő, a tehenészet híres gazdasággá teszik a Halmy-birtokot.
1928-ban Szabados Jenő vecsési festő lefesti az Anna-telepet. A felsőhalmi Anna-szőlőstelep kiváló borairól volt híres, hirdetései folyamatosan olvashatók a korabeli Vecsési Hírlapban.
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1931-ben Halmy József parcelláztatja birtokát, kialakul a Halmy-telep. Az utcák a trianoni tragédiára emlékeztetve elcsatolt városok és földrajzi helyek nevét kapják. Az újságokban a 30-as évek végéig olvashatók a
hirdetések, melyek az embereket a Halmy-telepre csábítják. A név következetesen Halmy-telepnek van írva.
A Halmy-telepen a földbirtokos házat, hazát ad az anyagi és lelki gondokkal küzdő 1932-es ökölvívó
olimpiai bajnokunknak, Énekes Istvánnnak.
1932-ben Halmy József teljesen ingyen 7000 négyszögöl területet ad át sporttelep céljaira. A Vecsési
SC díszelnökké választja, és elhatározzák, hogy évente emlék sportünnepélyt tartanak tiszteletére.
Ki tudja, hogy mi lett volna, ha nem szól közbe az európai népek következő konfliktusa? 1933-ban
Németországban hatalomra jut Adolf Hitler, a modern antiszemitizmus legpusztítóbb hatású szónoka.
Kevesen veszik észre a baljós jeleket, melyek népirtásba torkollnak, és elsodorják majd a Halmy család
vecsési birtokát, a Halmy-telep nevét és a családot is…
KISS GÁBOR

A Halmy-uradalom dolgozói (1928-1942/1945)
„Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya! / Kéz is kell még, mely a földet kihányja.”
(Petőfi)
„A közgazdasági egyetem mezőgazdasági szakosztályának hallgatói az elmúlt tanév II. felében…
Halmy József vecsési gazdaságában… voltak tanáraik vezetése alatt tanulmányi kiránduláson.”
(Köztelek, 1927. júl. 24.)
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Mikor egy-egy történelmi családot (Andrássy, Halmy) bemutatunk, sose felejtsük el a népet, amely mögöttük állt! A Halmy család jólétéért nagyon sok ember dolgozott. Ez a cikk nekik szeretne emléket állítani egy névlistával. Az Andrássy iskola 1928 és 1945 közötti anyakönyvi naplói közlik a diákoknál az édesapa nevét, lakhelyét és foglalkozását. Összeszedtem a naplók alapján, hogy kik és mit dolgoztak a birtokon. A listák velejárója, hogy tartalmazhatnak hibákat, ezeket kérem, nézzék el, és ha tudják, javítsák ki!
A listára értelemszerűen csak azok kerülhettek fel, akiknek gyermeke járt az Andrássyba. Örülnék, ha a
ma élők közül minél többen fedeznék fel az őseiket, és lennének büszkék arra, hogy hazánk egyik virágzó
gazdaságát hozták létre. Jó böngészést!
Béres:
Kovács József, Kövesdi István, Noszka György, Poroszkai József, Rigler Mihály
Bognár:
Obornyi Ambrus, Papp András
Cssősz:
Buzás István, Kiss János, Kókai András, Kókai József, Krausz Mátyás, Noszka György, Recsnik Sándor,
Willing József
Dinnyés:
Bugyi János, Gál István, Szabó János, Menártovics József
Éjjeli őr:
Kövesdi István, Ladoniczki Kálmán, Roik Ferenc
Földműves:
Benyó József, Csernus János, Farkas Józsefné, Gémesi József, István József, Moravetz Ferenc, Moravetz
János, Poroszkai István, Rubos György, Szabó János, Vida András
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Gépész:
Belcsik Ferenc, Budai József, Plagányi Lajos
Gulyás:
Vincze Sándor
Irodatiszt:
Gál János
Juhász:
Nagy József
Kanász:
Kozma Imre
Kertész:
Farkas Ferenc, Kirchner Tamás
Kocsis:
Csőke János, Dóczi József, Farkas Mihály, Fecske József, Hajdú Ferenc, Krajnyák Mihály, Kiss János,
Menártovics József, Potrák Pál, Rigler Mihály, Roik Ferenc, Romhányi János, Sári Ferenc, Szabó János
Kovács:
Polonkai János, Pribék Ferenc
Napszámos:
Böckl János, Farkas János, Horváth Mihály, Kollár Pál, Recsnik Sándor, Reitinger Terézia, Veszelka Pál
Parádés/urasági kocsis:
Varga János
Szénakereskedő:
Nagy József
Szőlőkezelő:
Balogh Sándor
Uradalmi cseléd:
Baráth István, Bednarek István, Fövényes János, Gáspár András, Hajzleczki József, Hanusz István,
Hegedűs István, Hegyi Alajos, Horváth József, Kocó István, Kozma Imre, Kovács Imre, László Menyhért,
Molnár Pál, Nagy János, Pribék Ferenc, Rácz Flórián, Ribai Ferenc, Rigler László, Széchényi Lajos,
Takács János, Veszelka Pál, Vida István, Vincze Sándor, Viola András
Uradalmi gazda:
Mészáros Balázs
Uradalmi intéző:
Madurovicz Alfréd
Uradalmi kőműves:
Fülöp Sándor
Uradalmi tehenész:
Czirják János, Kaldenecker András, Krajnyák Mihály, Molnár Pál, Paizs Ferenc, Prekli Ferenc
Vincellér:
Dóczi József, Nagy Gergely
KISS GÁBOR
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100 éve született a vecsési
Fekete József sportújságíró
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Rohan az idő – énekelte egykor Koncz Zsuzsa a TV 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 emlékszeme 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 hazánkban meghirdetett szavalóverseny győzteseként, országos hírnévre tehetett szert. Arany János: A walesi bárdok c. 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:
„Ezt a sok vihart látott, több, mint 30 éven át
forgatott, nyúzott könyvet adom, Fekete József
kedves tanítványomnak, azzal a kívánsággal, hogy
a könyvecskében sorakozó – nem könnyű! – versek, mielőbb hangot kapjanak előadásában. Baráti
kézszorítással: Ascher Oszkár 1956. V. 25.”
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
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sportújságírásra szakosodott és a Monori-járás területének legtöbb sporteseményéről tudósított.
Munkásságát a ’60-as, ’70-es évek Vecsés labdarúgó történetének hű krónikásaként tartják számon.
Feleségével a vecsési származású művészekről, a Jókai kultúrcsoport kiemelkedő egyéniségeiről, s egyáltalán a színjátszók sikereiről, a szabadtérin tartott eseményekről, helyi iparosok munkájáról, iskolák óvodák életéről, a mezőgazdaságban folyó munkákról, a vecsési piac változatos világáról, különös emberekről, sorsokról rendszeresen írtak a megyei újság Monori Hírlapjában.
Id. Fekete József haláláig a Pest Megyei Hírlap sportrovatának szerkesztője volt. Szalontai Jánost, aki
már több éve a Hírlap tudósítója volt, ő protezsálta be a Népsporthoz. 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 nemcsak Aesedíjas 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.
OROSZ KÁROLY MÉRNÖK-ÚJSÁGÍRÓ

Emlékezzünk!
Az I. világháború centenáriuma alkalmából a Vecsés Tájékoztatóban megjelent egy négyrészes sorozat
a „nagy verekedésről”, főként annak vecsési vonatkozásairól, vitézeiről, de a szerző
– Csuhaj V. Imre kutató – tágabb kitekintést is nyújt erről az elhallgatott, véres tragédiáról.
Az első két részt a tavalyi kalendáriumban közöltük le, most a befejező két részt olvashatják.

Hol terem a magyar vitéz? – III.
A Nagy Háború időszakában a növekvő ellátási igényekkel fellépő front szükséglete és a gyorsan romló
hátországi életviszonyok állították nehezen megoldható kihívás elé a mindenkori magyar kormányt. Ezt
csak tetézte az Osztrák-Magyar Monarchia tagállamai (Ausztria és Magyarország), illetve az egyes országokhoz tartozó etnikai, gazdasági és történelmi okokból elkülöníthető részek (pl. Csehország,
Horvátország) közötti „belső tehermegosztás” ellentmondásossága. Nagyapáink, apáink emlékei szerint
a Véderő Főparancsnokság sohasem félte a legnehezebb frontszakaszokon a magyar vért hullatni, miközben a közös hadsereg élelmezése is szinte csak Magyarországra hárult. A katonáknál a hiányos és alacsony
fejadagok, a ruházat hiánya, a papírtalpú bakancs és a hibázó lőszerkiszabás, otthon az általános élelmiszerhiány, a jegyrendszer megbízhatatlansága, a gyorsan terjedő feketepiac, a falusi létet mérgező rekvirálás okozott növekvő elégedetlenséget.
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A háború alatt egy közjogi és egy közgazdasági természetű kérdés uralta a hazai közéletet: a választójog, illetve a földkérdés.
A nemzet vérét és verejtékét emésztő háború példás katonái a jövőben – a Nagy Háború lezárultával
– nem zárhatók ki sem a magyar nemzet sorsának intézéséből (választójog), sem megélhetési alapok nélküli nincstelenként a nemzetgazdaság későbbi gyarapodásából. 1918-ban az 1. számú néptörvény cenzustól mentes titkos és általános választójogot biztosított, majd a Tanácsköztársaság bukása után megszülető 1919/5985. ME. rendelet több évre előremutatóan adott titkos választási lehetőséget, egykamarás
parlamenttel, de állampolgársági előírásokhoz kapcsolódóan. Az egyik cél – a választásra jogosultak körének bővítése – közvetlenül a Nagy Háború után tehát megvalósult.

De hol a vérrel kiérdemelt föld? Kapnak-e tartós és hosszútávon előremutató megélhetési biztonságot
a legvitézebbek?
1920-ban megszületett a 6650 ME. rendelet a vitézi telekről, amelynek első szakasza az alábbiakról szól:
„ 1.§.
A magyar állam védelmében kitűnt fedhetetlen honfiak részére a haza el nem múló hálája jeléül ingatlanok adományozhatók akképpen, hogy az adományozott ingatlanokhoz meghatározott közszolgálatok teljesítésének kötelezettsége fűződik és az ingatlan a jelen rendeletben meghatározott különleges jogi minőséget nyeri. Az ilyen ingatlan neve: vitézi telek.”
A vitézi telkek döntően önkéntes adományozás útján keletkeztek, nem voltak megterhelhetőek és jellemzően egyenesági elsőszülött fiúgyermek irányába örökítődtek. Vitézi telket kaphattak olyanok, akik a
vitézi címet kiérdemelték, és akik azért folyamodtak. Ily módon teremtődött meg a napjainkig jogfolytonos Vitézi Rend egykori gazdasági alapja.
Vitézi Rend jelvénye
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Mai történelmi tudatunkban gyenge az egykori
vitézek emlékezete. Nem is csoda, hiszen a kommunista rendszer agymosása elfelejtendőnek, „forradalmi hagyományainkkal” ellentétesnek, sőt egyfajta „Horthy-csatlósnak” ítélte őket. De a négy évtizedes feledés homálya a rendszerváltást követően
eloszlott, s újfent megnyílt az esély arra, hogy a vitéz legfőbb sajátossága ismét a maga nagyszerűségében jelenjen meg: a VITÉZ címet vitézi tettekkel lehetett kiérdemelni.
Gál István vecsési vitézeket bemutató nagyszerű
könyve összesen 27 vecsési illetékességű vitézről számol be. Mindannyian hősi tettek véghez vivői voltak.
S bár a harctéri érdemek az események gyors lefolyása miatt nem mindig kerültek rögzítésre, s a felettes szervek meglehetősen szűkmarkúan mérték az elismerést, mégis a vitézi tett előbb-utóbb utat tört
az elismerésért. A „szépen dekorált” vecsésiek közül két személyt emelnénk ki:
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A legmagasabb tiszti kitűntetést kapta: vitéz topolylucskai és kükemezei Bánó Lehel huszárezredes,
aki kiérdemelte a III. osztályú Vaskoronarendet.
Ő egyébként számos egyéb kitűntetés (III. osztályú Katonai Érdemkereszt, Ezüst Sigmum Landis
és a Porosz vaskereszt) tulajdonosa is volt és 19361940. között Vecsés Nagyközség bírájaként tevékenykedett.
III. osztályú Vaskoronarend,
hadidíszítménnyel és kardokkal

Az archív felvételen Vitéz Bánó Lehel
mond beszédet az Újratelepítési
Emlékműnél 1938-ban.
Az Emlékoszlop akkor a Hősök Ligetében
volt, ma felújított állapotában a Szent
István téren.
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A legmagasabb legénységi kitűntetést kapta: vitéz Zelei György honvéd (egyébként a vecsési Vitézsoron lakott), aki kiérdemelte az Arany Vitézségi
Érmet, a budapesti 1. honvéd gyakorezred katonájaként.
(Mindkét kitüntetett katonára Gál István könyve hívta fel a figyelmemet.)
IV. Károly
Arany Vitézségi Érem
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Egyébként a vitézi cím kérelméhez és eredményes elbírálásához az előbbi két kitüntetés – nemzethűség bizonyításával együtt – elégségesnek bizonyult. Legtöbbször olyan legénységi állományú katonák, illetve tiszthelyettesek kérelmezték, akik az alábbi kitüntetéssor birtokosai voltak: I. oszt. Ezüst Vitézségi
Érem („Nagyezüst”), II. oszt. Ezüst Vitézségi Érem („Kisezüst”), Bronz Vitézségi Érem, Sebesülési Érem,
Károly Csapatkereszt.
A Vitézek száz éve a Hazáért és a Királyért harcoltak, sokszor a legnehezebb körülmények között – vitézül.
Emléküket magyar hazafiként őrizzük meg!
CSUHAJ V. IMRE

Akik példája nem feledhető
– őrizzük és örökítsük át utódainkra (IV. rész)
Egy évszázada lezárult a Nagy Háború „négy év vasban és vérben” időszaka, amelyet nem a sokak által óhajtott
béke követett, hanem a vesztes államoknál (így Magyarországon) az anarchia és a bizonytalan jövő, míg a
győzteseknél a korábbi apátiát felváltó nagyhatalmi arrogancia.
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A háborút megelőző „boldog békeidők” visszatérése elérhetetlen távlatba veszett, a mindennapi valóság
hazánkban a szétzilált közigazgatás, az erőszak térhódítása, a területszerző külső erők előretörése, a polgári értékek szétesése és a nemzet és a becsület porba tiprása volt. Vecsés 1914–1918. között, más településekhez hasonlóan, a családfenntartó és megtartó férfilakosságot érintően pótolhatatlan veszteségeket szenvedett el. A település német eredetű lakossága a hadbavonultak vére hullatásával, vitézségével és
szenvedéseivel bizonyította – örök időkre és megkérdőjelezhetetlenül – a történelmi Magyarország és a
király iránti hűségét. Egyetlen ma élő vecsési polgár sem felejtheti el, hogy a városi emlékmű talapzatán,
a hősi halottak között 6 Stász, 5-5 Dobrovitz, Krausz és Monger, 4-4 Frühwirth és Kári, 3-3 Abander, Bach,
Burst, Stiller név található. Nézzünk fel tisztelettel e családokra, és mindig őrizzük meg hőseink emlékét!
Ha napjainkban a magyar történelem iránt érdeklődő gyermekeink és unokáink megkérdezik: Ki volt az első
világháború magyar hőse? Erre nem tudunk olyan egyszerűen válaszolni, mint a Hunyadiak alatt Hunyadi János,
Mátyás király, Kinizsi Pál, vagy a Rákócziak alatt II. Rákóczi Ferenc, Bercsényi Miklós, Bottyán János, Béri Balogh
Ádám, illetve 1848-ban Kossuth, Petőfi, Damjanich, Bem apó, Gábor Áron, Görgey Artúr vagy a vörössipkások
stb. Az egykor, a Nagy Háború alatt szolgált császári és királyi tábornokok neve keveset mond, vagy esetleg negatív érzéseket kelt. Pedig a háborús években magyar vitézséget mutatott fel a Doberdói-fennsík, Isonzó, Volhínia,
a Kárpátok bércei stb. Magyar vért látott a Piave a 2018. július 15-20-a közötti sikertelen offenzívánál is.
Szerencsére a polgári magyar kormány megtalálta a maKiss József, a „levegő lovagja”
gyar vitézség példaképeit: Szurmay Sándor vezérezredes
(1916–1918. között honvédelmi miniszter) egykor az 1915-ös
téli kárpátoki harcok sikeres vezetője nevét viseli a budapesti
helyőrség, illetve Kiss József hadnagy nevét vette fel az MH 86.
Szolnok helikopterbázisa. Annak a Kiss Józsefét, aki tetteivel
méltán érdemelte ki a „levegő lovagja” elnevezést.
Kiss József 1896. január 26-án Pozsonyban született. 1914.
július 14-én gép-, épület- és műlakatos képesítést szerzett.
Július 28-án bevonult a 72. császári és királyi gyalogezredbe.
1915. január 20-án a Kárpátokban súlyosan megsebesült, ezt
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követően önként jelentkezett a légjáró csapatokhoz. Előbb Parndorfban, majd Wiener Neustadtban
(Bécsújhely) vett részt pilótaképzésben. Az olasz fronton szolgáló 24. sz. repülőszázadhoz került, első légi győzelmét 1916. június 20-án aratta, ezt 1918. május 24-ig további 18 db követte, amivel a Nagy Háború
alatt a legeredményesebb magyar pilótává vált. Légi győzelmeinek 50%-át úgy aratta, hogy az ellenséges
gép pilótáját nem lőtte le, hanem a gépét lekényszerítette a földre. Ezért az olasz és az angol pilóták a
„levegő lovagjának” tekintették. Temetésekor egykori ellenfelei koszorút dobtak le a repülőbázisra, a perginei
repülőtérre. 1918 februárjában gépét egy ízben már lelőtték, életét akkor alig sikerült megmenteni.
Kiss József lezuhant gépe

Monarchiás és repülős jelvények

Bár az esetet túlélte, haláláig már nem ért el
új légi győzelmet. 15 vitézségi érmével az egyik legkiválóbb altiszt volt, hadnagyi kinevezése csak halála után érkezett meg. Életpályája, repülési magatartása bizonyítja: az emberség és a nagyvonalúság az ellenféllel szemben is kifejezhető. Kiss
József képviseli a magyar vitézség örökkön örökké
élő eszményét, s e téren Damjanich, Görgey,
Klapka, Bem és az egykori vecsési állomásfőnök, a
híres huszártiszt Bobich János méltó utódja.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó
1922-ben alapította meg a Magyar Érdemrendet,
amely kitüntetés hátulján Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől átvett alábbi idézet található:
SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRANOS (HA
ISTEN VELÜNK KI ELLENÜNK).
Ezzel tisztelgünk ma a Nagy Háború egykori katonái előtt.
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Vecsési 1848-asok
Kiss Gábor, az Andrássy iskola tanára igazi helytörténeti kuriózumokkal szolgál néhány éve. Általa tudjuk,
hogy az Andrássyak Vadászkastélyában megfordult I.
Ferenc József és felesége Sissi, honi hatalmasságok és
külföldi királyi családok sokasága. Tőle tudunk többet
a Halmy családról, a város egyik településrészének tulajdonosairól. A kalendárium mostani számában is
több dolgozatot olvashatunk tőle, amelyekben újabb
’48-as hősökről és a Halmy családról bővíthetjük ismereteinket. Elsőként olvassunk új adalékokat Bobich életéről, majd az újabb hőseinkről.

„Az öreg” – Bobich János 1849 után
„Beszél a szabadság véres napjairul/ S keble áttüzesül és arca felpirul”
(Arany János: Családi kör)
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170 éve zajlott a magyar szabadságharc a hazáért és
az egyes emberek szabadságért. Bobich János, vecsési vasúti pénztáros ennek a harcnak az egyik legendás alakja volt. 1848/1849-es szerepéről már sok
mindent kiderült, sok minden olvasható, én most arról mesélnék, mi történt vele 1849 után.
1849 őszén ő is fogoly volt az aradi várban, de
mivel nem a császári seregből lépett át a honvédseregbe, ezért 1850. január 5-én szabadon engedték.
Aradi fogsága alatt részt vett a nagybeteg Garay
János költőnek való gyűjtésben. Itt a foglyok egy része a napi zsoldjából adakozott.
Bobich adakozó kedve később sem lankadt,
1855-ben a Nemzeti Színháznak is adott, 1861-ben
pedig létre hozta az aradi honvédegyletet. Az egylet
minden évben misével, megemlékezéssel és pénzadományokkal ápolta a holtak emlékét.
1856-ban Spilka Zsigmond, diósgyőri földbirtokos fogadta be és nyújtott neki otthont haláláig. Ezt
Bobich nem mindig vette igénybe, többször is fel-felköltözött Pestre. Ezt leszámítva viszont jól kijött egymással a Spilka család és az öreg ezredes. Fennmaradt, hogy rengeteget mesélt itt a szabadságharcról,
mégpedig vagy német nyelven vagy tört magyarsággal. Vissza-visszatérő mondása volt saját bevallása szerint a harcokban, hogy: „Utána nekem, gyerekek!” A tört magyarságra magyarázat, hogy Bobich János
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Horvátország katonai határőrvidékén született szerb katonacsaládban. 1867-ben létrejött a Kiegyezés.
Minden még élő honvéd, így Bobich is 1000 Ft-ot kapott a királyi pártól, sőt innentől minden évben kapták az öreg honvédek az ún. királyi kegypénzt.
1867-től megindult a honvéd emlékművek felállítása. Ebben az évben a 72 éves Bobich is ott volt
Debrecenben a honvéd emlékmű átadásánál. Ez neki különösen fontos volt, hiszen 1849. augusztus 2-án
Nagysándor József parancsnok helyetteseként szolgált abban a debreceni csatában, ahol az oroszok 2000
magyar katonát mészároltak le.
1868-ban Pesten adakozott a rokkant honvédek, illetve a hadiözvegyek és hadiárvák javára. 1871-ben
is Pesten élt. 1875-ből egy forrás arról mesél, hogy anyagi helyzetének javítása végett kérvényt nyújtott
be a honvédelmi miniszternek.
Halálát az okozta, hogy egy hideg februári este száraz lábbal átkelt a Szinva patakon. 84 éves szervezete ezt nem bírta, így 1878. február 13-án meghalt. Miskolcon a görögkeleti rítus szerint helyezték örök
nyugalomra a templomkerti ortodox temetőben, sírfelirata magyar nyelven készült.
És hogy miért „Öreg”? Katonái becézték így, mivel 1795-ben született, és a harcok idején 54 éves volt.
A másik beceneve, melyet a veres sipkás honvédek ráaggattak, a „Rettenthetetlen” volt, de ez már egy
másik írás témája. Mi most búcsúzunk Vecsés egyik 48/49-es hősétől, aki örökre ott marad a Szabadság
Halhatatlanjai között…
„Bóbics bácsi hosszúszárú csibukjával, katonás magatartásával sajátszerű agg alak volt. A kaszinóban szívesen elkártyázgatott, a tapolcai fürdőben is elborozgatott, különben csendes, de nyakas természet maradt. Egy barátságos együttlét után éjjel a Szinvát, mely útjában állt, átgázolta szürke botosában,
ahelyett, hogy a hídra került volna. Ekkor áthűlt, de betegségében is makacsul visszautasítá az orvosi segélyt. Eleget élt, amint mondá. S hányatottan élt. Neve azonban megmarad a honvédő hősök sorában! Áldás hamvaira, emlékezetére!”
KISS GÁBOR

Első orvosunk, a szabadságharc honvédorvosa
„a … kezem alá került sebesültek között a következő arány volt: okvetlen halálos seb 8, csontot sértő fejseb 5,
könnyebb fejseb 13, mellkason történt sebzés 2, altesten 7, vállon csonttöréssel 3, fölkaron csontsértéses 31,
alkaron és kezén csont 20, könnyű seb a fölső végtagon 9, az alfelén 1, a combon csontsértéssel 11, alszáron
csontsértéssel 4, könyebb sebek az alsó végt. 6. Ezek közül csatatéren műttetett 9, csonkítást igényelni látszott 7.”
(Dr. Karasszon Dénes 1849-es naplója)

170 éve zajlott a magyar szabadságharc a hazáért és a szabadságért. Ennek a harcnak vecsési hősei is voltak. Vecsés 1848/1849-es hősei közé tartozik első orvosunk, dr. Jungmann Dávid. 1855-től már településünkön gyógyított, innentől negyven éven át szolgálta a község népét. Budai születésű orvosként valószínűleg büntetésből kerülhetett Vecsésre, a honvédorvosokat ugyanis a szabadságharc után kitiltották Buda
és Pest területéről. Hozzánk kerülve azonban óriási munkával megfékezte a járványokat és megalapozta
a modern egészségügyet.
1848. október 26-án jelentkezett a honvédseregbe. A kérvény szövege szerint „hazáját szeretné szolgálni.” A 34. porosz herceg nevű ezred alorvosa lett. Az ezred katonáit a népnyelv a porosz herceg német
megfelelőjeként „princprájsz”-oknak nevezte. Az ezred az 1848. decemberi osztrák betörésnél utóvéd-

223

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

harcokat folytatott a Kis-Kárpátokban, majd Bábolnánál. Súlyos veszteségeket szenvedett, ekkor írta a
győztes osztrák vezetés Ferenc Józsefnek a következőket az ezredről: „tiszta magyar, kezdetektől fogva a
lázadók pártjához tartozott… Ezeket meg kell fenyíteni, hogy a példa a többi magyar ezredre is hasson.”
1849 januárjában a sereg Bodrogkeresztúrnál gyülekezett, a tavaszi hadjárat alatt Damjanich hadtestébe lett beosztva. A hadtesten belül a Knezich-dandár részét képezte, parancsnoka Knezich Károly lett,
közvetlenül pedig Podoski Péter és Wolf Adolf irányította a princprájszokat. A tavaszi hadjáratban a legnagyobb veszteséget az isaszegi csatában szenvedte el. A források leírásaiban oroszlánként harcolt Vácott,
Nagysallónál és Komáromnál. Buda felszabadításánál a bécsi kaput ostromolta, a budavári Jungmann ekkor szó szerint a szülőhelyéért küzdött. A világosi fegyverletételig nagyobb szerephez aztán az ezred már
nem jutott. A szabadságharc bukása után az ezred két vezérét súlyosan megbüntették. Az aradi hadbíróság a lengyel Podoski Pétert 12 év várfogságra, az erdélyi szász Wolf Adolfot halálra ítélte.
A vereség után pár évvel Dr. Jungmann Dávid Vecsésre költözött. A Város utcában élt, gyógyította a község lakosságát. A harcok 1849-ben azonban nem voltak hiábavalók. 1862-ben Vecsés népe is megkötötte az
úrbéri egyezséget, óriási dolog lehetett ez Jungmann Dávidnak, aki ezért küzdött a csatamezőn. 1894-ben, 70
éves korában tagja volt annak a Vecsési Olvasókörnek, amely Kossuth első köztéri szobrára adományokat gyűjtött. 1895-ben halt meg, nem érte már meg az isaszegi csata 50 éves évfordulóját. Ekkor leplezték le Gödöllőn
az isaszegi hősök emlékszobrát, a beszédet pedig az öreg vecsési plébános, Arndorfer Alajos tartotta. Az az
Arndorfer, aki 1849-ben az utolsó kenetet adta fel a csata halottainak. Valószínű, hogy a csatamezőn találkozhatott is a fiatal orvossal, dr. Jungmann Dáviddal, aki a csata sebesültjeit kezelte.
…1915-ben Jungmann Dávid unokája, dr. Kalledey Lajos szintén honvédorvos lett, az első világháború csataterein lerokkant katonáinkat kezelte…
„Az 1848/49-es szabadságharc történetírói kevés figyelmet szenteltek a szabadságharcban résztvevő
orvosoknak. Vajon hányan szereztek tudomást arról, hogy mintegy ezer orvos harcolt a szabadságért, azzal az elszántsággal, mindent vállalással, ahogyan csak azok tudnak harcolni, akik tisztában vannak vele, hogy a zsarnokság, a kizsákmányolás számára nem érdemes épségben tartani az emberi testet.”
(Ortutay Gyula)
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A vecsési 1848/49-es plébános: Arndorfer Alajos
„Olyan régen történt ez már; húsz ősz lehullt lombja fedi ezt már! Ezer ember közül egy, ha tudja, mi
volt az a Királyerdő! Egy erdő, amelynek minden fája történetet mondó emlék. Egy erdő, telve ünnepélyes
suttogással; hol a lombnak szelleme van, hol a fűszál emlékezik, hol a geszt sarjadékiban hősök piros vére szivárog, hol a zöld moha álmokat lát, s a zúgó lomb kibeszéli azokat. Az isaszegi ütközet tere az, mely
tartott egyik tizenkét órától a másikig, déltől éjfélig.”
(Jókai Mór: A kőszívű ember fiai)

Bobich János és Kurtz Sándor. Ha vecsési hősöket kellett megneveznem, ők voltak azok, akikről írtak már
előttem, akikről így mesélhettem. Az utóbbi időben azonban három olyan férfiú nyomára bukkantam, akikre szintén büszke lehet településünk. Andrássy Aladár, Jungmann Dávid és Arndorfer Alajos. Andrássy
Aladár neve országosan ismert, de vecsési tevékenységéről és 48/49-es szerepéről eddig keveset tudtunk.
Dr. Jungmann Dávid 48/49-es honvéd orvosi helyt állása engem is meglepett, örömmel nyomoztam és
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nyomozok róla továbbra is. Ebben a cikkben pedig egy eddig szintén ismeretlen és szintén meglepő 48/49es szálról mesélek, hajdani, legendás plébánosunk szerepéről.
Arndorfer Alajos 1851-1902-ig volt Vecsés plébánosa. 1818-ban született Budán, 1841-ben szentelték
pappá, és 1845-ben Gödöllőre került helyettes plébánosnak. Itt érte a forradalom kirobbanásának híre. A kezdetektől a szabadság ügye mellé állt, 1848 májusában adományt ajánlott fel honvédelmi szükségletekre.
Ekkor már javában folyt országszerte a nemzetőrség szervezése. Gödöllőn két ember vezette a nemzetőröket, az egyik a fiatal lelkész, Arndorfer Alajos volt. 1848 júliusában egységét a Délvidékre vezényelték,
de tényleges harcokban nem vettek részt. Hazatérésük után egyes források szerint papi hivatását folytatta, míg egy forrás arról beszél, hogy tábori lelkész lett Damjanich seregében. Ennek tisztázása a további
kutatások feladata lesz.
Ami viszont biztos, az az isaszegi csata. Ez volt az 1849-es hadjárat egyik legfontosabb csatája, ezen
múlt, hogy a Görgey vezette magyar seregek elbuknak-e vagy elindulhatnak Buda felé. 1849. április 6-án,
nagypénteken volt a csata, és három volt vagy későbbi vecsési is a harctéren tartózkodott. Bobich egy
egész dandárt vezetett, Jungmann sebesülteket ápolt, Arndorfer pedig lelki feloldozást adott és temetett.
Az összecsapás a magyar seregek győzelmével zárult, és a végére maga Kossuth Lajos is megérkezett.
Gödöllőn hálaadó mise lett a húsvéti miséből, melyet Arndorfer celebrált. A hívek sorában Kossuth is ott
volt. Plébánosunk ünnepi szózatának egy részlete fenn maradt: „Tehát még sem ölhették meg a nemzetet. Él, mozog és kitör koporsójából. S mindez a feltámadás ünnepén. Minő csodás intelem! Oh, hála legyen neked, könyörülő Istenünk!”
A szabadságharc nemzeti függetlenségért vívott harca elbukott, a jobbágyfelszabadítás viszont nem.
Arndorfer elkerülte a bitófát, és 1851-ben Vecsésre vezette a sors. Itt „nem csak lelki atyja, hanem hívei
mindennapi életének segítője és támogatója lett” - olvashatjuk a Vecsési Életrajzi Lexikonban. Ő volt az
1862-re kiharcolt úrbéri egyezség egyik aláírója, megvalósítva 1848 egyik álmát. Ő vezette sokáig a falusi iskolát és annak iskolaszékét, az ő hívására érkezett Róder Imre hozzánk. 1893-ban már 42 éve irányította a vecsési híveket, amikor így írt róla a Váczi Közlöny: „1851-ben Vecsés plébánosa lett, és azóta itt
él hívei által szeretve, becsülve, velük eggyé forrva, úgy hogy lehetetlenség volna őt Vecsésről elhozni.”
1899-ben a gödöllői temetőben szobrot emeltek az isaszegi hősök sírja fölé, a szobor felszentelésére
és a megemlékező beszéd elmondására Arndorfert kérték fel.
„A galambősz aggastyán, gyönyörű, visszaemlékezésekben gazdag beszédet mondott, mert neki jutott ötven év előtt az a szomorú kötelesség, hogy a haldokló hősöknek feladja az utolsó kenetet s ő is temette el őket Gödöllőn” - írták a korabeli újságok az eseményről.
Arndorfer Alajos tehát azok közé az őseink közé tartozik, akik 1848/1849-ben a hazáért és az egyes
emberek szabadságáért egyaránt kiálltak, nevének ott a helye Vecsés halhatatlanjai között.
KISS GÁBOR

Weisz Bernát Ferenc
„Hatvanadik évében teljesen visszavonult minden üzlettől, s életét közhasznú célok előmozdítására szentelte, s különösen humánus célokra tetemes áldozatokat is hozott. 1861-ben az alkotmányos éra beálltával a fővárosi bizottságba beválasztatván, első indítványa volt a «városi leányárvaház», a mai
Elisabethinum fölállítása, amelyre ő maga azonnal 500 forintot ajánlott föl... Ez a szép intézet ott van az
erdősoron, s Weisz B. ma is a kezelő bizottság elnöke. Ez időtől fogva Weisz B. F. életéből szakadatlan so-
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rozatát lehet felmutatni az indítványoknak, tervezgetéseknek s működésnek. Gond nélkül, magánosan él,
leányai távol vannak tőle, s fiatalságában megszokott tevékenysége nem engedvén, hogy pihenjen, egész
idejét a társadalmi munkának, közjólétnek áldozza. Nyolcvan éves kora dacára ifjúi erővel és lelkesedéssel fut, beszél s tesz mindenütt, hol lehet, s ha nincs tárgy, maga képes ilyesmit teremteni, s bír elég szívóssággal, hogy eszméit meg is valósítsa.”
(Vasárnapi Újság, 1880. augusztus 8.)
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Ha vecsési 48-as hősöket kellett megneveznem, Bobich János és Kurtz Sándor voltak azok, akikről írtak
már előttem, akikről így mesélhettem. Az utóbbi időben azonban három olyan férfiú nyomára bukkantam,
akikre szintén büszke lehet településünk. Andrássy Aladár, Jungmann Dávid és Arndorfer Alajos. Már azt
hittem, nem érhetnek meglepetések, amikor beleszaladtam Weisz Bernát Ferenc történetébe.
Weisz Bernát Ferenc az 1840-es, 1850-es években az akkor Vecséshez tartozó Ferihegy-puszta
egyik bérlője volt. Ferihegy névadója, Mayerffy
Ferenc kiváló borászatot és sörfőző üzemet hozott
létre a pusztán, ahol a vecsési svábok egy része is
munkára talált. 1845-ös halála után az akkori bérlők folytatták a megkezdett munkát, így tett Weisz
Bernát is. Sörárpával kereskedett, szőlőt termesztett
és legelőt adott haszonbérbe. 1851-ben az első országos borkiállításon díjat nyert „kellemes ízű” ferihegyi asztali borával. A ferihegyi sört sokfelé kedvelték, ő egészen Zimonyig, a magyar-szerb határig
eljuttatta.
1851-ben Vecsés új plébánost kapott, Arndorfer
Alajos, 48-as hőst. Arndorfer azzal kezdte vecsési
munkáját, hogy felújíttatta a templomot.
Rengetegen segítették ebben a helybeliek közül.
Weisz Bernát felesége, Ráth Barbara felajánlott a vecsési templom részére egy vörös oltárterítőt, egy albát, egy vállkendőt (humeralét) és egy selyemvánkost, amelyen Szent Bernát apát képe volt művészien kivarrva. Weisz Bernát ferihegyi földbirtokos ugyanekkor a vecsési templom új orgonájára adakozott.
De ki is volt Weisz Bernát, és mit tett 1848-ban?
1800-ban született a bánsági Lugoson. 16 évesen már kereskedő volt, előbb Szegedre, majd a reformkorban Pestre költözött. Pesten barátságba és munkatársi kapcsolatba került Batthyány Lajossal,
akivel létrehozták az első magyar biztosító társaságok egyikét. Tagja lett a Nemzeti Casinonak, ahol barátságot kötött többek között Deák Ferenccel, Kossuth Lajossal, Mayerffy Ferenccel és Széchenyi Istvánnal.
1848-ban Kossuth Lajos lett az első magyar kormány pénzügyminisztere. Kossuth Weisz Bernátot
a főszámvevőségi osztály igazgatójává nevezte ki, így Kossuth legbelsőbb pénzügyi tanácsadói közé került. Csapatával feladatul kapták a magyar pénz létrehozását, melyet sikerrel teljesítettek. Az első magyar nyelvű pénz, az ún. „Kossuth-bankó” megszületése óriási siker volt. Mikor 1848 őszén a
Batthyány-kormány lemondott, és Kossuth lett az ország vezetője, új feladatot kapott, finanszírozni
kellett a magyar honvédsereget. Ezt is sikerrel oldotta meg a munkatársaival együtt. 1849 őszén büntetésből szabadságvesztésre ítélték.
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A börtönből szabadulva folytatta ferihegyi és pesti munkáját. Kidolgozta a magyar tűzkárbiztosítás
rendszerét, megalapította a pesti leányárvaházat, ingyenes Duna-fürdőt hozott létre, Pesten szeretetházat, közraktárakat alapított, bekerült Pest legfőbb vezetői közé. Az egységes Budapest vízvezeték- és gázhálózattal való ellátásának egyik fő kigondolója volt. Alapítója és haláláig tagja volt a Kereskedelmi
Banknak és a Pester Lloyd Társaságnak. Rengeteg tett a független magyar kereskedelem megteremtéséért. Mikor már sikeres, gazdag ember lett belőle, úgy döntött, hogy tudását átadja a fiatalabb nemzedéknek. Óriási vihart kavart a javaslata az iskolai takarékpénztárak rendszeréről, de Weisz erősködött,
hogy csak így lehet megtanítani a pénzzel gazdálkodni a gyerekeket. Az ötlete bejött, a Népnevelők
Budapesti Egyesülete tiszteletbeli taggá választotta. 1888-as temetésén óriási tömeg búcsúztatta.
Mi pedig büszkék lehetünk rá, hogy településünk polgára is volt egy ideig ez a sokoldalú ember, aki
beírta magát örökre a 48-as vecsési hősök közé!

„Azon körülmény, hogy már huzamosb idő óta, különösen pedig a múlt nyáron a ferihegyi sör Pesttől
távolabb fekvő városokba — szinte egész Zimonyig — gyakran szállíttatott… — okul szolgál jelenteni: miszerint most már ismét van valóban finom kitűnő minőségű ferihegyi mártiusi s lehúzott sör
elküldésre készen, s megrendelések tétethetnek Pesten, Nagyhíd utcza 12-ik szám 1-ső emelet WEISZ és
TÁRS. irodájában.
(Pesti Napló, 1852. február 7.)
KISS GÁBOR

Becenevek és ragadványnevek a vecsési svábok körében
Nagyon érdekes, tanulságos előadáson vehettem részt február 25-én a Fő u. 49. szám alatti – Vecsés talán legrégibb – épületében, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein rendezésében.
Amikor megkaptam a felkérést, hogy készítsek pár fotót a rendezvényről és számoljak is be róla, felkerestem Frühwirth Mihályt, mert ő tartotta – kutatásai alapján az előadást Becenevek, Ragadványnevek a
vecsési svábok körében – címmel. Hosszan beszélgettünk e nagyon érdekes témáról.

Frühwirth Mihály előadás közben és a hallgatóság egy része
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Időben ott voltam az előadás előtt, melyre nagyon sokan jöttek el. A rendezők egymás után igyekeztek plusz padokat elhelyezni, de mindenkinek így sem jutott hely. A két helyiség olyan zsúfolt volt, hogy
szinte moccanni sem lehetett. Felállni is nehezen tudtam, hogy normális képeket készítsek, de előre vagy
hátra még pár centit sem mozdulhattam.
Frühwirth Mihály előadását azzal kezdte, hogy megköszönte a meglepően nagy jelenlétet. Egyben sajnálkozását fejezete ki, amiért kételkedett abban, hogy lényegesen nagyobb helyiséget is megtöltöttek volna a vendégek. Sajnálta azt is, hogy többen nem fértek be a termekbe.
Természetesen – mint minden településen – Vecsésen is sok család élt azonos néven. Ezek megkülönböztetésére a találékony közösség többféle megoldást talált. Egyik formája az volt, mikor a felmenő foglalkozása szerint jelölték meg az egyes személyeket családjukkal együtt. A kádárt németül „Faßbinder”,
rövidebben Binder (ebből származik a magyar pintér elnevezése a kádárnak), svábosan Pinda. A Lindwurm
családban máig él ez a ragadványnév: Pinda Taunl, Pinda Tóni az idősebbeknek jól ismert személy.
Egy másik példa a ragadványnevek örökölhetőségére: Dobrovicz Nándor (sz.1887.) összegyűjtötte pénzét, és vásárolt egy szecskavágó gépet, amellyel bérmunkát vállalt. A falu lakosai zsákokban vitték hozzá
az összevágnivaló takarmányt, ezért lett a család ragadványneve: „Szecskás Dobrovicz”. Még az unokáit
is ezzel a névvel illették.
Olyan esetek is voltak, amikor az elődre utaltak a ragadványnevek. Theresia Paulheim 1848-ban született, férjhez ment Dobrovitz Józsefhez (az.1842.) Paulheim néven már nem volt férfiember, így két fiának családját Paulheim-Dobrovitznak nevezték, így különítették el a többi Dobrovitztól. Olyan esetek is,
amikor a keresztnevek adták a megkülönböztető ragadványnevet (Ferkó, Sorzs).
Archív fotó a Paulheim-Dobrovitz családról
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A régi német sírkövek is sok mindent elárultak. Szerepelt az asszony leánykori neve is az asszonyneve mellett, vagyis itt még van megkülönböztető neve az asszonyoknak.
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Különös figyelemmel követtem a Lőrinc név alakulását. Németül: Lorenc; becézve: Lenc, Lenci. Ugyanis
mi 1968 februárjában költöztünk a Halmy telepre, akkor épült ki Vecsés legfiatalabb negyede. Pár házzal
mellettünk már az Állami Gazdaság eperföldjei voltak, oda is jártunk napszámba. Közelünkben, a Bem
utcában volt az egyetlen bolt, Lenci bácsi vegyesboltja. Köztiszteletben állt az idős, alacsony Lenci bácsi.
Üzlete ajtajában várta vevőit az idős boltos, mindenkivel nagyon kedves és előzékeny volt. Nagyítóval is
nehéz manapság hozzá hasonló boltost találni. Igaz, a házat, az üzletet sem találjuk már. 5-6 éve többször jártam a Bem utcában, de a boltnak már a hűlt helyét sem találtam.
Most, hogy az előadás után gondolatban elsétáltam a Bem utcába, bizony összeszorult a szívem: nem
találtam a Lenci-bolt kopottas ajtófélfáját, de legjobban azt sajnáltam, hogy csak a gondolataiban tudtam megidézni a becsületes, jóindulatú, szeretetreméltó Lenci bácsi személyét. Most már tudom, hogyan
lett Lőrincből Lenci, akit a környéken mindenki tisztelt és szeretett.
Kifejezetten örülök, hogy részt vehettem Frühwirth Mihály előadásán, így „találkozhattam” a kedves
Öreggel, Lenci-bácsival, vagyis a becsületességgel, a jóindulattal, a segítőkészséggel, amelyre napjainkban is oly nagyon szükségünk van!
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY I. E.

Ami híressé tette a vecsési savanyú káposztát
A Tölgyesi/Trethán szabadalomként jegyzett
káposztaszeletelő nyomában
Különösen a Vecsési Káposztafeszt idején érdekes lehet, hogy Vecsésen már legalább kétszáz éve savanyítják a gazdák által termelt káposztát. A savanyítással foglalkozó vállalkozók fontos szerepet játszottak és
játszanak ma is a főváros élelmiszer ellátásában. Ebben nagy szerepe volt a XX. század elejétől Vecsésen
gyártott káposztaszeletelő gépnek, vagy, ahogy csak egyszerűen ma is nevezik: a káposztagyalunak. Sokan
úgy tudják, és Somogyi Lajos: Vecsési életrajzi lexikon és eseménytár című munkája is ezt erősítette, hogy
Tölgyesi Károly szabadalma volt a híres káposztaszeletelő berendezés. Anélkül, hogy Tölgyesi (Trethán)
Károly érdemeit kisebbítenénk, a Trethán szabadalomként jegyzett káposzta és más zöldség szeletelő berendezés vecsési történetében – a Trethán család leszármazottainak kérése alapján – néhány dolgot pontosítanunk kell.
Tekintsünk vissza egy kicsit a több szabadalommal rendelkező család történetében, amelyhez Augusztin Károly 85
éves, Fő utcai lakos, a Trethán család leányági unokája volt a
segítségemre. A nagybátyja, a képen látható Tölgyesi (Trethán)
Károly kisiparos, feltaláló (2220 Vecsés Fő u.156). Budapesten
született 1907. március 18-án és Vecsésen hunyt el 1965. június 10-én. Az édesapja, vagyis az adatközlőm nagyapja, Trethán
Péter 1879-ben született Vecsésen. A zseniális tehetségű, ritka
műszaki érzékkel és kézügyességgel rendelkező szakember a
kertekaljai Szép utca 4. szám alatti műhelyében kezdte a szőlőfürtös, szűzmáriás, művészi alkotásnak is beillő fémkapuk,
kerítések készítését. A kisgépek gyártására szakosodott.
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Trethán Péternek két gyermeke született: Károly és Ilona. A gyermekek megszületése előtt már jórészt elkészültek vagy kialakítás alatt voltak azok az okos és szabadalmaztatott gépek, műszaki szerkezetek, amelyek halhatatlanná tették az édesapa, a Vecsési Általános Ipartestület alapító tagjának számító Trethán
Péter nevét.
A ritka tehetséggel és műszaki szakmai érzékkel megáldott vállalkozó küldetésszerűen arra törekedett, hogy az emberek munkáját megkönnyítse és meggyorsítsa. Az IDEÁL serleges kút, az országban mindenütt keresett cikknek számító, hazai és nemzetközi szabadalomként is jegyzett, mechanikusan vagy villamos motorral hajtott 3-4-5-9-11 késes REKORD káposztaszeletelő gépsorozat, és ennek különböző napi
teljesítményre készített változatai, majd a káposzta torzsát fúró berendezés megalapozták Vecsés és a vállalkozás hírnevét.
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Az utolsó Trethán Péter féle szőlőfürtös kerítés
a Halászkert Étteremmel szemközt, a Fő úton

A két háború között egyébként humorosan az a mondás járta, hogy nem is a svábok, hanem a Trethán
káposztagyalu sorozat alapozta meg a vecsési káposzta hírnevét. Lehet benne valami, de azért rögzítsük,
hogy Trethán Péter mester úr maga is sváb származású volt. Aztán jól emlékszem, hogy a vasúti anyaggal
(!) bővített, Rigó utcai német nyelvvizsgámon, 1987-ben az NDK-beli vizsgabizottsági elnöknő (!) először
nem is a vasútról kérdezett, hanem miután a személyigazolványomban látta, hogy Vecsésen van a bejegyzett lakcímem, a hauchdünne Scheibe sauer Kraut, vagyis a leheletvékonyra szeletelt vecsési savanyú káposzta iránt nagyobb érdeklődést mutatott. Milyen jó, hogy hallgattam egykori nyelvtanárom, és a Rigó
utcában tevékenykedő, a Ferihegy TSZ elnökénél is gyakori vendégnek számító Hahn professzor úr javaslatára, és alaposan felkészültem a Trethán család által készített káposztaszeletelő gépekből és a káposzta savanyítás folyamatának részleteiből.
A híres feltaláló és többszörös szabadalom tulajdonos mester fia: Trethán Károly az apja műhelyében
és a Vecsési Iparos Tanonciskolában tanulta a géplakatos szakmát. Miután a mestervizsgát is sikeresen
teljesítette, 1930-ban, édesapja Szép utcai üzemében, önálló vállalkozóként kezdett dolgozni. Aktív tagja, majd vezetőségi tagja volt a Vecsési Általános Ipartestületnek, sőt a Vecsés-Üllői Ipartestület vezetőségéről 1938-ban készült tabló alsó sorában, jobbról a második képen szerepel is a fotója.
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1938-tól a növekvő gyártási igények miatt kicsinek bizonyult a Tölgyesi család Szép utca 4. szám alatti portája. Akkor a Fő út 156 szám alatt, – a Tölgyesi leányági unokától, Teleki Lászlótól kapott és a Rózsa
téri Davidovits Nyomdában készített szórólapon már Szent István út 156-ra - módosított című telken és a
megvásárolt szomszédos telken lényegesen nagyobb műhelyekben, nagyüzemileg, a Trethán család ma élő,
85 éves, leányági unokája, Augusztin Károly tájékoztatása szerint 28 alkalmazottal folyt a gépek gyártása. Akkor ez volt a Vecsés-Üllői Ipartestület területén az egyik legnagyobb vállalkozás.
Az ifjú Trethán Károly jó üzleti érzékkel előbb az édesapja találmányainak értékesítésében ért el sikereket. Jó műszaki érzékkel tovább tökéletesítette a torzsafúró berendezést, majd 1941-ben éppen az ő javaslatára vásárolt a család két cséplőgépet, amivel a vecsési gazdák búza, rozs és árpa asztagjait csépelték el. Ez nemcsak munkát és kenyeret adott a cséplőgépeknél tevékenykedő 54 dolgozó családjának, de
a vállalkozás számára is jövedelmezőnek látszott. A háború utáni diktatúrában azonban sokszor már a
cséplőgép alól, beszolgáltatásként, erőszakkal elvitték a zsákolt terményt a Darula Lissi néni, majd a soroksári Sziedl család tulajdonát képező vendéglő, vagyis a mai Halászkert Étterem helyén, és a vecsési
ökölvívók mai Box Csarnoka helyén működő egykori Leimeter kocsmából kialakított begyűjtési magtárakba úgy, hogy a gazdáknak még vetőmagot is alig hagytak. Sőt, a Terethán család házának szuterénjében és a kertekaljai Brunner kocsma egykori épületében is raktározták két-három évig a felsőtelepi iskola tornatermében a lányok és asszonyok által szórógéppel tisztított zsákos, a gazdák által beszolgáltatott
terményt. Aztán rövidesen a Hofherr traktorokkal vontatott és hajtott cséplő masinákat, elevátorokat is
kárpótlás nélkül elvették a cséplőgép tulajdonosoktól, és államosított gépekként az egész akkori járásból
a monori gépállomásra gyűjtötték össze.
A gasztronómiában, főként az üzemi, iskolai, katonai és vendéglői, nagy tömegeknek főző konyhákon
dolgozók máig nagy tisztelettel emlegetik a háromgenerációs Trethán-Tölgyesi vállalkozó család nevét.
Ugyanis ezek a rangos iparosok az ő konyhai munkájukat is jelentősen megkönnyítették a hagyma, burgonya, sárgarépa, zeller, alma és más zöldség szeletelő és hámozó gépekkel, amelyeket kézi és gépi meghajtásos változatban készítették a megrendelő igénye szerinti teljesítménnyel és vágókés számokkal.
A több szabadalommal rendelkező édesapa,
Trethán Péter azonban 1943-ban elhunyt. A Vecsésen
átvonuló frontok és a sok zabrálás, a deportálás és
a malenkij robotra hurcolás amúgy is jó ideig nehezítette a vecsési vállalkozók munkáját és az itt élők
mindennapjait. Élni azonban mégis kellett, és
Trethán Károly iparosnak az volt a célja, hogy lehetőség szerint Magyarországon maradjon, és Vecsésen
a vállalkozást tovább működtesse. Ez pedig az akkori háborús és kitelepítési felfordulásban nem volt
egyszerű dolog. A Tölgyesire magyarosított vezetéknévvel biztatóbbnak tűnt számára a jövő. A már említett, és itt látható szórólap szerint a szeletelő, hámozó gépek gyártása 1946-ban már a kitelepítéstől
való félelem miatt a sváb Trethán vezetéknévről
Tölgyesire magyarosított vállalkozó, Tölgyesi Károly
Gépüzemében, a Szent István út 156. szám alatt
folyt tovább. Már a magyarosított nevű vecsési ipa-
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ros család műhelyében készült el 1946-ban a napraforgómag hántoló és olajütő berendezés. A napraforgómag héjából és a kifújt törmelék-magból pogácsákat préseltek, amit a vecsési gazdák a jószágaik etetésére használtak, s a tiszta magból préselt napraforgó étolajat pedig haza vihették. Ennek a háború utáni évek élelmiszer beszerzési nehézségei között felbecsülhetetlen értéke volt.
A Szent István út – Magyar út sarki telken a Tölgyesi műhelyben készült a háború után az uborkaszurkáló berendezés is, amely a megmosott uborkákon a savanyítást és az érést meggyorsító lyukakat hagyott.
Ezáltal a savanyító kádakban hamarább összeérett, átsavanyodott, finomabb és piacképesebb lett az uborka,
ami az értékesítési lehetőségek miatt a vecsési gazdáknak is alapvető érdeke volt. A Szent István út 156. szám
alatt szerelték össze az árpa hántolására szolgáló és a rizspótló gersli (árpagyöngy) készítésére szolgáló berendezéseket, a konzervgyáraknak készített zöldborsófejtő gépeket, és még sok egyéb okos masinát. Ezekre a
gépekre az egész országból, sőt a határon túlra rekesztett magyaroktól is volt sok megrendelés.
A háború után a családi vállalkozást vezető Tölgyesi (Trethán) Károly is kiemelkedő műszaki fantáziával és az édesapjától örökölt szakmai tehetséggel megáldott feltaláló, gyakorlati műszaki zseni volt. Az
ő szakmai pályája jó példa lehet a mai magyar szakképzés számára, hiszen a jó mesterektől és a gyakorlatorientált elméletet oktató helyi tanonciskolai tanítóktól nemcsak a gyakorlati ismereteket, szakmai fogásokat, de a vállalkozáshoz szükséges műszaki-gazdasági szemléletet és gondolkodást is megtanulhatták, elleshették a tanulók, ha kellő szorgalom és szakmaszeretet is társult mellé. Tölgyesi Károly is sokat
köszönhetett mesterének, az édesapjának, de Trethán Péter egykori műhelyében az I. világháború után
alkalmazott, felkészült szakmunkásoknak is, mert azok is a szakma alapvető fogásaira és műszaki szemléletre tanították, nevelték az inasokat, köztük őt is. Ezt jól igazolja, hogy 1948-ban a monori centenáriumi kiállításon az általa gyártott káposztagyaluval, hámozó és szeletelő gépekkel aranyoklevelet szerzett,
ami bizalomra és reményteljes jövőre adott okot. Mégsem örülhetett sokáig a kitüntető oklevélnek, mert
alig rámáztatták be a dokumentumot Vecsésen, a hatalomra került Rákosi-féle kommunista diktatúra a
kisipart és magánipart valósággal ellehetetlenítette, műhelyeiket, eszközeiket kárpótlás nélkül kisipari
termelő szövetkezetekbe, ktsz-ekbe szervezte. Tölgyesi (Trethán) Károly ipari üzemét a kommunista diktatúra a többi ipari műhellyel együtt államosította, amelyért az ország, és benne Vecsés többi iparosához
hasonlóan, semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kaptak.
Mivel a Tölgyesi családnak három gyermeke született: Károly, majd a fiatalon elhunyt József, és a ma
is élő Anna, a családról gondoskodnia kellett. Az államosítás miatt Tölgyesi Károly a kőbányai Vegyipari
Gépgyár radiátor üzemében helyezkedett el, ahol rövid időn belül főművezető lett. Ott is számos műszaki ötletével, újításaival erősítette tovább a család szakmai hírnevét. A gyár mérnökei sok műszaki probléma megoldásához igényelték a vecsési szakember tanácsait, amiért jól meg is fizették. Vállalkozói ösztöne, szakmai képessége azonban mégis tovább hajtotta, és 1955-ben újra önálló iparos, a KIOSZ vecsési
tagja lett. A fiával, ifjabb Tölgyesi Károllyal gyártották tovább a szabadalmaztatott és hasznos kisgépeket, sőt újabbakat is kialakítottak. Miután id. Tölgyesi Károly tevékenyen részt vett a KIOSZ vecsési munkájában és az ipari tanulók szakmai gyakorlati képzésében, kiemelkedő szakmai munkájáért, az 1956-os
forradalom után, a KIOSZ-tól „Szakma kiváló mestere” kitüntetést kapott. Sajnos fiatalon, még a nyugdíjas kor elérése előtt, 1965. június elején, váratlanul elhunyt, ami nagy vesztesége volt a vecsési iparos
társadalomnak. A harmadik generációhoz tartozó ifj. Tölgyesi Károly és nagynénje második férje, Fehér
Pál közösen vitték tovább a nagyhagyományú családi vállalkozást, és 1998-ig, az ő haláláig csökkenő darabszámban gyártották a különféle szeletelő berendezéseket.
Ezután egy ideig nem gyártotta senki a káposztagyalu sorozatot, pedig nagy hiánycikknek számított
a hazai piacon. A Tölgyesi-Trethán-féle kézi és gépi meghajtású káposztaszeletelő berendezéseket később,
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miután a találmányi hivatalban bejegyzett határidő korlát lejárt, és a szabadalmi díjat lerótták, Petrics
Péter, vecsési iparos kezdte gyártani. A Petricsék vecsési műhelyében készült káposztagyaluk a piaci kereslethez képest igen kevésnek bizonyultak. Ugyanis nemcsak a káposztájáról híres Vecsésen és környékén, de Soprontól Mátészalkáig keresett cikknek számított a Tölgyesi-Trethán szabadalomként gyártott
káposztaszeletelő berendezés. Ráadásul Petrics Péter 2005-ben elhunyt, s a Tölgyesi-Trethán-féle berendezések gyártása megszűnt. Ezáltal óriási gazdasági és műszaki értékkel lett Vecsés szegényebb. Kevés vigaszt jelentett, hogy az elhunyt Petrics mester felesége, Petricsné Tófalvi (Tagscherer) Éva a káposztaszeletelő berendezésekkel még a XXI. század második évtizedének elején, a messze földön híressé vált Vecsési
Káposztafeszteken is többször tartott káposztaszeletelési bemutatókat az érdeklődőknek.
A Tölgyesi-Trethán-féle káposztaszeletelő gépek megismertetését és a feltalálójuk emlékének megőrzését segítette, hogy a helyi Kulturverein elnöke, Frühwirth Mihály a falusi iskolás fiataloknak rendszeresen szervez helytörténeti kirándulásokat a német nemzetiségi identitás erősítésére. Ennek során a TölgyesiTrethán család temetői síremlékét is felkeresték, ahol, tájékoztatást kaptak Vecsés egyik leghíresebb iparos családjának történetéről és a zöldségszeletelő gépsorozat vecsési gazdák életében betöltött
fontosságáról.
OROSZ KÁROLY NY. MÉRNÖK-ÚJSÁGÍRÓ, HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ

Kapcsolat a földgolyó minden részével
Hívójele: HA7YUB

Mottó: „Nincs felesleges ismeret, nincs értelmetlen információ, nincs egyetlen lényegtelen pillanat sem!”
A. J. Christian
A széles nagyközönség minden bizonnyal a több mint száz évvel ezelőtt elsüllyedt Titanic tragédiája kapcsán értesülhetett bővebben - könyvekből, filmekből - arról, hogy létezik a kommunikációnak egy olyan
módja, mely vezeték nélküli és a Morse-abc- t felhasználva létesít kapcsolatot. A jól dokumentált történet
szerint Jack Phillips, az elsüllyeszthetetlennek vélt hatalmas úszómonstrum rádiós tisztje, 1912.április 15én, azon a végzetes éjszakán, a világon szinte mindenki által ismert: ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti (SOS) segélykérő nemzetközi Morse-kódot használva kétségbeesetten próbált jelzéseket adni az ütközés után 2 óra
és 40 perc múltával hullámsírba merülő hajóról. Persze nem kizárólag ilyen és hasonló történetek kapcsán lépnek akcióba a rövidhullámú hírközlés mesterei, hiszen az 1950- es évektől kezdve, a „gyorstávírászat”, mint tipikus szellemi sport létezik, melynek alapja a Morse-tudás művészetének minél nagyobb
szinten történő művelése. Ezen nem mindennapi sportnak, de nevezhetjük bátran hivatásnak is, egyik nemzetközileg is elismert gyakorlója a Vecsésen élő Falusi Ferenc, aki a rádióamatőrök zárt, ugyanakkor az
egész földkerekségre kiterjedő társaságában, több évtizedes munkásságával olyan helyet vívott ki magának, amire nemcsak vecsésiként, de országos szinten is büszkék lehetünk.
Bizony rég volt az, mikor a 13 éves kiskamasz, 1958-ban, egy már gondolatban jó ideje érlelődő tervét végrehajtva, megépítette első művét, azt a detektoros rádiót, mely egy antenna, egy tekercs, egy szilícium kristály mellett egy hintőporos dobozt is magában foglalt. A korabeli Kossuth és Petőfi rádió recsegve-ropogva ugyan, de megszólalt, nem kevés elismerést szerezve, a szárnyait bontogató ifjú „konst-
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ruktőrnek”. A hatvanas évek második felében aztán jelentős szakmai előrelépés történt a céljait egyre világosabban látó Falusi Ferenc életében. Mint sorozott kiskatona, rádiótávírászként a Morse-abc tökéletes
elsajátítása mellett, megszerezhette azokat a technikai ismereteket, melyek későbbi világraszóló eredményeihez bizonyosan hozzájárultak.

Falusi Ferenc kontaktusban a nagyvilággal
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A következő évek a Budapesti Puskás Tivadar Rádióklubban találják meg, ahol a különböző szakvizsgák letétele után működési engedélyt kap. Nehezen megszerzett lehetőségeit nemcsak magának tartogatja, hiszen egy 15-20 fős fiatalokból álló csapatot maga mellé véve, megalapítja az akkoriban elitnek
számító, egyben igényes szórakozást nyújtó: Vecsési Rádiós Klubot. Kulturális történelmünk fényes lapjaira tartozik az az akkor kibontakozó pezsgő klubélet, melyben az ifjonc rádiósok, nemcsak szakmai, de
baráti közösséget is alkottak a ma kiállító-teremként működő egykori Munkásotthon épületében. Ebben
az időben, a 70-es évektől kezdve már nemzetközi versenyeket is meghirdettek rádióamatőrök számára,
melyre Falusi Ferenc csaknem valamennyi alkalommal benevezett. A verseny kiírása szerint egységnyi idő
alatt – 1nap, 1 hét vagy hónap – minél több Morse-nyelven létesített kapcsolatot kell teremteni a világ
különböző pontjaival. Hogy ez mennyire sikerült, arról a helyezési oklevelek sokasága, a kapcsolat létrejöttét igazoló, úgynevezett QSL /nyugtázó lapok/ ezrei tanúskodnak, melyeket a rádiókontaktust felvevő
felek kölcsönösen, postai úton továbbítanak egymásnak. Persze mindehhez kellett egy olyan adó-vevő masina, melynek beszerzése abban az időben számos akadályba ütközött. Az azóta fiatalon elhunyt
Hadamcsik Tibor, a mindig kedves, megbízható, jó barát, az elektrotechnika kiváló nagymestere egy olyan
készüléket tervezett, melynek közös megépítésével Falusi Ferenc egy máig is kiválóan működő berendezéshez jutott.
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A postán küldött és kapott /QSL/ nyugtázó lapok bizonyítják a kapcsolat megtörténtét

Nem volt hát akadálya, hogy a világ „Vecsésre érkezzen”.
Érkezett is rendületlenül, sokszor nem várt fordulatokat véve. Ezek egyike volt, mikor Fa Nándor és Gát József 1985
szeptemberében az adriai Opatijából Jupát nevű túrahajójukkal indulva, mintegy 70 ezer kilométert megtéve kerülték
meg a Földet. Ausztráliához közel a háborgó tenger miatt
kétszer is borultak, melyről a rövidhullámú kapcsolat révén,
a sajtó híradását megelőzően sikerült tudomást szerezni. Egy
emlékezetes történet volt az is, mikor az atlanti vizeken, nem
messze a Kanári szigetektől egy óceánjáró speciális orvosi beavatkozást, sürgős gyógyszerellátást kért rádiótávírásza révén. A Vecsésről érkező segítség kezdetben lehetetlennek tűnt,
de miután a hajó helyzetét a rádióhullámokon keresztül sikerült pontosítani, az adatok továbbításával, terítésével, a közelben arra járók értesítésével, a szükséges intézkedéseket is
gyorsan megtehették. Nem is gondolnánk, hogy híres emberek, hercegi, királyi családok tagjai, színészek, politikusok
milyen nagy számban vannak jelen a rádióamatőrök elhivaA világban szétszóródott magyarok tott társaságában. Minket, magyarokat, és Falusi Ferenc réközött kiírt versenyen szép eredmény vén, így a vecsésieket is ahhoz a közel 100 fős, a világ legszületett
különbözőbb pontján élő, még magyarul beszélő, gondolkodó, rádiótávírász közösséghez egy eddig talán kevésbé ismert, de létező kapcsolat is fűz. Hogy ne fűzne, mikor
a bábelinek tűnő hangzavarban az új-zélandi Wellingtonból mondják felénk: „Szervusz Vecsés!”
KÉPEK ÉS SZÖVEG: FEKETE JÓZSEF
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Malenkij robot
Emlékművet avattunk szeptember 29-én a malenkij robotra elhurcoltak emlékére.
Részletes írásunkat a 118-119. és 128. oldalon olvashatják.
A fiatalok számára lefordítom a címet: kicsi munka. Ez volt a szállóige 1944 őszétől, amikor a megszálló szovjet sereg megérkezett, és az események a következő forgatókönyv szerint zajlódtak.

A megszállók mindent, ami élelem volt vagy használható ruha, tárgy (főként csizma, kabát, meleg holmi,
a katonanők esetében fehérnemű, illatszer, stb.) azt elvettek, a házakat, lakásokat kifosztották. Ezért volt
a magyarok körében az a vélemény, hogy amíg a szovjetek megjöttek, „addig minden megvolt”, utánuk
a pusztulás maradt. Az országban tíz- és tízezer nőt, lányt becstelenítettek meg, itt, Vecsésen is számtalan tragédiáról tudunk.
Sztálin parancsa értelmében valamennyi munkaképes német származású ember - a 17 és 45 év közötti
férfi, valamint a 18 és 30 év közötti nő kényszermunkára volt sorozható. Ezt a megszálló 2. és 3. Ukrán
Front úgy módosította, hogy az elfoglalt részeken - az 1944. december 22-i 0060. sz. parancs szerint –
már „az összes német származású munkaképes személyre” vonatkozott.
Ők is gyűjtőtáborokba kerültek, a vecsésiek többségében Kál-Kápolnára, és onnan már januárban a
Szovjetunióba vitték őket. A donyecki szénmedence volt az úti cél. Volt, akit ott temettek el, néhányat a
betegek közül egy év után hazaengedtek. A többség 1947 nyarán, őszén tért haza. Nagyon sok német ajkúnak a hazatérés boldogságát borzalmas fájdalom váltotta fel, mert az 1946-os kitelepítéskor a teljes
családját elűzték otthonából, a házában pedig idegen ember élt, az kommunista rendszer kiszolgálója bitorolta a házát.
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Emlékmű Kál-Kápolnán az elhurcolt települések német nemzetisége tiszteletére.
Balról a 2. sorban legfelül látható a vecsési NNÖK címere
Fotó: Frühwirth Mihály
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Fontos tudnivaló, hogy a szovjet megszállóknak voltak helyi kiszolgálói, súgói. Ők segítettek a svábok
felkutatásában, és ugyanők voltak azok, akik egy év múlva az elűzetéskor segítették az új rend vezetőit,
hogy utána kiválaszthassák a kitelepített portáját örökös lakhelyüknek.
Ahol német nemzetiség élt, mint nálunk, ott elsősorban őket érintette a parancs, de ez később lényegtelen szempont lett. Ugyanis Sztálin dühöngött az elhúzódó fővárosi ostrom, és általában a lassú magyar előrehaladás miatt. A szovjet tábornokok tudták, hogy cérnaszálon függ az életük, ezért több százezres fogoly kiszállítását ígérték.
De milyen jogcímen?
A németek által lakott településekről már beszéltünk, őket származásuk miatt hurcolták el.
Aztán voltak hadifoglyok, akik még szovjet fronton kerültek fogságba, voltak, akik a román átállás
után Erdélyben, vagy már magyar területen kerültek fogságba. Ők harcoló alakulatok voltak. Számukra
ez hadifogság volt. De ők nem tették volna ki a 800 ezres embertömeget, akiket elhurcoltak.
Szerte az országban azzal a trükkel vitték a polgári foglyok tízezreit különböző gyűjtőtáborokba, hogy
dokumentet (szovjet katonai igazolást) ígértek az embereknek, és így kísérték őket lágerekbe (a legnagyobb Gödöllőn volt), ahol már mindenki rájöhetett arra, hogy fogoly lett. A polgári foglyok számára helyesebb a „malenkij robot” gúnyos, de a kommunista embertelenséget pontosabban bemutató kifejezés.
Fontos még azt is hozzátenni, hogy aligha van példa arra az aljasságra, hogy nőket is elhurcoljanak.
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Gödöllő a királyi kastély. A szovjet megszállók használták
1944 őszétől az 1990-es kivonulásig (Archív)

A véres és tragikus valóságban semmi különbség nem volt közöttük sem az ellátásban, sem a bánásmódban. Foglyok voltak, számok voltak, akikkel nem kellett elszámolni.
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Mi is volt a GULAG?
Kényszermunka táborok voltak. A ’30-as években kezdték kialakítani és a háború utáni fénykorában
négyezerre tehető a számuk. Szolzsenyicin, az egyik legismertebb rab azt írja GULAG – című Nobel-díjas
könyvében, hogy véleménye szerint a táborokban 50 millió ember fordult meg, és szerinte 40% meg is
halt. 1941-től egy millió szovjet foglyot soroztak be a Vörös Hadseregbe. „Ha túléled – nem leszel fogoly”
– ez volt a jelszó, ami nem volt igaz, mert a háború végén a leszerelt szovjet katonának a hátralévő életét kényszerlakhelyen kellett leélnie, hogy ne beszélhessen arról, hogy milyen életet láttak az elfoglalt területen. 1960-ban hivatalosan bejelentették a táborok megszűnését, de ez csak a táborok csökkentését
eredményezte. Az utolsó, permi 36. sz. tábort 1987-ben zárták be. 1941-től a szovjet vezetés tudatosan
készült a nem szovjet emberek kényszermunkatáborba zárásával, és létrehozták a GUPVI igazgatóságot,
mely a megszállt területekről behurcolt, elsősorban polgári lakosság szétosztását intézte.
Hogy milyen volt az ellátásuk?
Teichter Mihály bácsi – ő közel négy évet volt fogságban, Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke nagypapája – azt mondta: „ha volt étel, akkor is sokszor az anyadisznó sem ette volna meg.” De tegyük hozzá: a
„szabad” Szovjetunióban élőknek sem jutott több, de nekik azt mondták: a foglyok felzabálják!
Csak Vecsésről 600-650 ember került ki fogságba. A kutatások szerint Magyarországról 800 ezer embert
vittek el Szovjetunióba, ennek kb. 10%-a volt német nemzetiségű. Az elhurcoltak legalább 30 %-a meghalt
az embertelen körülmények miatt, de hová számoljuk azokat a tízezreket, akik Gödöllőn, Cegléden, az árokparton, a temesvári tífuszjárványban, Foksániban, Szolyván vagy Csurogon pusztultak el?
Mégis van ennél fájdalmasabb. Az, hogy erről 1990-ig csak a konyha félhomályában, családi magányban beszélhettünk. És még ennél is van borzalmasabb! Hogy isteníteni kellett azokat, akik apánkat,
testvérünket megölték, vagy elhurcolták évekre, és azután testi-lelki betegségekben kaptuk vissza őket.
Isteníteni kellett anyánk, lánytestvérünk megbecstelenítőit. És még ez is kevés volt, mert felszabadítóként
kellett ünnepelni a megszállót, aki tönkretett egy virágzó országot, és megrabolta mindenki életét.
Még az őket becstelenül kiszolgálókét is.
Ezek a megbocsáthatatlan bűnök!
A Szent Kereszt templom foglyokra emlékező szeptember végi szentmiséin könnyeket csal az emberek
szemébe a foglyok dala, mely németül és magyarul is elhangzik. Lehet, hogy erre valaki csak vállat von –
na és! –, de az embernek érdemes arra gondolni, hogy az embertelenségben milyen természetes
Szűzanyához fohászkodni, és közben így vallani a szülőföld iránti szeretetről.
Ha égből földre néz szemed,
Anyánk, ha bút és bajt keres.
Ha nézed itt a föld porát,
ki jár itt véres Golgotán.
Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
ó szánd meg őket, vigasztald őket,
viharban annyit szenvedőket.
Óh Szűzanyánk, Te jól tudod,
nekünk csak szenvedés jutott,
vesd áldó két szemed reánk
és felragyog még Golgotánk.
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Magyarokra nézz, sorsuk mily nehéz,
óh szánd meg őket, vigasztald őket,
viharban annyit szenvedőket.
Idegen földön, óh Anyánk,
hol nincs otthonunk és hazánk,
a foglyok szíve haza sír,
szép magyar földre visszasír.
A foglyokra nézz, sorsuk mily nehéz,
ó szánd meg őket, hozd vissza őket,
viharban annyit szenvedőket.
Kiket elföd más hon pora,
s így nem jöhetnek már haza,
szívünk fohásza Hozzád száll,
könyörögj értük Fiadnál!
Anyánk reánk nézz, könnyünk mily nehéz,
ó szánj meg minket, vigasztalj minket,
viharban annyit szenvedőket!
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Oláh Katalin szobra az avatás első pillanataiban. Balról: Ritter Imre német
nemzetiségi országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba polgármester és Soltész Miklós
államtitkár Fotó: Katona Csaba
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A Hősök Ligetében a szobor avatásán szintén elhangzott egy vers, ami óriási hatással volt a hallgatóságra. Gombos Gyula, a Grassalkovich iskola 7.c osztályos tanulójának előadásában az „Ezer fogoly imája
1944-ben” című ismeretlen szerzőtől származó verset hallhattuk. A fejből elmondott kitűnő előadás után
elkértem a költemény kéziratát. A papiroson a vers után ez volt olvasható: Szolyva, 1944. decembere
Engedjék meg, hogy ehhez néhány gondolatot hozzá tegyek.
1938-ban az első bécsi döntéssel visszakaptuk Észak-Magyarországot, ami a Felvidéken túl Kárpátalját
is jelentette. Magyarország hihetetlen gyorsasággal újjáépítette a közigazgatást, az ipart, a kereskedelmet, mindent, ami a normális élethez kellett. Természetesen a hadászat is előtérbe került, mégpedig a védekezés stratégiája. Az Árpád-vonalat ekkor építették meg, ami a világ csodája volt, hiszen hogyan tudták az akkori eszközökkel ilyen gyorsan megépíteni előbb itt, majd Erdély visszacsatolása után, a teljes
Kárpátok vonalában. Magam is többet láttam, főharcállásponttal és tüzérségi állásokkal együtt.
Lenyűgözőek voltak még felrobbantott állapotukban is, mert a szovjetek később módszeresen megakarták semmisíteni őket. Történetünk esetében most leginkább a Vereckei – Tatár-hágó közötti terület az érdekes.
A szovjetek 1944 nyarán a teljes fronton előretörtek, a cél Berlin elsőként való elfoglalása volt. A fenti két hágón, valamint Erdély felől támadtak 800 km-es frontvonalon! A románok már szokásos árulása
után gyorsan haladtak Erdély felől. Augusztus 23-a után a 400-450 km-es távot alig két hónap alatt legyúrta a szovjet sereg, és október elején már Debrecen – Nagyvárad környékén, illetve Kárpátalján a hágók előtt álltak.
Október utolsó napjaiig dúlt a hortobágyi (debreceni) tankcsata. A csatában lényegesen nagyobb volt
a szovjetek ember és páncélos vesztesége, mégis a németek vonultak vissza a főváros térségébe. A szovjetek már másnap megkezdték a pusztítást, és százával fogdosták össze az embereket, és elkezdték kiszállításukat. Az első ilyen település Hajdúnánás volt.
Nagy kérdés, hogy mi történt Kárpátalján, miért nem tudott áttörni a hágókon a szovjet sereg, hogy
bekeríthessék a hortobágyi német erőket? A válasz roppant egyszerű: mert nem tudták áttörni az Árpádvonalat! Azt sosem foglalták el! Akkor tudtak ott átjönni, amikor a tankcsata végén a németek visszavonultak, és az egyik szovjet hadseregtest elindult Kárpátalja irányába. Ekkor a magyar haderő feladta a
vonalat és visszavonult Felvidék és a főváros védelmére.
Most kanyarodjunk vissza a vershez és Szolyvához. Szolyva a Munkács – Vereckei-hágó útvonalon fekvő kis település. A sikertelenségtől és a súlyos időveszteségtől feldühödött szovjetek itt is kiadták a parancsot a németajkú lakosság azonnali jelentkezésére.
A tábort Szolyván jelölték ki egy parkos térségben, ahol már voltak első világháborús magyar hősi
emlékművek. Erzsébet napjára hívták a férfiembereket „kicsi munkára”. Több kirándulócsoportot szerveztem erre a mostoha területre 10-12 évvel ezelőtt. Az ottani idegenvezetőnk, a csodálatos Horkay Sámuel
így kommentálta Szolyvát: „Óvatosan menjenek a parkban, mert minden centiméteren halott emberek
csontjai porladnak. Közel negyvenezer embert zsúfoltak ide, a fele biztosan itt halt meg. A nagy járvány
miatt a tábort felszámolták, és a még élőket elhurcolták a SZU-ba.” Ezután vált szokássá a környék településein, hogy Erzsébet napkor gyertyákat tettek az ablakba, hozzátartozóik emlékére, visszavárására. A szokás hosszú időn át így is maradt.
Olvassuk el a verset:
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Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre,
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
bűneiben szenvedő fogoly népeidet.
Mi Atyánk, Úr isten, ki fenn vagy az égben,
hallgasd meg hát sok-sok kérésünket végre.
Uram, jöjj, segíts, ha tudsz segíteni,
hogy ne kelljen már tovább ily sokat szenvedni.
Lelkünk már összetört a sok bánat alatt,
könny lett az italunk, kenyerünk a bánat.
Így szállnak el a napok fejünk felett,
Mi Atyánk, Úr Isten, segíts haza minket!
Sok hosszú, álmatlan, hideg éjszakákon,
nem fekhetünk otthon, puha fehér ágyon.
Ha leszáll az este, otthon lámpát gyújtanak,
kedves szüleink csak értünk imádkoznak,
mert hiányzik közülük kedves két fia.
Mi Atyánk, Úr Isten segíts minket haza!
Most pedig, bajtársak, ne essünk kétségbe,
összekulcsolt kézzel tekintsünk az égre,
küldje el nekünk is a várt szabadulást.
Minden szívből szálljon hű ima az égbe.
Mi Atyánk, Úr Isten segíts haza végre!
Vedd el, Uram, tőlünk a keserű kelyhet,
a sok bánat helyett küldj egy kis örömet,
hogy az életünk tovább örömteljes legyen,
és amit akarunk, sikerüljön minden.
Egész családunkkal hálát adunk neked.
Mi Atyánk Úr Isten áldott legyen neved!
Áldd meg otthon hagyott kedves szüleinket,
apánkat, anyánkat, kedves testvéreinket.
Hallgasd meg őket minden kérésükben,
hogy boldogok lehessünk az egész életben.
A családban együtt áldjuk neved,
Mi Atyánk Úr Isten hála legyen neked, Ámen
A Kárpátaljaiaknak pokol lett az életük. Színmagyar településeket szakítottak félbe. Egyik Szovjetunió,
a másik Csehszlovákia rabja lett. Erre is gondoljunk az emlékezésnél, ez a szép szobor legyen főhajtás az
SZALONTAI JÁNOS FOTÓ: KATONA CSABA
elhurcoltaknak.
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15 éves a Kisspista Színház
Egy zsenge tinédzser kor, és mégis micsoda lenyomata a helyi kultúra erejének! Vers és próza, tragédia és komédia.
Helyi titánok és márkás, ünnepelt színészóriások, fiatalok és pályájuk delelőjén állók izgalmas egyvelege a 15 év!
Mindennek a motorja Varsa Mátyás, településünk szülötte, színész – rendező és Ő a Kisspista Színház alapítója,
vezetője. Számunkra eljuttatta a társulat fellépéseinek mérlegét, mely a VT honlapján olvasható.
Most a sokrétűséget bemutatva, ebből szemelgettünk néhányat.
Olvasása folytán nemcsak felejthetetlen esték és emlékezetes alakítások jutnak eszünkbe, hanem az, hogy a húszas
években kezdődő „amatőr” színjátszás szeretete és művelése fennmaradt.
A parázs, az érték megmaradt, a hamut elfújta a szél, és az érték, a szórakoztatás igénye újra és újra életre kelt.
Köszönjük Neked és munkatársaidnak!

A kezdettől máig:
2004. június 13. Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony – ősbemutató. (Zene: Lenkefi István) JAM Ház.
2005. április 9. „…és nem is kevés” - József Attila est.
Vendég: Ex trió, Szirtes Edina (ének). JAM Ház Kamaraterme.
2006. február 26. Moliére – Varsa: Don Juan JAM Ház
2006. március 26. Varsa Mátyás: Tin és Puttó Li-potban – ősbemutató.
A Kisspita Színház és a Budapesti Kamaraszínház közös produkciója, Kútvölgyi Erzsébettel és Nagy
Zoltánnal. JAM Ház Kamaraterme.
2008. április 21. Az „Ismeretlen Petőfi” – Varsa Mátyás estje
Vendégek: Lenkefi István (ének, gitár), Papp Krisztina (ének) Károly Katalin (zongora)
2009. szeptember 4. Varga László: Hajléktalan musical.
Zene, dalszöveg, színpadi novella: Varga László. Szövegkönyv: Kisspista Színház. A Szépszemű angyalom és
a Mary dala című számok szövegírója: Böjte György. Angyal: Szirtes Edina (Mókus) m. v. Kiállító-terem.
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Hajléktalan musical. Balról: Kókai István, Fogarasi Katalin, Madaras Ádám,
Papp Krisztina, Lenkefi István Fotó: Katona Csaba
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2009. Csirió – zenés mesejáték óvodásoknak, kisiskolásoknak. Dramatizált állatversek, népzenével.
Szerzői: Drégely László, Kormos István, László Noémi, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Pósa Lajos,
Szabó Magda, Tóth Krisztina, Weöres Sándor, Zelk Zoltán. Falusi Óvoda.
2013. november 30. Euripidész-Homérosz: Íphigeneia (zártkörű előbemutató)
Kar: Concerto Harmonia. BÁKK.
2014. február 24. „Jégtörő Mátyás” Varsa Mátyás, Tamási Á. – Ady estje. Róder Imre Könyvtár.
2015. február 14. Homérosz-Euripidész-Aiszkhülosz-Szophoklész: A nagy viszály. Kar: Concerto
Harmonia. Régi Művelődési Ház (JAM).
2015. április 10. A szerelem (h)arcai Varsa Mátyás előadói estje. Róder Imre Könyvtár.
2016. január 23. Bálint Ágnes, Ferenczy Hanna, Gammel József, Rideg Sándor, Varsa Mátyás: A
Futrinkától a Bakterházig – Magyar Kultúra Napja. BÁKK.
2016. augusztus 27. Carlo Goldoni: A hazug. BÁKK. +++++++
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Goldoni: A hazug Fotók: Katona Csaba

2018. június 14. Varsa Mátyás: Pipacsméhecske Zenéjét szerezte: Szirtes Edina Mókus (Negyedik
Generáció). Grassalkovich Általános Iskola. Kisspista Színház
SZAJAN

            

VECSÉSI KALENDÁRIUM 2020

Beszélgetés Varsa Mátyás színházteremtővel
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Idősb Kiss István nevét bizonyára ismeri a többség. A vecsési születésű rendező 20 évvel ezelőtt hunyt el,
nevét a 2004-ben Varsa Mátyás által alapított Kisspista Színház őrzi. A néhai színész és rendező – polgári foglalkozása mechanikai műszerész volt – a vecsési kulturális élet egyik nagy alakítója, a település közkedvelt alakja volt. Nem csak nagyszerű alakításaival és rendezéseivel írta be magát a helyi kultúra „nagykönyvébe”, hanem a vecsési színjátszásért tett áldozatos munkájával is. Ugyanis a Jókai Kultúrcsoport alapítójaként ebben is elvitathatatlan érdemeket szerzett.
– Vecsésen híres volt az ’50-es években alapított Jókai Kultúrcsoport. Egészen kis gyerek voltam, tán
négy éves, amikor a szabadtéri színpadot építették, de már ott sürögtem-forogtam én is az unokatestvéremmel. Láttam, hogyan „csinálják” a színházat, ez nagy hatással volt rám, és amikor lehetett, én is bekapcsolódtam a helyi kulturális életbe – idézte fel Varsa Mátyás, a Kisspista Színház alapítója a több mint
fél évszázaddal ezelőtt történteket.
Varsa Mátyás már az iskolás évei alatt ízlelgette a színészi pályát, szavalóversenyeken ért el jó eredményeket, és még nem töltötte be a tizennyolcat, amikor felvették a Színművészeti Főiskolára. Ez pedig
nagy szó volt akkoriban, mert a nagy színészek között sem volt ritka, hogy csak a sokadik próbálkozás
után nyertek felvételt.
– 13 éves koromban próbáltam ki magam először egy szavalóversenyen, amit még Kiss Pista bácsi
szervezett. Attól kezdve jártunk ilyen versenyekre és általában mindig jó eredményt értünk el, többször
az országos döntőig is eljutottunk. Aztán a középiskolában az osztályfőnököm bízott meg egy Mikulás műsor megszervezésével, ami olyan jól sikerült, hogy attól fogva állandóan szerepeltünk. Nagyon sok tehetséges osztálytársam volt, valaki nagyon jó színjátszó lett, másvalaki megnyerte az amatőr táncdalfesztivált, a harmadik kabaréjeleneteket írt és még sorolhatnám. Tulajdonképpen végig színházaztuk a középiskolás éveket. Az osztályfőnököm azt mondta, arra egy iskolát lehetett volna alapozni, amiket mi ott
csináltunk – emlékezett vissza Varsa Mátyás.
Színészi pályája során több nagy névvel állhatott egy színpadon, és voltak, akik az általa rendezett
darabokban szerepeltek. Ruszt József nagynevű rendező – akinek a nevét Zalaegerszegen egy tér is őrzi
– szerződtette őt a kecskeméti színházba, ahol több darabot is rendezett, együtt dolgozott Székely Gáborral
és Jancsó Miklóssal, játszott a Nemzeti Színházban, rendezett az egri színházban és a Szegedi Nemzeti
Színházban is. 2001-ben egy országos drámapályázaton nyert különdíjat, a Magyar Rádió mutatta be
Pipacs méhecske című mesedarabját, színészeti tanulmányokat írt a Színház folyóiratba, az elmúlt években pedig a nyelv és a mitológia kapcsolatait kutatta. Ezek után tért vissza otthonába, Vecsésre, hogy színházat alapítson.
– Engem ebben az egészben a kultúra érdekel. Ezen a rendkívüli módon hierarchizált kultúrán szeretnék változtatni. Ma van 10 nagy sztár a Földön, akiket Ausztráliától Kamcsatkáig mindenhol sugároznak, és a legtöbben olyanok szeretnének lenni, mint ők. De abba nem gondolnak bele, hogy a világnak
elég ez a 10 nagy sztár, több hasonlóra nincs szükség. Meglátásom szerint azonban sokkal normálisabb
lenne egy úgynevezett hálózatos kultúra kialakítása, amelyben a kisebb közösségek, mint például egy városi kerület, vagy egy olyan kis város, mint Vecsés, megteremtik a saját kultúrájukat. Sajnos, nagyon nagy
hiteltelenség és személytelenség van ebben a globális világban, ezért arra törekszem, hogy eredeti és emberközeli kapcsolatot alakítsunk ki a színházzal, és ott, ahol mindenkit ismerek, ezt jobban meg lehet csinálni. Az emberek szeretik, ha megvan a személyesség, megérzik, ha valamit értük csinálnak, többek között ezért fontos, hogy legyen Vecsésen helyi színház és erős legyen a helyi kultúra – hangsúlyozta Varsa.
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Ehhez azonban fontos lenne, hogy legyen egy megfelelő helyszín – teszi hozzá –, ahol akár hétről hétre elő lehet adni a színdarabokat. A Bálint Ágnes Kulturális Központ színházterme a legtöbb esetben nagynak bizonyul, a vecsési színjátszók előadásaihoz egy 80 férőhelyes kamaraszínpad lenne a legideálisabb,
ilyen azonban egyelőre még nincs a városnak.
A Kisspista színház az elmúlt 15 év alatt több mint háromtucat előadást mutatott be a közönségnek,
a komoly hangvételű daraboktól a komédián át, szinte minden volt a repertoárban. Varsa Mátyás azonban a helyi színház egyik legfontosabb küldetésének tartja, hogy minél több vecsési anyagot mutasson be
a nézőknek.
– Nagyon szeretném, hogy lássák a vecsésiek, hogy innen bárhova el lehet jutni. Ezt bizonyítja az a
sok értékes ember, aki ezen a településen élt és alkotott. Most például Tarr Ildikó, a Petőfi gimnázium
egyik tanára érdekes darabját szeretnénk bemutatni. Ildikó országos drámaíró pályázatokon ér el jó eredményeket, érdekes és értékes darabjai vannak. Fontos, hogy összeszedjük a vecsési értékeket és meg tudjuk mutatni a helyieknek, hogy lássák, nekünk igenis van saját kultúránk, és ebben kellene élnünk. Nagyon
fontos, hogy megismerjük és felfedezzük a saját kultúránkat, mert ezáltal még büszkébbek lehetünk arra, hogy vecsésiek vagyunk.
VARGA NORBERT
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2015. A szerelem (h)arcai – előadói est Fotó: Katona Csaba

A székelyt kórházba szállítják, mert áfonya szedés közben megtámadta a medve.
A család és a barátok, amikor meglátják, hogy 5-6 infúzió lóg belőle és 10 centinként tapasz
borítja, jajgatni kezdenek.
– Ne jajgassatok! Ez mind semmi! Látnátok a medvét…

Bálint Ágnes Kulturális Központ
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A Bálint Ágnes Kulturális Központ 2019-ben is megannyi kulturális- és közösségi programmal várta kedves látogatóit.
A 2019-es évadban is igyekeztünk a BÁKK (Bálint Ágnes Kulturális Központ) szlogenje, hívószavai
mellé olyan minőségi és méltán elismert művészeket és produkciókat párosítani, akik az előző években már megszokott élményt és szórakozást nyújtják a kultúrára éhező vecsési és környékbeli közönségünknek.
Minőségi színházi előadásaink mellett klubkoncertjeinket is megszerveztük, Vecsésen láthatta koncertrajongó közönségünk többek között a Quimby, a Honeybeast és a Margaret Island zenekarokat.
Programkínálatunk részei a már szintén hagyományosnak mondható Dumaszínházi esték is, melyek nagy
népszerűségnek örvendenek a vecsési közönség körében. Vendégül láttuk többek között Kőhalmi Zoltánt,
Kiss Ádámot és Beliczai Balázst is. Idén is folytatódott Vecsés Város és a Játékszín között létrejött megállapodás, melynek keretein belül láthatta a vecsési közönség a sztárművészeket felvonultató produkcióikat. A BÁKK színpadán köszönthettük többek között Szervét Tibort, Zsurzs Katit, Nagy Sándort, Kovács
Patríciát és Gálvölgyi Jánost is.
Idén gondoltunk a klasszikus zene rajongóira is. Október 5-én a Magyar Állami Operaház neves művészei tették tiszteletüket a BÁKK-ban, és sztárvendégként csatlakozott hozzájuk Oszvald Marika is egy
opera és operett gálaestre, mely a Puccinitől Lehárig címet viselte.
2019-ben immár hetedik alkalommal rendeztük meg májusban a Bálint Ágnes Mesefesztivált, melynek előkészületeit még 2018 szeptemberében elkezdtük. A hetes meseszám tematika köré felépített kétnapos programkavalkádból most sem hiányozhattak a családi koncertek, az ingyenes szabadtéri játékok
és a kincskeresés. A mesefesztivállal egy időben jelent meg a Manó Könyvek gondozásában a Bálint Ágnes
Emlékház, a Bálint Ágnes Kulturális Központ, a Vecsési MesterCenter és a Pátria Takarék támogatásával a
Futrinka utcán túl című Bálint Ágnes Antológia, melynek történeteit a legismertebb kortárs meseírók jegyzik: Berg Judit, Lackfi János, Kertész Edina, Szabó T. Anna, Tamás Zsuzsa és Tóth Krisztina.
Természetesen nemcsak Mesefesztiválkor gondolunk az ovis gyerekekre, hiszen évad közben is folyamatosan gyermekszínházi előadásokkal várjuk a vecsési óvodákból a gyerkőcöket.
Kiállításaik közül kiemelkedik az „Éj színesen” című kortárs tárlat, melyet Harsányi Levente műsorvezetésével nyitottunk meg.
Tavasszal tudományos és ismeretterjesztő előadássorozatot szerveztünk „Mi, magyarok” elnevezéssel,
melyen Szörényi Levente és Grandpierre Attila is előadóként szerepelt.

Intézményeink élete 2019-ben
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Nyáron ismét megszerveztük ingyenes nyári Kultúrsokk eseményeinket: a Retro Partyn a nyolcvanaskilencvenes évek magyar slágereire rophatta közönségünk, ahol a retro kvíz játékunkat követően retro fotó kabinban örökíthették meg a vicces és boldog pillanatokat a résztvevők. Augusztusban a magyar folklóré volt a főszerep második Kultúrsokk eseményünkön, ahol a hagyományos néptánc lépéseket is elsajátíthatta a közönség. A programon fellépett többek között a Balla Péter Népdalkör és Citerazenekar,
Művészeti csoportjaink, a Concerto Harmonia Énekkar, a Balla Péter Citerazenekar, a Kisspista Színház
magas színvonalon, több szakmai elismerést magukénak tudva működnek már évek óta. Sok-sok fellépés,
előadás áll már mögöttük, és nemcsak Vecsésen, de az országban, sőt a határokon túl is ismerik őket.
A Gammel Kör kézműves foglalkozásaival segíti a gyermekek kreatív fejlődését, a Mesefesztivál mindkét
napján saját standdal várták a családokat.
Idén is folytattuk hűségprogramunk népszerűsítését, melyhez már sokan csatlakoztak. Szeretnénk a
program keretein belül különböző ajándékokkal és jegy elővásárlási lehetőséggel jutalmazni törzsközönségünket. A hűségprogram jelen pillanatban hírlevél rendszerben működik, melyre a www.kulturba.hu
weboldalon, vagy személyesen jegypénztárunkban lehetséges a feliratkozás.
Közönségünk visszajelzései és tapasztalataink alapján fő célunk továbbra is egy 21. századi, fiatalos
és lendületes kulturális intézmény és közösségi tér építése, amely a modern és interaktív programok mellett a hagyományos kulturális értékeket is változatlanul képviseli. Ez az irány populáris, népszerű programokat ötvöz magas művészettel és közművelődéssel, valamint otthont ad továbbra is a helyi művészeti csoportjainknak és a közösségi foglalkozásoknak. Szeretnénk programkínálatunkat tovább bővíteni,
hogy egyre többen találhassák meg nálunk a kulturált kikapcsolódás és szórakozás lehetőségét.
Várjuk kedves nézőinket, látogatóinkat, partnereinket 2020-ban is közösségi és kulturális programjainkra!
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Munkatársaink:
Baráth Mária gazdasági ügyintéző, Czibolya Bettina művelődésszervező, Dankos Melinda ügyintéző,
Dobrovitz Eszter ügyintéző, Eftimie Dorin karbantartó, Germányi Jánosné technikai munkatárs, Kissné
Kauremszki Anna ügyintéző, Kis Tóth János igazgató, Lajos Anna Julianna ügyintéző, Lakner Dóra művelődésszervező, Méhész-Matus Eszter pénzügyi vezető, Mészáros Krisztina grafikus, Nagy Gyula művelődésszervező, Nagy Richárd technikus, Schmitsek Gabriella igazgató-helyettes, Sohajda László marketing menedzser, Tóth Boglárka ügyintéző
KIS TÓTH JÁNOS IGAZGATÓ
FOTÓK: KÁLLAI-TÓTH ANETT, GÁBOR KRISZTIÁN

A Vecsés város temetője sorozat II. kötete jelent meg Szegedi István főszerkesztőnek, a SZIGÜ Zrt. vezérigazgatójának gondozásában. A kötet
szerzője Orosz Károly, aki gyűjtő és értékmentő munkával dolgozta fel a
temető történetét, a halálozáshoz és temetéshez kapcsolódó szokásokat.
A könyvet Bahget Iskander fotóművész képei gazdagítják.

Vecsési Zeneiskola – Alapfokú
Művészeti Intézmény
Sváb fecskék-Schwäbische Schwalben: Illés Máté, Hadamcsik Emese, Csányi
Barbara, Csányi Nikolett. Taksony ezüst minősítés

Főbb események 2018 decemberétől
2018. december
December 16.
December 20.
2019. január
Február 19.
Február 24. Vasárnap
Március 9. Szombat
Március 20.

Félévi vizsgahangversenyek
Mindenki Karácsonya Fanfár, VHZ karácsonyi hangverseny, közreműködött
az ifjúsági fúvószenekar
Petőfi téri templom. Közös zenei produkció: a Petőfi iskola, a zeneiskola
és a Mosolyország óvoda kórusa
Félévi vizsgahangversenyek: Szélpál Krisztina 14-én, Keresztes Sándor 15-én,
Hasulyó Beáta és Gincsai Beáta 16-án, Rozmán Angéla 17-én, Kákonyi Borbála 18-án.
Pillangó koncert az Evangélikus templomban.
RÉTESEVÉS a Grassalkovich iskolában. Közreműködött
a zeneiskola ifjúsági fúvószenekara, vezényelt Szabó Imre.
Maglódi zongoraverseny vecsési résztvevőkkel.
VII. Vecsés Rézfúvós kupa.

Rézfúvós Kupa a JAM házban március 20.-án. 37 versenyző 13 zeneiskolából
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Március 29.
Április 11.

Halásztelek, zongoraverseny.
Time’s up koncert A zeneiskola növendékei és tanárai mellett közreműködött
a Mosolyország óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda dolgozói kórus produkcióval.

A Time's up koncert zárószáma a Mosolyország óvoda és a Bálint Á. óvoda
dolgozóiból alakult kórussal

Április 27.
Május 19.

Pilisvörösvár Landesrat ifjúsági fúvószenekari minősítő verseny. Vez.: Szabó Imre.
Erzsébet téri templom felújítása zeneiskolai hangverseny
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Templomfelújítás, ünnepi hangverseny: Túri Júlia, Túri Marcell

Május 24.

Az Andrássy iskola színdarabja (BÁKK): Vakáció a halott utcában. Közreműködött
a zeneiskola ifjúsági fúvószenekara
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Június 12.
Szeptember 2.
Szeptember 30.
Október 4.
Október 22.
November 11.
November 29.

Tanévzáró hangverseny és bizonyítványosztás
Évnyitó közreműködés az Andrássy iskolában
Falusi Óvoda Zene világnapi hangszerbemutató
Erzsébet tér koszorúzás és megemlékezés október 6-a alkalmából.
Az Andrássy iskolával közös zenei produkció, közreműködött
Kapa Zsuzsa és Möntör Máté.
Pillangó koncert az evangélikus templomban
Lámpás felvonulás Falusi Óvoda
Petőfi isk. Szalagavató zenei közreműködés
RAINER-MICSINYEI LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Munkatársaink:
Intézményvezető: Rainer-Micsinyei László
Intézményvezető helyettes: Szélpál Krisztina
Iskolatitkár: Makádi Szilvia
Vonós tanszak:
Kákonyi Borbála hegedű, Rozmán Angéla hegedű, Mráz Fruzsina hegedű, Falvay Cseperke Edit cselló
Fafúvós tanszak:
Horváth Péter klarinét- szaxofon- furulya, Sándor Tamás klarinét-furulya, Takács Péter klarinét,
szaxofon- furulya, Szélpál Krisztina oboa-furulya, Vigh Krisztina fuvola
Szolfézs:
Klézli Julianna Sára, Papp Anikó
Magánének:
Majsai Julianna Eszter
Rézfúvós:
Boldizsár Zsolt harsona- tenorkürt- furulya, Láng Zsolt trombita- furulya, Szabó Imre fúvószenekari
vezető, trombita-furulya, Rainer-Micsinyei László harsona- tenorkürt- trombita
Gitár:
Möntör Máté László
Harmonika:
Keresztes Sándor Kristóf
Zongora:
Endreffy Attila, Kerepesi László, Kapa Zsuzsanna, Szőke Beáta, Tóth Kamilla
Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Károly utca 1.
Telefon: 06 -30 758- 56 90
honlap: www.vecsesi-zeneiskola.hu
e-mail: info@vecsesi-zeneiskola.hu
facebook: https://www.facebook.com/vecsesizeneiskola
„Vecsési Zeneiskola a kultúráért” Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Számlaszám: 65100091-10096527
Adószám: 18669660-1-13
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A Vecsési Egészségügyi
Szolgálat – 2019-ben

A 2019-es év legnagyobb eseménye az új Alapellátási Központ megvalósítása és átadása. Ünnepélyes keretek között adták át 2019. szeptember 6-án a Dózsa György úti elavult rendelők helyén Vecsés új kétszintes egészségügyi komplexumát, melyben az alapellátás mellett az ország legmodernebb mentőállomása is helyet kapott,
megfelelő személygépkocsi parkolási lehetőséggel. Az új egészségügyi központ hosszú távú megoldást jelent a
vecsési lakosság egészségügyi ellátására. A két mentőautó számára kialakított mentőállomás a térség egyik fontos hiányosságát is pótolja, mert a Ferihegyi Mentőállomás több mint egy évtizeddel ezelőtti bezárásával a mentőellátásban fehér folt keletkezett ezen a területen. Nagy tettet hajtott végre a vecsési önkormányzat azzal, hogy
ezt a hosszú és nem sima utat: – amely az alapellátási központ és mentőállomás együttesének ötletétől a kivitelezés befejezéséig tartott – kitartóan végigjárta és anyagilag is támogatta. A Kormány 400 millió forinttal
járult hozzá a beruházáshoz, de mindez kevés lett volna, ha a vecsésiek nem végzik el a munka dandárját: kezdve a tervek kidolgozásától egészen az utolsó simítások elvégzéséig. Reméljük, a jövőben kiemelkedően magas
szinten fogja szolgálni Vecsés lakosságának érdekeit (fotóink).
Fotó: Katona Csaba
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Bejárat az udvar felől, balra
a sorszámot osztó automata

Harminc autó fér el a parkolóban
Fotó: Varga Norbert

2018-ban jelentős pénzösszeget nyert az intézményünk célzottan eszköz- és műszerfejlesztésre, melynek felhasználása időben a 2019-2020 években lehetséges.
A Szakorvosi Rendelőintézetet a Vecsési nagyközségi tanács létesítette 1984-ben. Jelenleg is a költségvetési szerv fenntartója és az alapítói jogok gyakorlója Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
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tülete. Ennek nagyon örülhetünk, hogy nem került állami kézbe. A Vecsési Egészségügyi Szolgálat ( a továbbiakban VESZ ) 2010-től önálló költségvetési intézményként működik, melynek része a háziorvosi ügyelet, iskola-egészségügy, a védőnői szolgálat, a járóbeteg szakorvosi és egynapos sebészeti ellátás, valamint
a sportorvosi- és foglalkozás-egészségügyi rendelés.
Minden szakterületünk a jobb és biztonságosabb ellátásra törekszik, ezt biztosítja a VESZ MSZ EN ISO9001:2015-ös minőségi tanúsítványa, melyet 2019-re is megkaptunk. Így nagyobb lehetőségeink is nyílnak pályázati pénzek elnyerésére.
2017. november 1-jén elindult az új elektronikus egészségügyi szolgáltató tér (EESZT) és az e-recept
bevezetése, és azóta is folyamatosan fejlesztésre került – ezért fontos a beteg adatainak pontosítása és
megfelelő dokumentálása. Szeretnénk felhívni betegeink figyelmét arra, hogy a Szakrendelő szolgáltatásait CSAK a földszinti betegfogadó részlegen – betegirányító vagy kartonozó – történő bejelentkezés alapján vehetik igénybe, melyhez TAJ kártya és személyi azonosító okmány szükséges. A szakrendeléseken az
egészségbiztosítási törvény alapján NEM lehetséges bejelentkezni az ellátásra. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy ha nincs megfelelő okmányuk, a fentiek igazolására a Kormányablaknál kérjenek megfelelő okmányt,
illetve ha adataikban, lakcímükben változás történt, ott tudják módosítani ezeket. A betegek leleteit csak
személyesen vehetik át: személyiségi- és adatközlési jogaik védelmében az Európai Unió GDPR adatközlési direktívája miatt. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.)
Laboratóriumunk tulajdonképpen csak egy mintavételi helyiség – itt vizsgálatokat nem végzünk – a
levett vér és egyéb minta anyagokat 9.00-kor gépkocsival továbbszállítjuk a XVIII. kerületi Szakrendelő
Laboratóriumába, ahol nagyrészt a vizsgálatokat végzik, illetve a speciális laboratóriumba tovább szállítják azokat a levett mintákat, melyek vizsgálatát nem tudják elvégezni. A kért vizsgálatok egy részéért
térítést kell fizetni – ezért célszerűbb ezek levételét a XVIII. kerületi Szakrendelő Laboratóriumában levetetni, és ott kifizetni a térítési díjat. Arról a mintavétel előtt figyelmeztetjük a betegeket, hogy mely vizsgálatok nem végezhetők el térítésmentesen. Az elvégzendő vizsgálatok kérését számítógépre visszük, és a
XVIII. kerületi Szakrendelő Laboratóriumába továbbítjuk, az elvégzett vizsgálatok eredményét – egyenlőre - internetes úton kapjuk meg, majd az EESZT továbbfejlesztése után közvetlenül a beküldő kérheti
le a kért vizsgálatok eredményét.
Legtöbb rendelésünket évek óta csak előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés útján lehet igénybe
venni – ami sajnos a betegek körében nemigen terjedt el mind a mai napig. Panaszkodnak a hosszú sorbaállásra és a nagy tömegre – de éppen ezért vezettük be az előzetes időpontkérés lehetőségét, hogy kerüljük a tömeges tumultust és veszekedést. Ahol előjegyzés alapján lehet igénybe venni a szolgáltatást –
ott az előjegyzett betegeknek van elsőbbségük, és az esetleges szabad időben vagy ha valaki visszamondta az időpontját, nem jelent meg az előjegyzettek közül, csak akkor hívhatunk be mást.
Folyamatos a honlapunkon történő előjegyzés! Néhány szakrendelésünkön a betegek kevésbé élnek ezzel a lehetőséggel, pedig ez a betegek kényelmét szolgálja. Előjegyzés a www.vecsesiszakrendelo.hu honlapunkon érhető el, melyet folyamatosan frissítünk. Itt követhetők a személyi változások az ellátó orvosok körében és a rendelési időkben bekövetkező változások is.
Szakrendelőnk népszerűsége továbbra is nő – főleg a környező települések betegei körében – a tavalyi
évhez képest 2019-ben 3,2%-kal nőtt. A 2019-es évben eddig 145.924 fő! (2018-ban ez a szám 141 400.)
Továbbra sem nőtt viszont a NEAK finanszírozásunk (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – az Országos
Egészségügyi Pénztár utódja – utalja számunkra a teljesítmény alapján a pénzügyi támogatást)
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2018-ban lehetőség nyílt az „Egészséges Budapest Program”-ban való részvételünkre. A pályázatunkat elfogadta az Irányító Hatóság: így megvalósulhat az elavult, leamortizálódott készülékek cseréje mellett új diagnosztikus eszközök beszerzésére és ezekkel új diagnosztikai szakrendelések beindítására is, mint
(pl. mammographia, osteodenzitometria) magyarul: megindulhat helyben a mellrák-szűrés és a csontritkulás (osteoporosis) szűrése is. A 2019-es évben közbeszerzési eljárást indítottunk a denzitometriás készülék, hordozható ultrahangos készülék a memmographia mellé, CTG készülék a terhesgondozáshoz,
hysteroscopos torony az egynapos sebészetünkre, tehát ezek beszerzése folyamatban van! Talán még az
idén sikerül a várótermi padok cseréje is.
Az Egynapos Sebészeti részlegünkben a megnövekedett forgalom ellenére is a folyamatos működés biztosított.
A városi nagyobb rendezvényeken a Szakrendelő munkatársai változatlanul várják a lakosságot a helyben elvégezhető lakossági szűrésekre (cukorbetegség, magas vérnyomás, koleszterin-szint mérése). Hogy
a 2019-ben pl. a Káposztafeszten előállt tumultust elkerüljük – valamiféle regisztrációs rendszert a 2020as évben szükségesnek látunk bevezetni.
A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány célja a vecsési lakosság egészségügyi
llátásának javítása, ezért a közhasznú tevékenységet az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító
egészségügyi és rehabilitációs tevékenység területén fejti ki. A közalapítvány továbbra is várja
az alapítványi támogatásokat az alábbi bankszámlaszámra:
Takarékbank: 65100091-11251585
Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását: adószám: 18695553-1-13)
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Vecsés egészségügyében dolgozók névsora:
Albert Alexandra, Bagó István, Bagóné B. Tímea, Bakó Éva, Balog György, Bartha Béláné, Bartus
István, Bayer Józsefné, Bőszin Gyula, Buhalla Júlia, Csériné Noszka Éva, Csernyák Réka, Darabné T.
Ildikó, Dr. Balázs Margit, Dr. Barabási Zoltán, Dr. Bartos Géza, Dr. Berkes István, Dr. Bottyán Ferenc,
Dr. Csősz György, Dr. Dékány Gyuláné, Dr. Durgham Ussama, Dr. Ebnet Judit, Dr. Enyedi Lajos, Dr.
Essek Ferenc, Dr. Fecser Emese, Dr. Fülöp Viktor, Dr. Harmath Barbara, Dr. Hetthéssy Judit, Dr. Holányi
Péter, Dr. Hollós Gábor, Dr. Hoppa Mónika, Dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor, Dr. Jobaházi Jenő,
Dr. Juhász Ferenc, Dr. Kántor Mihály, Dr. Kecskeméti Edit, Dr. Keresztúri Imre, Dr. Keserű Róza, Dr.
Kiss Ivett, Dr. Kiss Tamás, Dr. Koós Attila, Dr. Köllő Zsolt, Dr. Kruppai Ferenc, Dr. Laczkó Magdolna,
Dr. Lajos Beáta, Dr. Lakos Gábor, Dr. Lippai Beáta, Dr. Lugosi Mária, Dr. Melly András, Dr. Mérth
Gizella, Dr. Molnár Imre, Dr. Nánay András, Dr. Orbázi Zsuzsanna, Dr. Pál András, Dr. Papp Zsolt, Dr.
Pelcz Ádám, Dr. Péli Rita, Dr. Piróth Csaba, Dr. Popon Rozália, Dr. Prendl Beatrix, Dr. Ringwald Zoltán,
Dr. Sibalin Milán, Dr. Soós József, Dr. Szabó Anita, Dr. Szabó Ida, Dr. Szabó Tibor, Dr. Szarvas Tibor,
Dr. Szauder Ipoly, Dr. Szebeny Gábor, Dr. Szegi József, Dr. Takács Ildikó, Dr. Tamás László, Dr. Tóth
Jolán, Dr. Tóth Mónika, Dr. Urbán Veronika, Dr. Vajda Mária, Dr. Vámos István, Dr. Váradi Hedvig,,
Dr. Varga Krisztina, Dr. Végh Katalin, Dr. Vereb Éva, Dr. Villányi Imréné, Dr. Wéber Gabriella, Dr.
Zayats Sergiy, Dr. Zsilinszky Zsuzsanna, Ébertné Antal Beáta, Endrődiné Böszörményi Katalin, Falvainé
B. Katalin, Faragóné Zelizi Orsolya, Farkas Beatrix, Farkas Sándorné, Farkasné Danka Tünde, Földi
Katalin, Gáncs Józsefné, Gazsek Mária, Gazsiné B. Tünde, Godóné N. Mónika, Hargitai Levente, Hauser
Péterné, Havacs Katalin, Hidvéginé M. Anikó, Hollóné V. Tünde, Horváth Ferenc, Hudák Zoltánné, Illés
Mihályné, Jáger Tamás, Kállai Zsoltné, Kecskeméti Józsefné, Képíró Istvánné, Kerezsiné E. Zsuzsanna,
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Kismihály János, Kissné Gonda Szilvia, Kollár Tünde, Kovács Ferencné, Kovács Krisztián, Kovács Péter,
Kovács Péter János, Lázók József, Lovas Ottó, Máriánné Sasvári Katalin, Matheisz Mártonné, Mede
György, Molnár Erzsébet, Molnár Krisztina, Molnárné Hevesi-Tóth Éva, Mongel Istvánné, Mórocz
Istvánné, Nagy Józsefné, Nagy Lászlóné, Nagy Zsoltné, Nagyné M. Katalin, Novák András, Nyerges
Jánosné, Nyuliné Vatai Piroska, Olajosné K. Anikó, Pálmai Ferencné, Pap Erzsébet, Papp Mária, Pethő
Orsolya, Pintér Anita, Pintérné S. Erzsébet, Salmanné K. Erzsébet, Sámsonné Barát Ildikó, Schillerné
Majer Anita, Selmeci Diána, Sértz József, Simonné M. Judit, Siska Veronika, Somogyi Andrea,
Strohmayer Klára, Susán Márta, Szabó Imréné, Szarka Béláné, Szászi Andrásné, Szásziné H. Ildikó,
Szélesné Hevesi Erika, Szűcs Kulcsár Jánosné, Takáts Erzsébet, Tanai Melinda, Teleki Lászlóné, Torma
Ottília, Tóth István, Török Árpádné, Török Gáborné, Tuifelné V. Katalin, Varasdiné Sz. Mariann, Varga
Gyuláné, Varga Péterné, Vargáné Tarr Mária, Villányiné B. Mária, Wirthné S. Éva, Zakócs Gizella,
Závodszky Andrea, Zéman Zoltán, Zsapka Jánosné























Semmelweis Bölcsőde
A Semmelweis Bölcsőde és Telephelye, a Tipegők Bölcsőde szolgáltatását a Vecsésen élő, munkát vállaló,
kisgyermeket nevelő családok részére kínálja és elhelyezkedésükből adódóan a bölcsődei ellátás Vecsés teljes területét le tudja fedni.
A bölcsőde az alapellátás keretében 20 hetestől, 3 éves korig látja el a gyermekek szakszerű nevelését
és gondozását.
A Semmelweis Bölcsőde 5 csoportszobájában 68
gyermeket tudunk fogadni. A csoportokhoz közvetlen kapcsolódik a 3 fürdőszoba és az átadó, a földszinten található még egy kisebb szoba, ahol az időszakos ellátást biztosítja az intézmény.
A bölcsődének saját konyhája van, amely mindkét telephely étkeztetését ellátja. Nagy hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a rendeletben meghatározott
korszerű, egészséges, életkornak megfelelő táplálék
a gyermekek számára étvágygerjesztő és finom is legyen.
Az emeleten találhatóak az irodahelyiségek, a
személyzeti öltöző és a mosdók, valamint egy irattár.
Damjanich utcában a Tipegők Bölcsőde 2019 júniusában nyitotta meg kapuit, ahol 2 gondozási egységben, 4 csoportszobában 56 gyermeket tudunk fogadni. Az épület földszintes, az egyik szárny részen
találhatóak a csoportszobák a hozzájuk tartozó 4
fürdőszobával és az egységenkénti 1-1 átadó helyiséggel. A szobák berendezése korszerű, új bútorokkal
ízlésesen lett berendezve.
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Szakmai programunk összeállításánál fontos szempont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol
élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyermekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet kívánunk biztosítani a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek.
Mottónk: szeretettel és szakértelemmel nevelni.
A bölcsőde működtetésében minden munkavállalónk meghatározó szerepet foglal el.
Munkájuk összehangolása a két intézmény között az aktuális napirendhez igazodik.
A bölcsődénk célja, hogy olyan sokszínű tevékenységeket kínáljunk a gyermekek számára, mely a természetes kíváncsiságukra építve, az egyéniségüket figyelembe véve, minden területen biztosítja a fejlődésüket. Munkatervünk során az alapellátásukon felül nagy hangsúlyt fektetünk, hogy minél színesebbé
tegyük a gyermekek mindennapjait, különböző programokkal, játéklehetőségekkel, szellemi és testi, érzelmi és értelmi intelligencia fejlődésüket a családokkal együttműködve segítsük.
Kisgyermeknevelőink napi szinten nyújtanak különböző készségfejlesztő programokat, gyurmázást,
ragasztást, színezést, festést, melybe szabadon kapcsolódhatnak be a gyermekek. Mindennapi teendőink
között szerepel a mese, vers, mondóka, ének alkalmazása, a testi fejlődésüket segítjük játékos tornákkal
mozgásokkal, és nagy mozgástevékenységüket elősegítjük az udvari játékeszközeinkkel.
A napi programjainkon felül igyekszünk minden ünnepet, jeles napot behozni bölcsődéinkbe.
Az elmúlt évben több programunk is volt: 2018. december 6-án érkezett hozzánk a Mikulás, akit a
gyermekek nagy szeretettel és énekkel fogadtak.
Karácsonyunkat január elején rendeztük, mivel úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan ünnep, amely egy
meghitt családi ünnep, és az első karácsony élményét nem szeretnénk elvenni a családoktól.
2019. február 19-én az első ünnepünk a farsang volt, melyre a gyermekek és a kisgyermeknevelők is
vidám jelmezekbe öltöztek. Egy zenés délelőttöt töltöttek el a bölcsődéinkben.
Az egyik legmozgalmasabb hónapunk április volt, hiszen húsvétot és a Föld napját is ünnepelhettük.
A Föld napján a gyermekek a kisgyermeknevelőkkel virágokat ültettek, melyet utána együtt gondoztak.
Ez nagyon sok lehetőséget nyújt az információ szerzéshez, növényekről, színekről, formákról, illatokról.
Húsvétkor állatsimogatóval, tojás és ajándék kereséssel egy vidám délelőttöt töltöttünk a bölcsödében.
Az anyák napját májusban minden csoport egyénileg ünneplik. Nagy szeretettel készítik a különböző
ajándékukat a gyermekek az édesanyáknak.
Júniusban az új intézményünk megnyitására nagy örömmel és várakozással készültünk, a nyár folyamán itt is megkezdődtek a beszoktatások és folyamatosan töltődtek fel a csoportok. A gyermeknapunkat
az új bölcsőde megnyitása után június 22-én tartottuk
mindkét intézmény számára, ahol a családoknak igyekeztünk egy eseménydús napot biztosítani. Különböző
programokkal vártuk a családokat, volt ugrálóvár, rendőrautó, családi vetélkedő, kézműves foglalkozások, arcfestés, udvari játéktevékenység, tombola és büfé.
Elmondhatom, hogy ez az esemény mindenki számára
kellemes és mély benyomást tett, sok pozitív visszajelzést
kaptunk. Szeretnénk hagyományt teremteni, hogy egy
nyári szombaton meg legyen tartva ez a jeles nap. Június
hónapban még egy óvodalátogatás is belefért a programunkba.
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Majd szeptemberrel egy új nevelési év indult, és idén immár a két bölcsőde látta el a gyermekek bölcsődei ellátását.
Októberben tökfaragással, festéssel bővült a programunk, a gyermekek a csoportszobákban ügyeskedtek, s
az elkészült alkotásokat a bejárati ajtóknál helyeztük el. Novemberben már hangolódtunk a karácsonyra és a gyermekek megismerkedhettek a mézeskalács készítéssel, nyújtották, formákat szaggattak, sütés után díszítették.
Mindkét intézmény azonos szakmai programon, azonos szakmai elvekkel látja el feladatait. A két intézmény között napi szintű kapcsolat van. A gyermekek felvételi kérelmét, illetve elbírálását a Mária utcai „anya” bölcsőde végzi.
SEMMELWEIS BÖLCSŐDE

2220 Vecsés, Mária utca 1.
+36-29 350-139, 36-30 668-7022
Intézményvezető: Káldy Györgyné
Intézményvezető helyettes: Schäferné Pálmai Anikó
email: vecsesibolcsike@gmail.com
Semmelweis Bölcsőde Telephelye – Tipegők Bölcsőde
2220 Vecsés, Damjanich utca 34-36.
+36-29 751-753, +36-30 362-9321
Szakmai vezető: Gulyásné Sipos Ágnes
email: vecsesibolcsike2@gmail.com
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A 2019-es év krónikája a Vecsési
Bárka Baptista Gyülekezetben
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Örömmel és hálásan gondolok vissza a 2019-es évre mindazért a sok élményért, áldásáért, amit hozott
számunkra, holott még hátra van belőle két hónap.
A gyülekezetünk belső élete mozgalmas volt, mégis kellőképpen kiegyensúlyozott és átlátható. Hétről
hétre átéltük a testvéri közösség erejét és örömét, amikor az istentiszteleteken találkoztunk egymással és
Krisztussal, és ebben a találkozásban volt lehetőségünk személyesen növekedni a hitben és a megismerésben, majd mindezeket cselekedetekre váltani. Ennek része a sok imakérés, amiket közösen hoztunk az
Úr elé, csakúgy, mint a bizonyságtételek, megtapasztalások, amikor Isten munkájáról, gyógyításáról, szabadításáról számolhattunk be egymás előtt. Ezt nemcsak istentiszteleteken, hanem házaknál, különböző
csoportokban is van lehetőségünk megélni, még bensőségesebben, közvetlenebb formában. Része ennek a
közösségnek az a sok gyermek, akik annyi örömet és életet hoznak az alkalmakra, és akikkel egész évben
több csoportban is foglalkozunk. Van külön alkalmunk a tiniknek, csakúgy, mint a fiataloknak, ami remek lehetőség, hogy rendszeresen együtt legyenek, élvezzék a korosztályuk társaságát, és őket foglalkoztató kérdésekre találják meg a választ a Biblia fényében. Hasonló megfontolások miatt működik rendszeresen a női bibliatanulmányozó csoport is. A hölgyek ezen kívül évek óta működtetnek egy patchworkklubot, ahol havonta alkotnak valami újat a mindenféle anyagokból, foltokból, miközben tartalmas lelki
közösséget is teremtenek a résztvevőknek. A férfiak is minden hónapban találkoznak, hogy változatos módon próbára tegyék magukat és a képességeiket, és hogy végiggondolják saját szerepüket férjként, apaként, családfenntartóként és a társadalmi kötelezettségek tükrében. Az idei évtől lehetőségünk nyílt bejutni a városi gondozási központba, ahol a gyülekezet néhány hűséges tagja jóvoltából rendszeresen áhítatot tartunk a jelenlévőknek.
Idén is együtt örülhettünk Isten munkájának, amikor a pünkösdi kirándulás alkalmával a Balaton vizében többen is megvallották hitüket a bemerítkezéssel, mint ahogyan menyegzőn is közösen örülhettünk
egy új család születésének. Emellett temetésen is részt vettünk, hogy a viszontlátás biztos tudatával, de
gyásszal a szívünkben búcsúzzunk egy testvérünktől.
Az ősz első hétvégéjén az összes vecsési családra gondolva kitelepítettük a Bibliai Családi Parkot a focipálya mellé, ahová a borongós idő ellenére több száz gyermek jött ki a szüleivel együtt,
hogy az ingyenes szórakozás kínálta élményben részt vegyen. FOTÓ
PLAKÁT A park sikerét látva jövőre megismételjük majd a programot. A húsvéti és karácsonyi ünnepek előtt a gyülekezet bábcsapata sok száz gyermek és pedagógus előtt lép fel különféle intézményekben és nyújt egy tanórányi programot, megismertetve az ünnepek valódi üzenetét a gyerekekkel. Ebben az időszakban
bábcsapatunk 20-30 fellépést is vállal, és Vecsésen túl sok környező településre kapnak meghívást.
Közben pedig nem feledkezünk el azokról sem, akik szükségben
vannak.
Némelyeket anyagilag vagy fizikailag segítettünk meg egyCsaládokat vártak
egy alkalommal, de olyan is akad, akit rendszeresen karoltunk fel,
a rendezvényre

Vecsés város hitélete 2019
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látva azokat a szociális körülményeket, amik megkeserítik az életüket. Idén is több gyerektáborban részt
vállaltunk technikai, szellemi és fizikai módon határon innen és túl Erdélyben, Kárpátalján és a
Vajdaságban is. Emellett pedig októberben a férfiklub egy lelkes és tehetséges csapata Beregszászba látogatott, ahol az ott épülő imaházon végeztünk el nagyon fontos építési munkálatokat, így segítve fizikai
módon az ottani lelki missziót, elősegítve a megmaradást.
Vendégünk lehetett Hanoch Munir lelkipásztor és missziós vezető Pakisztánból, akivel évek óta partneri viszonyunk van, és aki nagyon sokat tesz az üldözött keresztényekért saját hazájában. Árvaházakat
alapított és üzemeltet, iskolát hozott létre olyan gyerekeknek, akik sosem tanulhatnának, és időről-időre
sikerül gyermeket és családokat kimentenie a modern kori rabszolgaság kegyetlen és embertelen mocsarából. Komoly anyagi támogatással tudtuk kivenni a részünket a szolgálatukból, amivel szó szerint embereket mentenek és adnak nekik új esélyt az életre, lelkipásztorunk pedig januárban meglátogatja őket,
hogy tanítsa az ottani vezetőket és részt vegyen a terveik megvalósításában.
Mindezeken túl folytatjuk a gyülekezetplántálást Péteriben, ahol szép fokozatosan kezd kialakulni egy jövendő gyülekezet magja. Állandó istentisztelettel, gyerektáborral, alkalmi rendezvényekkel vagyunk jelen a
falu életében, és adunk lehetőséget arra, hogy megismerjenek minket és rajtunk keresztül a Megváltó Jézust!
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A Dózsa – Lőrinci utcák sarkán állt valamikor ez a pici baptista imaház.
Ma boltok vannak a helyén – Fotó: Fortepann

A gyülekezet legnagyobb kihívása továbbra is az, hogy nincs saját ingatlanunk, ezért a BÁKK-ban tartjuk alkalmaink többségét, amiért nagyon hálásak vagyunk a Művháznak és a vezetőségének, de ez értelemszerűen korlátoz is minket, hiszen csak bérlők vagyunk, mint bárki más. Reménységünk van a továbblépésre és egy saját ingatlan megszerzésére, de ennek a feltételei még csak most formálódnak, úgyhogy Isten kezében vannak a terveink…
Szóval sok okunk van a hálára, hiszen annyi minden történik, napról-napra megtapasztaljuk Isten jelenlétét, kegyelmét és gondoskodását, és tudjuk, hogy a jövőnk is az Ő kezében van. Így adunk hálát a
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2019-es év minden élményéért, kihívásáért és áldásáért, holott még nincs is vége… Hiszen idén is tervezünk karácsonyi missziót, ahogyan jó néhány rászoruló család megsegítését is, akiknek szeretnénk az ünnepet élelmiszersegéllyel tartalmasabbá tenni. Hamarosan indul a Baptista Szeretetszolgálattal és a BÁKKtal közös cípősdoboz gyűjtő akciónk, ahol idén is szeretnénk sok száz dobozt összegyűjteni, hogy környékbeli és határon túli rászoruló családok gyermekeit juttassuk így karácsonyi ajándékhoz.

Sikeres volt a cípősdoboz akció – fotó:bárka
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December 1-jén 16 órakor tartjuk a már hagyományos ingyenes adventi koszorúkészítési közösségi
rendezvényünket a BÁKK-ban, ahová mindenkit szeretettel várunk. Közben pedig már készülünk a jövő
évre is, amikor február 21-én egy nagy, ingyenes komolyzenei koncerttel szeretnénk megajándékozni a várost ahol, élünk és szolgálunk..., de ez már a jövő év krónikája lesz majd!
TÉGLÁSI LAJOS LELKIPÁSZTOR
VECSÉSI BÁRKA BAPTISTA GYÜLEKEZET

In memoriam – Marschalkó Gyula
(1921. december 26. Rákoskeresztúr – 2019. szeptember 13. Gödöllő)
1955 októberétől volt Vecsésen az evangélikus egyházközség lelkésze.
Irányításával épült az evangélikus lelkészlakás (1962) és az előző evangélikus templom is (1971). A vecsési híveket 1991-ig szolgálta. A gödöllői szeretetotthonban 98 éves korában hunyt el. Nyugodjék békességben!
Kal info

Vecsési
Református
Egyházközség
Református templom az óvódával

A templomunkban írjuk alá a testvér gyülekezeti
megállapodást Feketepatakkal (Kárpátalja).
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Alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnaponként – 10 órától a vecsési református templomban (Árpád utca 6.).
Gyermek-istentiszteletek: párhuzamosan a vasárnap 10 órás istentisztelettel 2 csoportban
(óvodások és iskolások)
Házi istentisztelet: Minden hónap első vasárnapján 16 órától a Klapka utca 47./A szám alatt.
Egyéb hétközi alkalmak:
Imaóra:
Istentisztelet:

Fiatal Felnőtt Bibliaóra:
Bibliaóra:
Kisifjúsági Bibliaóra:
Ifjúsági Bibliaóra:

hétfőnként 18 órától a gyülekezeti házban (Árpád utca 9.)
páratlan héten szerdán 10 órától
a Gondozási Központban
szerdánként 18:30-tól a gyülekezeti házban
péntekenként 18 órától a gyülekezeti házban
szombatonként 15:30-tól a gyülekezeti házban
szombatonként 17 órától a gyülekezeti házban
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Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve
és én megnyugvást adok nektek...” Mt 11,28.
Jézus hívását továbbadva, szeretettel várunk mindenkit vasárnapi istentiszteleteinkre és hétközi alkalmainkra gyülekezetünk közösségébe, ahol Vele, a királyok Királyával, és uraknak Urával, Jézus
Krisztussal találkozhatunk, aki megváltott minket, meggyógyítja életünket, helyreállítja kapcsolatainkat!
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A 2019-es év eseményeiből:
Az elmúlt évben is sok alkalom és esemény színesítette gyülekezetünk életét. Kettőt szeretnénk ezek
közül kiemelni most, amelyek össze is kapcsolódnak:
Isten kegyelméből még 2018. december 9-én, vasárnapi istentiszteletünk
keretében léptünk hivatalosan is
testvérgyülekezeti kapcsolatra a kárpátaljai Feketepataki Református Gyülekezettel. Több éve formálódott már közöttünk egy testvéri, szorosabb kapcsolat,
többször szolgálhattunk feléjük anyagi
segítséggel, míg mi magunk pedig sok
lelki ajándékban részesülhettünk általuk. Nagy örömünk volt ez az esemény.
A másik alkalom szintén kárpátaljai testvéreinkhez kötődik. 2019 júniusának utolsó hétvégéjén gyülekezetünkből egy népesebb csoport látogatott
hozzájuk, hogy Feketepatakon is megerősítsük a testvérgyülekezetekké válásunkat. Családoknál szállásoltak el minket, ahol megtapasztalhattuk magyar
református keresztyén testvéreink csodálatos vendégszeretetét. Második napunkon egész napos buszos kirándulásra vittek minket, ahol megtekinthettük
Kárpátalja néhány nevezetességét, többek között a Munkácsi várat, valamint a
Vereckei-hágón is járhattunk.
Annak a hétvégének a vasárnapján
ünnepi istentisztelet koronázta meg
élménygazdag és Isten által megáldott
utunkat.
A feketepataki református templom előtt látható
Összefoglalva tehát: 2019-ben is
gyülekezetünk csoportja, akik ellátogattak
együtt
kerestük és tapasztaltuk meg
Kárpátaljára egy kirándulás keretében.
Fotók: egyház
Istent alkalmainkon és közösségünkben
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a Jézussal való találkozásban. Mindezért Övé legyen a dicsőség, és Ő legyen gyülekezetünk, városunk őriző Pásztora a következő esztendőben.
Elérhetőségek:
2220 Vecsés, Árpád utca 6.
Telefon: 06-29 350-643
E-mail: vecsesi.ref@gmail.com
Honlap: www.vecsesireformatus.hu
Facebook: Vecsési Református Egyházközség
Lelkipásztor: Dömötör Norbert
Gondnok: Szabó Dénes
Alapítvány:
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány
2220 Vecsés, Árpád utca 6.
Adóazonosító szám: 18689390-1-13
DÖMÖTÖR NORBERT TISZTELETES

Czövek Olivér Református Óvoda
Az óvodás korú gyermek legfőbb tevékenységi formája a játék, a szabad játék, amelyben örömét leli,
amelyben felfedezheti képességeit, amely segít megismerni kompetenciáit, amelyben fejlődhet, és van rá
elegendő idő és hely, tér és némi eszköz. Az óvoda olyan hely, amelyben szeretnénk mindezt megadni a
gyerekeknek. A jó játék nyugodt, elmélyült, kielégíti a kíváncsiságot, a vágyakat. Mi lehetne jobb, mint
ezt megélni.
Óvodánkban mi azon dolgozunk, hogy a gyermeknek a napját valóban átszőhesse a játék, a mese,
amelyek formálják személyiségét.
Azonban van még egy ennél is fontosabb cél, mégpedig az, hogy a gyerekek megismerhessék az élő
Istent. Református óvodánkban rendszeresen imádkozunk, hallhatnak bibliai történeteket, játékokon és
közös tevékenységeken keresztül megismerkedhetnek a Biblia tanításaival.
Óvodánkban minden lehetőség adott a játékra, a korosztálynak megfelelő egészséges testi, szellemi és
érzelmi fejlődésre.
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat egy kis bekukkantásra, ismerkedésre esetleg beiratkozásra.
Lelkészünk: Dömötör Norbert lelkipásztor
Óvodavezető: Bartháné Tábori Mária
Óvodánk munkatársai:
Süni csoport
Klyáp Barbara óvodavezető helyettes, Mátyás-Martinovics Szilvia óvodapedagógus, Glökner Tünde
pedagógiai asszisztens, Balogh Jánosné dajka
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Szivárvány csoport
Simon Istvánné óvodapedagógus, Dávid Anikó óvodapedagógus, Bulyáki Edit dajka
Napsugár csoport
Kőszeghy-Jankovics Viktória óvodapedagógus, Pintér László óvodapedagógus, Pintérné Fejér Dóra
dajka, Várady Alexandra dajka

Bulyáki Erika konyhás-dajka, Rus Adrián gondnok
BARTHÁNÉ TÁBORI MÁRIA ÓVODAVEZETŐ

Óvárosi Plébánia

Elsőáldozás
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Az elsőáldozás az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele. A mai gyakorlat szerint 9-11 év között
bocsátható a gyermek elsőáldozáshoz, de a hatályos egyházjog több feltételt is megjelöl, így gondos felkészítésben kell részesülniük, kellő ismerettel rendelkezzenek vallási kérdésekben, és főként: képességük
szerint fogják fel Krisztus misztériumát, hogy az Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni.
Májusban volt a Jézus Szíve plébániatemplomban elsőáldozási ceremónia Dr. Huszka Mihály plébános
atyavezetésével, és 22 gyermek járulhatott az Oltáriszentség ajándékához.
KAL INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK
Elsőáldozás a Jézus Szíve templomban
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Úrnap
Az Úrnapja katolikus főünnep az eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének
ünnepe. Magyarországon a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják, idén június 23án. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá.
Az Úrnapi körmenetre – a Szent Kereszt templomtól a Jókai utca egy részében, amerre a körmenet elhalad – a házak előtti járdát „virágszőnyeggel” díszítik: a friss, zöld fű alapra különböző színű virágszirmokból vallásos jelképeket - szívet, kelyhet, ostyát, keresztet, stb. - rak ki egy-egy család. A körmenet
útján négy háznál díszes oltár várja a híveket, ahol imádságot és hálát mondanak. Büszkék lehetünk e
szép hagyományunkra, de a lényeget ne felejtsük: a köztünk jelenlévő Urunkat ünnepeljük és dicsérjük.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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A Felső-telepi templom búcsúja és bérmálás
Június utolsó vasárnapján a Felső-telepi templomban 10 órakor volt szentmise, mivel a templom búcsúnapját ünnepelték a hívek, és egyben az Óvárosi Plébánia 12 felkészült fiatalját bérmálta meg Beer Miklós
váci megyéspüspök úr.
A püspök atya a bérmálás során elbeszélgetett röviden a bérmálkozókkal, és szentbeszédében a példaadás fontosságát és szükségszerűségét emelte ki. A szentmise végén Mihály atya vezette az oltáriszentséggel a búcsúi körmenetet. A püspök atya is végig részt vett Mihály atya mellett a körmeneten. A Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara hagyományosan finom érzékkel kísérte szép játékéval a hívek énekét.
KÉP ÉS SZÖVEG: NAGY ISTVÁN ELEK
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12 felkészült fiatalt bérmált meg Beer Miklós váci megyéspüspök úr.

Zarándoklat
a Kis-boldogasszony napi búcsúra
266

Évekkel ezelőtt látogattam el Máriabesnyőre, a Szűzanyához, végtére is karnyújtásnyira van tőlünk
Magyarország egyik legszebb kegyhelye, ahol égi édesanyánk közbenjárását kérhetjük.
Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen látogatásra adja a fejét?
Talán a végső kétségbeesés, az emberi korlátainkba való ütközés folytonos megtapasztalása, és valamiféle remény, hogy van valaki, aki meghallgatja a kérésünket. Így kerekedtem fel (akkor még autóval),
hogy letérdeljek az elé a Szűzanya elé, aki oly sok imát meghallgatott már. Hálám jeléül egy gyalogos utat
ígértem neki, aminek a végén személyesen köszönhetem meg közbenjárását.
Gyakorló hívőként élem napjaimat, mióta az eszemet tudom. Számtalan tanúságtételt hallottam már,
mégis megdöbbentem, mikor egy hónapon belül, az általam kilátástalannak tartott helyzetek megoldódtak. Így lettem adós egy gyalogos zarándoklattal Máriabesnyőre, melyet idén volt alkalmam leróni.
Korán reggel indult egy maroknyi vecsési, álmos tekintettel a Szent Kereszt templom elől. Idős és fiatal, mélyen hívő és kereső, egy közös szándékkal: Kiszakadni a napi körforgásból, valami Többre, Jobbra
figyelni, szólni Hozzá és hallgatni, fizikai korlátainkat feszegetve. Ízelítőt kaphattunk abból, milyen kiszolgáltatva lenni az időjárásnak, mit jelent az egymásra utaltság. Jó ott lenni egymásnak, akár ismeretlenül is. Jól esik, hogy feléd nyúlnak, ha épp elsüllyedsz a sárban, vagy ha már nehéz felállni. Hihetetlen
otthonosság érzés fogott el az út végén, mikor megpillantottuk a templom tornyát. A helyiek pedig úgy
fogadtak minket, mintha személyesen ismernének mindannyiunkat.
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Sokat járok túrázni, ez az út azonban mégis más volt. Nem egy újabb fizikai kihívás, nem egy családi kirándulás, hanem egy zarándoklat, mely emlékeztet arra, hogy keresztény életünk folytonos úton levés, mely gyakran rögös és kilátástalan, mégsem térünk le róla, hiszen az öröklétben „végződik”.
EGY ÚTON LÉVŐ
FOTÓ: PLÉBÁNIA

„A cél, (…) sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan; s minden célból mindig új út vezet tovább.”
(Rónay György)

Koncert a Szent Kereszt
Templomért
Amikor az oszmán-török birodalom fennhatósága megszűnt a Kárpát-medencében, az akkori politikai
osztálynak alapvető feladata lett az elnéptelenedett vidék új életre keltése. Európa másik – nyugati – részén más folyamatok okoztak jelentős társadalmi problémákat. A két megoldandó feladat összekapcsolása eredményezte a XVIII. század népvándorlását, mely az utolsó is volt abban a tekintetben, hogy Európa
nyugati részéből települtek át jelentős számban keleti területekre emberek. Ez az egy évszázadon át tartó, több hullámban lezajlott folyamat eredményezte 1786-ban Vecsés újra benépesülését.
A telepítés lényege az volt, hogy az ide érkezők magukkal hozták a családjukat, vallásukat, gazdasági és szellemi kultúrájukat, bátorságukat az új az ismeretlen megismerése iránt. Szeretettel, békességgel
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és reménységgel jöttek, hitük szerint kívántak élni új hazájukban, immár annak javát szolgálva hétköznapjaikban.
Vecsés betelepítése úgynevezett másodtelepítés, ami azt jelenti, hogy olyan, a magyar királyság területén már letelepedett, főként németajkú vidékről származóknak biztosított új lakóhelyet, akik az első telepítési helyről kerültek ide. Az a közel 60 család, főként a németajkúak által lakott környező településekről érkezett Szigetszentmiklósról, Soroksárról, Ceglédbercelről, Taksonyból, Dunaharasztiból, de jöttek
a Duna túloldaláról is Ürömről, Nagykovácsiból, a Pilisből. A földbirtokos, - aki a telepítést végrehajtotta - felelőssége tudatában igyekezett szervezni a meglehetősen érdekesen alakuló közösség életét.
A közösség egységét akkor a dialektusában eltérő mégis németnek mondott nyelv és a közös vallás
biztosította. Mindannyian katolikusok voltak.
A szeretet az akaró szellem eredendő értékigenlő és értékalkotó képessége.
Ez a szellem tartotta meg a közösséget, a járványok, a háborúk, a megtorlások idején, ez a szellem
tartotta talpon a malenkij robottal, kitelepítéssel megcsonkított, megalázott családokat, és ez a szellem
hatotta át az öreg templom felrobbantása és egy sikertelen templomépítés után a jelenleg is álló Szent
Kereszt Templom építőit, dédszüleinket, nagyszüleinket, szüleinket.
Ez a szellem hatotta át a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 2019. október 20-án tartott jótékonysági koncertjét is.
A szeretet, a filozófusok szerint, mivel az az értékfelismerésben gyökeredzik, intenzitásában túlnőhet
a megismerés világosságán, és alakítóan hathat a megismerésre is.
Izgatottan és egyben várakozásokkal telve ültem a szokott helyemre, körülöttem sok-sok ismerőssel
és ismeretlennel. Évek óta aktív résztvevője vagyok az Egyesület koncertjeinek, és őszinte elismeréssel tekintek rájuk, mert a fejlődésük megkérdőjelezhetetlen. Bennük megtaláljuk a múltat a jelent és a jövőt
egyidejűleg. Tisztelik a hagyományokat, de azokat a mában megfogalmazva élik meg.

268

Évekkel ezelőtt az Egyesület vezetői – élükön ifj. Fazekas Józseffel – megérezték, hogy a tovább élés
záloga a fejlődés, a változás elfogadása ebből következően a fiatalok aktív részvétele az Egyesületben, így
a fejlődés irányát is ez határozza meg. Szabó Imre karnagy, Láng Zsolt tanár úr csatlakozásával a zenetanári szakmai háttér biztosítottá vált, ahhoz, hogy az egykori Tűzoltózenekar indulókra kiterjedő reper-
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toárja mára a világ zeneirodalmának bármely részére történő kalandozást is lehetővé tegye a Zenekar, és
általuk a hallgatóság számára.
Ültünk és vártunk….. a 40 tagú zenekarból erre az eseményre 26 zenész vállalt ezen a délutánon szolgálatot és elkezdődött a misztika, az élmény az „isteni kegyelem élményszerű megélése az ember által.”
Műsoron Bach három, Händel két zeneklasszikusa mellett Charpentier, Gounod, Ennio Morricone és
Ted Huggens műveit hallhattuk.
Számomra ott és akkor jelen volt minden és mindenki. Megfogható és megfoghatatlan. A múlt a jelen
és a jövő is. Minden erőfeszítés, szorgalom, küzdelem, győzelem és veszteség. Igen a veszteség is, melyből
az emberek elvesztése a legfájdalmasabb, amellyel szemben a zenekarban ülő tehetséges gyerekek unokák, dédunokák jelzik az örök diadalt, az életet. Mert ott ültek a Zenekarban a fiatalok, akik közül, ha
csak egyet emelek ki, megsértem a többit, ezért ezt nem teszem, de Händel Rinaldoját úgy játszotta el a
tanár úr és a tanítvány, ahogyan én trombitát a Templomunkban még nem hallottam.
Igen. Ez a közösség már felismerte azt, hogy „Minden út - jó út, ami elvezet valahova.” Ott és akkor
minden vendég megtapasztalhatta, hogy milyen hatalmas erő lakozik ezekben a szelíd, tisztelettudó, szorgalmas zenészekben, akik mindannyiunknak ennyi örömteli percet tudtak adni.
A Zenekarnak a koncerttel elhatározott útja, a befektetett munka, a közönség szeretete, eredményre
vezetett, az adománygyűjtés is szépen sikerült. Bízom benne, hogy templomépítők utódainak a közössége is felismeri azt az utat, ami nekik adatott, aminek a titka, még úgy gondolom sokak számára titok.
Talán több ilyen élmény segítené a felismerésben főleg azokat, akik eljönnének ezekre a szeretetkoncertekre, melyekből reméljük egyre több lesz.
A koncert számomra ismét bebizonyította, hogy a szeretet a legnagyobb erő, amely az emberi élet,
mint egész nemes alakításának a szolgálatába állítható.
DOBROVITZ MAGDOLNA
FOTÓ: FAZEKAS BOGLÁRKA

Vecsési Evangélikus Gyülekezet
Friss Szó kapható
Egy online tréninget hallgatok arról, hogyan is lehet jó szöveget írni annak érdekében, hogy az emberek
nálam vásároljanak, tőlem vegyenek szolgáltatást, engem válasszanak. Amikor a Bibliát írták, vagy az első gyülekezet megszületett pünkösdkor, és megkeresztelkedett aznap 3000 ember, még nem volt szövegírás tréning, és nem volt online marketing, hogy megcélozzák az ideális vásárlót, hogy felmérjék az emberek igényeit, és a legprofibban elégítsék ki azokat.
Ma sokat gondolkodunk rajta, hogyan is lehetne becsábítani az embereket a templomunkba. Itt van
az Erkel utca és a Károly utca sarkán egy modern, minden igényt kielégítő közösségi ház, majdnem kész,
csak a templomtorony hiányzik, és még néhány apróság az épületen belül, és a külső körlet rendezés.
Elmondhatjuk sokat haladtunk 2019-ben, és már részben befejeztük a templom építését, birtokba vettük
a konyhát és a gyülekezeti termet együtt, elkészült a mozgássérült wc is, és aki csak belép, azt mondja,
hogy gyönyörűek vagyunk, és jó ide bejönni, de mi kell ahhoz, hogy ne csak betérjen valaki, hanem itt is
ragadjon, közösségi tag legyen? Mi kell ahhoz, hogy valaki legalább egyszer átlépje templomunk küszöbét?
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A saját elképzeléseink mentén haladva, többféle programot, alkalmat vezettünk be 2019-ben közösségi életünkben.
FOTÓK: FEKETE JÓZSEF

Templom külső és a szív mozaik

LGE – Lutheránus Gasztroest
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Március óta havonta rendezzük meg Lutherre hivatkozva: „Igyál tiszta sört és olvasd az igazságot!” Ezeken
az estéken nem feltétlenül sört iszunk, bár azt se vetjük meg, hanem együtt vacsorázunk, közösségépítő
játékokat játszunk, az igéről beszélgetünk, előadást hallgatunk meg. Minden este valaki más vállalja magára a főzés szolgálatot, sokszor többen is szorgoskodnak a modern villanytűzhely körül. Főztünk már rakott krumplit, gulyáslevest, borscslevest, milánóit és más finomságokat. A közös vacsora, a jókedvű beszélgetés, a játék, az igére figyelés, az ének, az imádság összehoz bennünket. Ezek a kötetlen esték alkalmasak arra, hogy még jobban megismerjük egymást, és barátokká, hittestvérekké váljunk.

Nyitott templomok éjszakája
Nyitott templomok éjszakája című rendezvényhez 2019. szeptember 14-én csatlakoztunk az országos szintű sorozathoz. Zenei munkacsoportunk igen színvonalas estét állított össze. Károly Edit barokk dalokat
adott elő férje, Klembala Géza kíséretében, énekelt a kórusunk, a Vecsernye kórus, ifj. Endreffy Attila orgonált, Kaposvári Maura hárfán játszott, Baranyi Ádám és Szucsák Tamás könnyűzenei számokkal örvendeztette meg a közönséget. Áhítatot én tartottam. Csodálatos és újszerű alkalomban volt részük mindazoknak, akik eljöttek.
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Vecsernye kórus

Köztünk élnek sorozat
Gyülekezetünk 2019 őszén új sorozatot indított útjára Köztünk élnek címmel. Olyan embereket hívunk meg
magunk közé, akik Vecsésen laknak, vagy Vecsésről származnak, mégsem biztos, hogy tudunk arról, hogy
milyen feladatot végeznek, hogyan szolgálnak embertársaink közt. Lehet, hogy nem hangoztatják, hogy
keresztények, mégis jézusi módon teszik a dolgukat az emberek között. Első vendégünk Tóthné Almássy
Mónika volt, a Kórházsuli megálmodója és megalapítója.
Legközelebb 2020. január 31-én, pénteken este 6 órakor Károly Edit énekesnő jön közénk.

Már hagyományosan évek óta tartott alkalmaink
Táborok
Hosszan írhatnék táborainkról, a két nyári napközis táborról, a tavaszi konfirmandus táborról, a nyári
badacsonylábdihegyi ifjúsági táborról, az őszi szünetben megvalósult három napos táborról. Mind-mind
olyan lehetőségek, amik mindenki számára nyitottak, és amikkel meg szeretnénk szólítani a gyermek korosztályt, ugyanakkor segítséget nyújtunk a szülőknek, akiknek fontos, hogy gyermekeiket a szünetben biztonságos, jó helyen tudják.
Káposztafeszt
Már negyedszer voltunk jelen a Káposztafeszten. Főzünk, vendéget látunk, felvonulunk az énekkarral, templomunk javára gyűjtünk. Igazi közösséget próbáló feladat ez számunkra. Ez is a megszólítás, a jelenlétünk
megmutatásának alkalma lett.
Fotó: gyülekezet
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Fehér Rózsa színjátszókör
A 2018-ban elindult kör 2019-ben is folytatta munkáját Steigerwaldné Ágnes vezetésével. 2019-ben a Ludas
Matyi újragondolva című darabot adták elő, 2020-ra a Liliomfival készülnek.
Énekkari élmények
2019-ben három nagyszerű alkalomnak adtunk helyet. Az egyik az egyházmegyei kórustalálkozó volt május 19-én, amikor megtelt a templomunk a kórusok hangjával, még kint az utcán is csodálkozó emberek
hallgatták a dallamok harmóniáját.
Október 7-én egy izlandi kórus, a Skáholt városából érkezett evangélikus kórus és saját énekkarunk,
a Vecsernye együtt adott felemelő hangulatú koncertet.
November 30-án pedig a maglódi ökumenikus Magdala kórus készítette elő a szívünket az adventre.
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Friss szó
Visszanézve 2019-re sokféle nagyszerű közösségi és mindenki számára nyitott újszerű alkalmunk volt templomunkban. Mégis, ha azt kérdezem magamtól, hogy mi az, ami miatt érdemes hozzánk betérni, mi az a marketing szöveg, amit annak érdekében írnék meg, hogy minél többen legyünk, az nem a közösségi, gyülekezeti alkalmak sokszínűségéről, csábító értékéről szólna, hanem az az isteni szóról, ami jelen van köztünk. Isten
szava, teremtő igéje nélkül nem lennénk gyülekezet, nem lennénk közösség. Egyedül az ő szava az, ami bennünket összeköt. Ez a szó az, amire naponként szükségünk van, ez az amiért igét, Bibliát olvasunk, és istentiszteletre járunk, és igehirdetést hallgatunk. Rászorulunk arra a friss, soha el nem évülő szóra, ami tőle jön,
mert mindnyájan Isten kegyelmére, szeretetére, vigasztalására, bátorítására vágyunk, éhezünk. Ebben a mai
fogyasztói társadalmunkban, ahol azzal bombáznak minket szüntelenül, hogy mi az az áru, termék, ami nélkül nem tudunk megélni, ami nélkül csorbát szenved a boldogságunk, szólal meg tisztán, frissen, megújítóan a jézusi mondat: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. “ (Mt 11, 28) Milyen jó, hogy a krisztusi szó kiállta az idő próbáját, mindig szól, mindig hív, mindegyikünket megszólít. Nem nekem kell kitalálni. Ez az igazi érték. Az első pünkösdkor nem kellett
online marketing, nem volt szükség reklámfogásra, az apostolok nem tettek mást, mint Isten igéjét hirdették,
Jézusról beszéltek. A formák és az eszközök változhatnak, de a tartalom mindig ugyanaz marad, és mégis ez
a tartalom a mi kincsünk. Az egyetlen kincsünk, amivel hívogathatunk.
Sátor Egyesület
Adószám: 18207271113
Cím: 2220 Vecsés, Károly utca 24.
HEINEMANN ILDIKÓ EVANGÉLIKUS LELKÉSZA
A lelkészasszony az imahéten prédikál

Irgalmas Jézus Plébánia
Múlt – jelen – jövő a plébánia életében
Az Andrássy-telepi római katolikus templom kalandos utat járt be a felszentelésig. A templom alapját és
tartófalainak már több mint a felét megépíttették 1949 nyarán, de sajnos az akkori anyagi és politikai tényezők miatt az építkezés 1957. május 30-ig leállt. 1951. április 16-án az Andrássy-telepi Lelkészséget önálló plébániai rangra emelte Péteri József váci püspök Kovács Alajos plébános vezetése mellett. 1955 októberétől helyére Bognár Ferenc került.
1957 júniusától Ferenc plébános atya erős akarattal és a hívek támogatásával folytatta a templomépítést. A plébánia templomát 1958. december 14-én szentelték fel Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére. A település legnagyobb Istenházának plébánosa Bognár Ferenc volt 1987-ben bekövetkezett haláláig.
A plébániatemplomban 1999-ben a lengyel felmenőkkel rendelkező Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó vezetésével és lengyel hívő testvérek segítségével megépítették az Isteni Irgalmasság oltárát. A Plébánia
elnevezése innentől Irgalmas Jézus Plébánia. A templom 2009-től kegytemplom, és Irgalmasság Ünnepén
– a húsvétot követő vasárnapon - a vecsési hívek mellett az ország számos helységéből érkeznek zarándokok, hogy részesülhessenek a mennyei irgalom kiáradásában.
2007. november 16-án – Varga Péter plébános
atya irányításával – ünnepélyesen megnyitották és
megszentelték az Andrássy-telepi katolikus egyházközség Erzsébet téri Közösségi Házát. Az egyházközség saját erőből építette át a plébánián lévő szolgálati
lakást, és felépült az új garázs is. 2013-ra az Erzsébet
téri templom tetőzete kritikus állapotba került. A plébánia gyűjtésbe kezdett, támogatókat keresett, ami sikerrel járt. 2014 őszére elkészült az új tető.
Varga Péter atya 2015. május 17-én köszönt el a
híveitől, mert Németországban, az augsburgi magyar misszió vezetőjévé nevezték ki. Ezután is a plébánia önálló maradt, plébánosa dr. Huszka Mihály
lett. 2016-ban Frics Zoltán állandó nős diakónust
plébániavezetőnek – szerpapnak - nevezte ki a püspök atya, dr. Huszka Mihály plébános mentor tevékenysége mellett.
Az Irgalmas Jézus Plébánia temploma december
Irgalmas Jézus szárnyasoltár
16-án ünnepelte szentelésének 60. évfordulóját. Ezen
a napon több nagyszerű esemény is volt.
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Először említeném az ünnepi szentmisét, melyet Dr. Huszka Mihály Vecsés-Óváros Plébánia plébánosa
mutatott be, Frics Zoltán állandó nős diakónus, Vecsés Irgalmas Jézus Plébánia vezetőjével. A szentmisén a
Budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás templom) énekkara és zenekara szolgált, Tardi László karnagy úr vezényletével, és valóban ünnepi hangulatot varázsoltak a felújítás alatt álló templom falai közé.
A szentmise után Gál István tanár úr tartott élvezetes „történelem” órát a templom építésétől napjainkig eltelt időszakról. Reggeltől az ünnepség végéig már a szokásos Adventi Vásár várta a testvéreket. A vásárból befolyt összeget is a templom felújítására fordítjuk! Köszönjük az ünnepség szervezőinek segítségét, és minden egyéb támogatást!
FRICS ZOLTÁN PLÉBÁNIAVEZETŐ
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Befejeződött az Erzsébet téri templom felújítása
Már a tető teljes cseréjénél látszott, hogy a beázások jelentős károkat okoztak a belső mennyezeten, és a
templomtér felújítása elodázhatatlan. 2017 ősz végén elkezdődtek a felújítási munkák.
Az 1958. december 14-én felszentelt templom nehéz körülmények között épült fel. Kizárólag a hívek
és Bognár Ferenc atya áldozatos munkájának volt köszönhető, hogy felépülhetett. Az akkor felhasznált
anyagok, technológiák nem csoda, hogy a hat évtized alatt „elfáradtak”, javítást, cserét igényeltek.
A belső tér teljes felújítása – padlótól a mennyezetig, fűtés és villanyhálózat korszerűsítésig 30 millió forintos beruházást jelentett. A rendelkezésre álló pályázati (15 m Ft) és önkormányzati adományozott (… m Ft) összeghez a hívek adománya kellett.
Május 19-én teljesen megtöltötték a hívek a templomot, Beer Miklós váci megyéspüspök
szentmise keretében benedikálta (újra megáldotta) a megújult templomunkat.
A szentmiséről olvashatnak a kalendárium 73-74. oldalán.
KAL INFO
FOTÓK: KATONA CSABA
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A püspökatya újraáldotta a felújított templomot.

Elsőáldozás
Idén az Irgalmas Jézus Plébánia visszatért egy korábbi gyakorlathoz, miszerint az elsőáldozást a nyár végén ünnepli. Hét gyermek készült az Oltáriszentségben valóságosan jelen levő Krisztussal való találkozásra, és úgy érzem, hogy ez a módosított készületi forma nagyobb „sikert” hozott. A gyerekeket többször láthatjuk a szentmisén, a szüleikkel pedig nem szakadt meg a kapcsolat, mint a korábbi években, több esetben.
Isten bőséges áldása kísérje mindennapjaikat!
FRICS ZOLTÁN ÁLLANDÓ DIAKÓNUS
FOTÓK: NAGY ISTVÁN ELEK
Elsőáldozás
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Bérmálás
November 10-én, vasárnap 17 órakor az Erzsébet téri templomban hat fiatal részesült a bérmálás szentségében. Őket nagy tisztesség érte a jeles alkalomból, mert egyházmegyénk új főpásztora, Márton Zsolt
püspök atya vezette a szentmisét, és bérmálta meg az egyház új tagjait.
KAL INFO
FOTÓ: NAGY ISTVÁN ELEK

Az új püspök atya bérmálta plébániánk fiataljait

Testi-Lelki Segítség Alapítvány
10701276-68982571-51100005 (CIB Bank)
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Nagy szeretettel és köszönettel fogadjuk Vecsés város polgárainak adományait a plébánia hatékony működéséhez az alábbi számlaszámon, vagy személyesen irodaidőben a plébánia épületében: 2220 Vecsés
Erzsébet tér 2. szám alatt, h/sz/p napokon 9:00 –11:00 óráig, telefon: 06-0 792-6986.
Az alapítvány közhasznú, így igazolást is ki tud állítani, valamit az 1%-os felajánlásokat is tudja fogadni!
Isten áldjon meg minden segítő szándékot!
Plébániánk nyitott, és az érdeklődőket szeretettel várja alkalmaira. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy egy havonkénti rendszeres találkozást ajánljak az olvasók számára. Minden 2. csütörtökön az
Erzsébet téren, plébániánk közösségi épületében női (18:30-tól), illetve férfi (19.:0-tól) kört tartunk, mely
a mindennapokat érintő kérdésekkel, témákkal, jó hangulatú beszélgetésekkel várja az érdeklődőket, felekezeti hovatartozás nélkül. Bővebb információt telefonon, vagy személyesen tudunk adni.
FRICS ZOLTÁN ÁLLANDÓ DIAKÓNUS,
AZ IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA PLÉBÁNIASZERVEZŐJE
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Vecsés Városközpont-fejlesztő
Projekt Nonprofit Kft. 2019-ben
Ebben az évben nagy várakozás előzte meg a város és a társaság két kiemelt beruházásának befejezését.
Az egyik a Damjanich utcai bölcsőde, a másik a Dózsa György úti Mentőállomás és Alapellátási Központ
megépítése volt.
A Damjanich utcai Tipegők Bölcsőde ünnepélyes átadójára és felszentelésére június 14-én került sor.
Az 56 férőhelyes bölcsőde 335 millió Ft Európai Uniós támogatással a Semmelweis Bölcsőde tagbölcsődéjeként várja a kisgyermekeket. (Részletes írásunk 83-84. oldalon)
Az év másik nagy beruházása a Dózsa György út 50. szám alatt épülő Mentőállomás és Alapellátási
Központ volt, amely két szinten, nettó 1 413 m2 alapterületen szolgálja a város és a szűkebb régió orvosi
ellátást igénylő lakosságát. A beruházás, melynek költsége közel 1 milliárd Ft volt, 400 millió Ft támogatást kapott a központi költségvetésből is. Az építkezés első üteme nyár végére befejeződött, az ünnepélyes átadóra szeptember 6-án került sor. (Részletes írásunk a 111-112. és a 252-255. oldalon)
Az idén sem maradtak el az útfelújítások. A város az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 30 millió Ft támogatást nyert az Eötvös utca felújítására. Az Eötvös
utca Károly utcától induló és a Piac térig tartó első szakaszát még a városközpont pályázat keretében
2012-ben felújítottuk. A Piac tér és a Telepi útig terjedő szakasz azonban eddig váratott magára. A központi költségvetésből támogatott útfelújítással teljessé vált a jelentős forgalmat bonyolító Eötvös utca felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldásával, parkolók kialakításával.
A Nemzetgazdasági Minisztérium ismét lehetőséget teremtett a Pest megyei önkormányzatok számára út- és járdafelújítás támogatására. A sikeres pályázaton a Kinizsi utca mindkét szakaszának felújítására, majd’ 90 millió Ft támogatást nyert el a város. Ezáltal lehetővé vált a közel 1200 méter hosszú, településrészeket összekötő gyűjtőút teljes – Dózsa György út-Zrínyi utca - felújítása. A Kinizsi utca ünnepélyes átadójára november elején került sor, ahol Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó Csaba
polgármester, Alattyányi István, Kovács Márton és Várszegi György képviselő urak adták át az utcát a forgalomnak. (Részletes írásunk a 107. oldalon)
Az útfelújítások a jövő évben folytatódnak, mivel az önkormányzat támogatást nyert a Rózsa utca felújítására.
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt pályázaton Vecsés Város Önkormányzat temető felújítási elképzelését támogatták. Vecsésen a temető főváros felőli kerítéséhez csatlakozva található a zsidó temető. Bár közel 15 éve már felújították a sírkertet, de állapota azóta sokat romlott, elhanyagolttá vált.
A munkálatok között prioritást kapott a régi drótkerítés lebontása, helyére 1,8 m magasságú, betonelemekből álló kerítés épült, amely illeszkedik a temetőt körbevevő betonkerítés stílusához. A zsidó temető a régi vaskapu felújításával megközelíthető lesz kívülről, de a temetőn belülről is, mert egy új kapu
is kialakításra került. A felújítást a MAZSÖK 4,2 millió forinttal támogatta, az önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá a kivitelezéshez, valamint 10 évre vállalta a temető gondozását.
A sport is fontos része a város mindennapjainak. Az ún. Ovisport pályázat keretében a Falusi és a Bálint
Ágnes óvodákban létesült két kis műfüves pálya, amely több funkciós sportolásra (foci, tenisz, kosár- és röplabda, egyéb) ad lehetőséget a gyermekeknek. A város 2 x 4,5 mFt-ot adott a beruházás megvalósításához.

Önkormányzat intézményei
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A Sándor tanyán tavaly létesített műfüves futballpálya használatához öltőző és mosdó konténereket
telepítettünk, mind a játékosok, mind a játékvezetők számára. A leendő új sportkomplexum kialakításához, koncepcióba illően, megvásárlásra került a szomszédos ún. Görög tanya.
A városfejlesztő társaság az idei Káposztafeszt szervezési feladatain túl saját sátorral személyesen is
megtalálható volt a rendezvényen. A továbbiakban is a társaság gondoskodik a Vecsési Tájékoztató nevű
önkormányzati havilap és a Vecsési Kalendárium kiadásáról. Az újság szerkesztőségének személyi összetétele megváltozott, ezzel a lap megújult, frissebb információkkal, újabb rovatokkal tájékoztatja az olvasókat a helyi eseményekről és érdekességekről.
A VÁROSFEJLESZTŐ MUNKATÁRSAI

278

Az Eötvös utca átadásán jelen volt Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke.
Szlahó Csaba polgármesterrel és Alattyányi Istvánnal, a Gazdasági Bizottság
elnökével vágta át a nemzeti színű szalagot. Fotó: Varga Norbert

Rövid helyzetkép a Vecsési
Városgondnok működéséről!
A Vecsési Városgondnok Kft. maximálisan csak a hulladékgazdálkodásra koncentrálva 28 fővel vágott neki a 2019-es évnek. A tervezés során csak a szolgáltatási díj, valamint az eddig kialakult rendszer szerint
az önkormányzat részéről átruházott feladatok ellátása lett figyelembe véve. Jelenleg építőipari tevékenységet csak alvállalkozó bevonásával tudunk vállalni, mert semmiféle szakiparral nem rendelkezünk,
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ha azonban megbízást kapunk ilyen irányú tevékenységre, annak koordinálását szívesen elvállaljuk, illetve lebonyolítjuk.
Azzal, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel van alvállalkozói szerződésünk,
így egy szinttel közelebb kerül hozzánk a fizető, mivel az NHKV Zrt. által beszedett szemétszállítási díjak
egy részét az ÉTH fizeti vissza a Vecsési Városgondnok Kft.-nek. A 2019-ra megállapított liter díjak, valamint a szelektív hulladék után járó díj és a zöldhulladék után járó díj magasabb, mint korábban, így elvileg könnyebb valamivel a helyzetünk, de ha folyamatosan fél évet nekünk kell előre finanszírozni, akkor
ezt csak az önkormányzat segítségével tudjuk megtenni.
Humán erőforrásgondok továbbra is fennállnak. Január elsejével sikerült a fizetéseket emelni, de még
így is jelentősen elmaradnak a piaci fizetésektől, ha a cég finanszírozása nem elégséges, akkor sajnos,
nincs mód további ösztönzőket beépíteni a dolgozók bérébe. A zöldterületkarbantartási munkálatokat is
visszaadtuk azoknak a vállalkozóknak, akik már korábban is végeztek a városban ilyen irányú tevékenységet.
A közszolgáltatás keretén végzett összes hulladékszállítási tevékenység csak az NHKV Zrt.-n keresztül
történhet, egyéb más az önkormányzat által megrendelt plusz tevékenységet finanszírozhat Vecsés városa.
Ezek együttesen sem haladják meg sajnos azt a bevételt, amit korábban a Városgondnok a szemétszállítási díjakkal a lakosságtól beszedett. Továbbra is az a célunk, hogy a céget olyan pályára tegyük, hogy az
önkormányzatnak a lehető legkevesebb plusz forrást kelljen biztosítani a működéshez. A szelektív hulladék gyűjtése továbbra is országos szinten kiemelkedő, a lakosság hozzáállása kiváló. Elkészült a 2020 évre szóló szelektív hulladékgyűjtési kiadvány, amit ismét minden háztartásba eljuttatunk, hogy napra pontosan mindenki tisztában legyen a szelektív hulladékgyűjtési menetrenddel. Az immár 2 éve bevezetett
házhoz menő lomtalanítás is elérte a kívánt hatást. Rendezett körülmények között jóval kisebb mennyiséget gyűjtöttünk be a lakosságtól, mivel nem került a városba más településről származó hulladék. Minden
vecsési lakost szeretnék megkérni, hogy már az év elején tervezze be a lomtalanítást és időben regisztráljon az ügyfélszolgálaton, hogy ne az év végére torlódjanak fel a lomtalanítási igények!
2019. évre beruházásként sikerült egy olyan multifunkcionális gépet beszerezni, ami elsősorban a
hóeltakarításban fog segíteni az egészségügyi intézmények parkolójában, valamint a P+R parkolók takarításában továbbá a piactér síkosságmentesítésében. Ráadásul több adapterrel lehet felszerelni.
Beszereztünk hozzá egy fűnyíró adaptert, amivel újabb munkát tudunk elvállalni, és lehetőség van ezt az
alapgépet további adapterrel (homlokrakodó, markoló) bővíteni, így más jellegű munkát is tudunk az önkormányzat részére a jövőben elvégezni.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy magam és a Városgondnok Kft. összes dolgozója nevében
kívánjak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon Boldog Új Évet a 2020-as évre.
TUBA ZOLTÁN FOTÓ: VÁROSGONDNOK
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G.Ferenczy Hanna Irodalmi Kör
Alkotásaiból
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Kelemen Bata Mária
CSILLAGOM

Kelemen Bata Mária
AJÁNDÉK

Én csillagom fönn ragyog az égen.
Megfigyelem minden egyes éjen.
Ha bús felhő nem takarja, csillog,
lelkem virul, ettől vagyok boldog.

Adni, kapni, jó érzés egyaránt,
ha tiszta szívből tesszük: igazán.
Ajándéknak szeretet az ágya,
beteljesül szív és lélek vágya.

Ám, ha elé bánatfelhő vonul,
vad, sebes szél üldözi konokul.
Kavarogva fut, megvadul bőszen,
felhőt repeszt, foszlik az esőben.

Lelkünkben megterem az akarat.
Másokért tenni nemes feladat.
Ez pénzben nem mérhető ajándék,
nem kell hozzá más, csak a jó szándék.

Lassacskán kitisztul a zord égbolt.
Látom csillagom, olyan, mint rég volt.
Vén hold sugara rávetül lágyan,
sápadt arcomról tűnik a bánat.

A szép virág ajándék a kertnek,
zsenge, zöldfű, a tarka mezőnek.
A napfény, levegő, víz, a földnek:
létszükséglet minden élőlénynek.

Szökik az éjszaka, feltör a Nap.
Csillagom kék bársony takarót kap.
Pajkos szél ráteríti csendesen,
dalt susog a fülébe kedvesen.

Unoka a legdrágább ajándék.
Vele az élet kacagás, játék.
Nincsen unalom mellette soha,
léptünk nyomát nem növi be moha.

Nap sugarától nappal nem látom.
Ott él, tudom. Éjjelente várom.
Ha bealkonyul földi életem,
égi csillagom jön majd énvelem!

Mikor velünk van, fogja a kezünk,
kékmadár csicsergésre ébredünk.
Víg mosolya szórja napsugarát,
kicsi szíve fénylő ajándékát.
Minden percünk szánjuk családunkra,
nem maradunk így soha magunkra!
Amíg lehet, élvezzük a létet,
mert legnagyobb ajándék az élet.
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Benke Mária
ÉLJ A FÉNYBEN…
Mindig a fényben élj!
Semmitől sose’ félj.
Ha sötét borús az idő,
elmúlik, napsütés jő!
Ha a lelkedben van ború,
kérlek, ne légy szomorú,
Hamar eltűnik, elfújja a szél,
egy barát kedvesen mesél.
Borúra derű jön mindig,
s Te elérkezel a lélekhídig…
Egy pillanat, s elmúlik rosszkedved,
ha a derűt, s örömöt keresed!
A fényben élj, s találd meg a jót,
hagyd a rosszat, a hangulatrombolót.
A fényben élj, találj rá a belső csillagodra,
lelkedben fénylik, vár a kibontakozásra
Keresd meg, örvendj neki,
hisz’ Ő a kedvedet keresi…
ha rátalálsz, boldog ember leszel,
s akkor, másokkal is jót teszel…
Legyél hát vidám, árad a fény
Nézz magadba, meglátod - ez tény.

Benke Mária
FÉNYBEN…
A holdnak fényében gyönyörködöm az égbolton.
Az igazság fényében véleményemet elmondom.
A gyertya fényében figyelem a lángot,
repdesve pislákol, majd újra ad világot…
Mesés ez a sok fény, mind-mind más…
Mindegyik számomra valamiért csodás.
Fény és árnyék között nagy a különbség,
a fényt vágyom mindig, ez nem különcség.
A fényben szárnyalok boldogan, mint a lepke
a fényre áhítozom, álmodozva, keresve…
Napnak fényét vágyom egész évben,
holdnak fényét csodálom a messzeségben…

Lelkem fénye világít, mint a lámpás.
Szívemnek gyönyöre egy nagy kiáltás…
A szeretet fénye mindig rám ragyog,
s ettől felhőtlenül derűs vagyok!

Sallai Gyula
AZ ALMA
Az első csodánál a véletlent kerested.
A másodiknál a rejtett okot lested.
A harmadiknál felfedezted a tettet.
Megettük az almát, a fák közé bújva csendben,
s rájöttünk, hogy meztelen állunk a kertben.
Még nem tudtuk: a felismerés, és a tiltás,
maga az Isten, vagy az Ördög parancsolata!
Ma is kérdi több barát,
miért nem szedtük a másik fát?
Remek kérdés! –ám az örök élet fája
dézsmálatlan maradt a gazdaságban.
No, de akkor a csenés,
gyors válasz volt a tiltásra csupán.
Ugyan kérem!
Ki akar élni örökké bután?
Amikor leesett a másik alma,
a gravitáció a titkát az asztalra rakta.
Majd később a tudomány ablakain át
láttuk: almagömb az egész világ.
Itt-ott van egy-két kavics,
ám a gömbbe csattanva beolvad maga is.
Aztán hirtelen angol nyelvre váltva,
megjelent az alma ismét a világban.
Igenek, és nemek válaszain át,
eléd tárja, milyen is a világ.
Nő-férfi, igen-nem,
mi együtt vagyunk itt jelen.
Lásd, e kettős: páros út a jövő asztalához!
Aztán felkiáltójelet húztunk a kettőspontra,
mert a harmadik az első kettőt
virtuális létbe fogja.
Lásd, a porból teremtett, a porral teremthet!
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Sallay Gyula
IDŐ AZ IDŐBEN
Asztalra könyökölt a csend.
Meghökkentek a borospoharak.
Az élet apró gyűrődéseiben
minden hang fennakadt.
A dermedt ég a változást kereste,
a nap nem tudta , mikor lesz este.
Csak Te álltál fölém magasodva
igazságod petárdáit szórva.
Álltam, mint máskor, most se értve,
mi húzott fel a magas égre.
Lépett a perc, szólt női szeszély:
a boldogságba még belefér!
Ne izgulj! – mondta az óra.
Béke lesz meglásd, nyugovóra!
A hónap csak intett: hagyd a francba,
ne agyalj ezen napról napra!
Az év úgy állt, mint én akkor, ott.
Nem tudta, miről szólnak az évszázadok.

Varjasi Béla
ÉRTÉKELÉS
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Csend és nyugalom
mindennél többet ér.
Az ember minden napon
újabbat, jót remél.
Életünkben nem így van,
nem olyan egyszerű:
bár gyorsan elillan,
nem csak fény, és derű.
A jó napra rossz jön,
vagy talán még rosszabb.
Boldogság beköszön,
a szenvedés hosszabb.
Amíg bírjuk, húzzuk
a keserű igát,

vagy azt gondoljuk,
jobb lenne odaát?
Bizonytalan jövő
minden nap mást ígér.
Csend és nyugalom jő,
mindennél többet ér.

Varjasi Béla
FURA VILÁGUNK
Utóbbi időben minden megváltozott:
a jót rossznak mondják, és fordítva.
Nem csak időjárásra korlátozott,
az emberek életmódja is bizonyítja.
Felmelegedés hatása végzetes,
gaztettek túllépik józanész határát,
sok állatfaj pusztul, szép és különleges,
más hitet vallókat kegyetlen gyilkolják.
Nemzetek között sincs megegyezés,
csak mondja, de nem a békét keresi,
képmutató, kézfogás oly kevés,
háttérben mind fegyverét élezi.
Termelés, tőzsde, világgazdaság
csak fejlődhet, megállni nem lehet.
Leállna világcég, termelő társaság,
munka nélkül éheznének tömegek.
Rendet tenni ki tud e zűrös világban?
Rossz irányba tart termelői társadalom?
Próbálkozás volt, de mind hiába
hiányzik józanész, megértés, bizalom.
Belegondolni rossz, mi is lesz a vége:
kiürülne végleg e sáros Földgolyó?
Megoldásért Ember, tekints fel az égre,
rend, igazságtétel, csak onnan várható!
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Szánási Sándor István
ILLÚZIÓK

Szénási Sándor István
ÁLMOMBAN A TENGERNÉL

Egy boldog világban élek,
elégedett emberek közt.
Jut mindenkinek mindenre,
ha beosztással élve dönt.

Egy hálózsákban aludtunk
a tengerparti homokon.
Mellkasomon szenderegtél,
az égen simult homlokom.

Ember nem alszik az utcán
élőként a ravatalon,
ellátatlan senki sincsen,
nem tűri a társadalom.

Gyönge tested melegében
gyöngyhalászó férfi vágyam
álomhajó-roncsaim közt
keresett és Rád találtam.

Keresem a boldogságot,
nincs is talán másra gondom,
nem kell most már borzongani
eljövendő háborúkon.

Mozdulatlan éberségben
szemed hajnalára vártam:
távolban a horizonton
fényből épült már a váram.

Mindenki, ahol született
boldogságát megtalálja,
szánt, vet, épít, gépet szerel,
haza várja a családja.

Múltról, jelenről, jövőről
súgott valamit egy szellő,
a vízről aranyló fényben
rám mosolygott a jövendő.

Nem irigyli, nem csapja be
egyik ember a másikat:
nincs éhezés, fegyverkezés,
érdekviták, és áldozat.

Szemeid fényörvényében
lelkem boldogan barangolt,
és hajókürtből szólt a vágy:
megszületni érdemes volt.

Él a hit az emberekben,
már a haláltól sem félnek:
valahol egy másik bolygón
erőszaktól távol élnek.
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Fogathajtás
A Dobrovitz Lovasfarm az egyik legkiválóbb fogathajtó műhely a világon. Ezt ebben az évben is bizonyították. A kettesek vébéjét megnyert magyar csapatban ott találjuk Ifj. Dobrovitz Józsefet és
Osztertág Kristófot. (Ld. 114. oldal) A jelenleg zajló Fedeles Világkupán a világ legjobbjai indulnak, és
mindkét Dobrovitz versenyben van, a cél a februári döntőbe jutás.
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Ökölvívás
A Kálmán utcai bokszcentrum – bokszolói példás munkájuk nyomán –, az ország legjobb tíz ökölvívó szakosztálya közé tartozik. Seres Attila és társai irányításával a korosztályos VB és EB érmek mellett az országos bajnoki aranyak és érmek számához már komputer kell. Nagy az esély arra, hogy a
2020-as tokiói olimpián vecsési versenyző hölgy is jelen lesz!

Kézilabda
A férfiak 2018 nyarán megnyerték az NB I./B osztályt és feljutottak a profiligába Antal Zoltán szakosztály vezetésével. A szezon nagy élményeket és negatív rekordot hozott, mert pont nélkül estünk ki.
Az őszi szezont az NB I./B Keleti csoportjában kezdték és lapzártakor a 4. helyet foglalják el.
A női szakág az NB II. Déli csoportjában szerepel, és tavasszal érte el legjobb eredményét, a 3. helyezést. Jelenleg is reális esély van a dobogós helyezésre.

Karate
A Shotokan karate művelői állandó résztvevői az országos versenyeknek, és a fiatal tehetségek éremesői az országos bajnokságokon szép jövőt sejtetnek. Mesterük, Fridrich György 8 danos VB érmes, EB
aranyérmes versenyző, a szakág hazai főinstruktora.

Asztalitenisz
Az aranykorosztály kiöregedésével most építik újra a csapatokat. A férfiak a megyei osztályban, a lányok a most alakuló országos első osztályban szerepelnek. A szakosztálynak összesen 16 igazolt versenyzője van, mellettük 20 gyermek jár edzésre.

Darts
Massza Sándor szakosztályvezető megszállottként biztosítja a lehetőséget a sportág szerelmeseinek a
vendéglátó helyiségében. Férfi és női szakágban országos az ismertségük, a 3. legnépesebb szakosztály hazánkban. A hölgyek már az Európa Kupában is letették névjegyüket.
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Postagalamb sport
Simon Mihály évtizedek óta a szakosztály vezetője, és a galambászok társadalmában országos hírűek. Simon Mihály több postagalamb olimpián vett részt, és madárkái érték el a legjobb magyar helyezést. Versenyzőik a kontinens bajnokságok eredményes résztvevői.

Terepíjászat
Nagy Ferenc szakosztályvezető irányításával a társaság a 3D íjászatot űzi, ahol változatos terepen és
fényviszonyok között kell a felbukkanó célt eltalálni. A vecsési terepíjászok átlagéletkora negyven év
körül van, a legfiatalabb íjász mindössze kilenc éves.

Ritmikus gimnasztika
Október végén megrendezett Vecsés Kupán összesen 380 versenyző mérette meg magát, ebből 43 a
VSE színeiben. Zahradnik Gina szakosztályvezető elmondta, hogy a leányok egyéniben és csoportban
is nagyon jól szerepeltek, és nyolc dobogós helyezést is szereztek.
KAL INFO
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Üdvözlet az olvasónak
Egy éve azt mondtam, hogy forrong a világ. A britekről azt
tartjuk, hogy a polgári demokrácia bölcsője, de ma azt tapasztaljuk, hogy nem akarják teljesíteni egy érvényes népszavazás döntését. Talán azért, mert az egykori világbirodalom nemzetei (skót-angol) megosztottak, és azért is, mert van
egy kettészakított nemzet (ír) a kebelében.
Tavaly arról is írtam, hogy az ellenőrizetlen illegális migráció, és a nemzeti függetlenség versus európai egyesült államok kérdései
azok, melyek egyre jobban dominálnak az országok politikai életében. Az is
látható, hogy az EU 27 (28?) országa nem hajlandó elfogadni azt, hogy csak a
kontinens felét (területileg annyit sem!) birtokolják, és nem hozhatnak felelőtlen döntéseket az eu-n kívüli országok kárára!
Az isiászos eu-főnök helyett a több gyermekes anya megnyugtatóbb látvány
az EU élén, de láthatóan hihetetlen erők mozdulnak meg az öreg kontinens
gyökeres megváltoztatásáért, és minden országban megvannak az önsorsrontó, önmegsemmisülést kiszolgáló erőkk helyi vazallusai. Ez a meccs még meszsze van a 90. perchez, de abban bízni lehet, hogy az emberek többsége az építést, a gyarapodást, saját maga, de főként családja, gyermekei és unokái javát,
biztonságát mindennél fontosabbnak tartja, mint a 30 ezüst dénárt.
Ha a gyarapodásnál tartunk, akkor itt, Vecsésen nem panaszkodhatunk. A
kalendárium figyelmes elolvasása után a kedves olvasó rájöhet ennek valóságtartalmára. Egyet azért emeljünk ki a beruházások, út- és járdaépítések sorából, mert ennek megvalósulása történelmi tett volt. Ez a Dózsa György úti
Alapellátási Központ és Mentőállomás átadása a város és térség polgárai javára. A Szakrendelő (Telepi út) az eszköz- és szakrendelés bővítésre megnyert
300 milliós pályázati összegével együtt 1,3 milliárd forinttal bővítette a
járóbeteg szolgáltatások körét és színvonalát a város és a térség egészségügye
javítására.
Az évenkénti üdvözleteimben mindig olvashatják, hogy az élhető város sosem csak a materiális javak bővítését jelenti, hanem a civilek (valóságos CIVIL szervezetek és nem külföldről pénzelt NGO-k!) tevékenysége által létrehozott kulturális, sport, közéleti plusz, ami gazdagítja mindennapjainkat.
Októberben volt helyhatósági választás. Örvendetes, hogy a vecsési polgárság értékelte az elmúlt évtizedek fejlődését, és annak folytatására, az általunk teremtett és unokáinknak is fenntartható, élhető világra szavaztak.
Bízzunk abban, hogy az önkormányzat megtartja eddigi erényeit, hibáit elkerüli és jövőben is békés, sikeres, egészségben teljes új évet, esztendőket kívánhatunk mindnyájunk számára.
Így legyen!
Szalontai János
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