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Legutóbb 2016. december 13-án ült 
össze a képviselő-testület. A Városháza 
energetikai felújítása miatt a Bálint Ág-
nes Kulturális Központ földszinti kister-
mébe hirdették meg az év utolsó ülését. 
Ezen többek között módosították a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól 
és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről 
szóló rendeletet, a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásról szóló rendeletet, 
jóváhagyták a köznevelési intézmények 
állami működtetésbe vételére vonatko-
zó szerződést, javaslatot tettek a Vecsési 
Tájékoztató kiadójának megváltozta-
tására, támogatták a „Megmaradunk 
3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolá-
sáért Alapítvány év végi rendezvényeit, 
és elfogadták a Káposztafeszt Szervező-
bizottsága beszámolóját.    

Polgármesteri beszámoló 
Szlahó Csaba polgármester beszámoló-
ja elején a beruházásokról tájékoztatta a 
képviselő-testületet. Elmondta, hogy a 
lakótelepen létesített rekortán pályát és 
az alépítményt átadták. A pálya környe-
zetét tavasszal fogják rendezni. Elkészült 
a Vaspálya utca és a Bokor tér burkolása. 
A kis Epresben elkészült a gumiburkola-
tú pálya, környezetét tavasszal rendezik. 
November 25-én átadták az Erzsébet 
téri játszóteret, amit a szülők és a gyere-
kek nagyon vártak már. A folytatásban a 
pályázatokra tért ki. 
A Klímabarát Települések Szövetsége, 
amelynek Vecsés is tagja, nyert egy pá-
lyázaton, ezzel lehetősége nyílik a szövet-
ségnek, hogy kidolgozza az öt település 
klímastratégiáját. A kidolgozott straté-
gia várhatóan alapfeltétele lesz a jövő-
ben kiírandó energetikai pályázatoknak. 
November 24-én a képviselő-testület 
közmeghallgatást tartott. November 
30-án vendégül látták a Wat társulatot, 
megköszönve az október 23-ai ünnepsé-
gen tartott előadásukat.  November vé-
gén a járási hivatal vezetője bejelentette, 
hogy a Járási Hivatal Gyámügyi Osztá-
lya a Fő útról átköltözött a Szent István 
térre. December 2-án konzultációs ülés 
volt a Budapest Airport Zrt.-nél, ahol a 
vezérigazgató beszámolót tartott a rep-
tér elmúlt egy évéről, a forgalomnöve-
kedésről és a beruházásokról. Vecsést is 
érinti, hogy elkezdték a szállodaépítést, 
valamint a 20 ezer m2-es cargo építését. 

Novemberben a településen járt Dr. 
Schneller Márton Domonkos, a Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központ-
ja Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója, 
aki egyben az olimpiai előkészületek 
koordinátora is. Tájékoztatójában el-
hangzott, hogy a kormányzati beruházá-
sokban szerepel az elkerülő vasút meg-
építése, ami az intercity vonatokat és a 
gyorsvasutat vezeti majd ki Vecsésről. A 
beruházás akár már 2017-ben megkez-
dődhet, és 2020-ra pedig elkészülhet. 
December 6-án Nagyné Baranyai Kata-
lin ingatlan kisajátítási eljárásával kap-
csolatos tárgyalás volt a Dózsa György 
úti ingatlanról. Bíróságon vizsgálják az 
ügyet. December 10-én ünnepelte a vá-
ros a jubiláló házaspárokat az Erzsébet 
téri templomban. 
Módosították a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményeiről szóló rendele-
tet. A képviselő-testület még 2013-ban 
rendeletben szabályozta a hétvégi mun-
kavégzést és a szórakozást.  Az akkor 
elfogadott rendelet tiltotta vasárnap és 
ünnepnapon 9 óra előtt és 12 óra után a 
lakóövezetben zajjal járó építési, bontási 
és kerti munkákat. A júniusi bizottsági 
üléseken felmerült az az igény, hogy a 
vasárnapi teljes tiltás elrendelésével egy-

idejűleg szombaton egész nap lehessen 
kint dolgozni. A módosított rendelet 
szerint 2017. január 1-jétől szomba-
ton 09.00 óra előtt és 20.00 óra után, 
továbbá vasárnap és ünnepnap a lakó-
övezetben zajjal járó építési, bontási és 
kerti munkákat nem lehet végezni. Sza-
bályozták a közterület helyreállítását is. 
A szennyeződéssel és rongálódással járó 
munkákat követően, amennyiben az 
előidéző nem állítja vissza az eredeti ál-
lapotot, a jegyző a kárt okozó költségére 
elvégeztetheti a munkát.

Módosították a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendeletet  
Az Állami Számvevőszék még 2016-
ban ellenőrizte a Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékeny-
ségét. Az ellenőrzésről számvevőszéki 
jelentés és intézkedési terv készült, amit 
2016 szeptemberében fogadott el a kép-
viselő-testület. Abban javasolták, hogy 
a hulladékgazdálkodási rendelet tar-
talmazza a közterület tisztán tartására 
vonatkozó részletes szabályokat is, ezért 
a következő kiegészítéseket fogadta el a 
testület. A helyi környezetvédelméről 
szóló rendelet alapján a közterületek 
rendszeres tisztántartásáról, a zöldterü-
letek, a parkok fenntartásáról egyrészt 
az önkormányzat a Városgondnok Kft. 
útján, másrészt az ingatlantulajdono-
sok kötelezésével gondoskodik az ön-
kormányzat. Rögzítették a rendeletben, 
hogy a téli hóeltakarítás és a síkosság-
mentesítés az önkormányzat tulajdoná-
ban, kezelésében lévő utakon, közterüle-
teken a Városgondnok Kft. feladata. A 
síkosság elleni védekezéshez elsősorban 
környezetkímélő anyagokat használnak 
fel. 

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP 
TILOS ZAJOS MUNKÁT VÉGEZNI

a Vecsési tájékoztató újság
kiadását 2017. január 1-jétől  
a Vecsés VárosközPont-fej-

lesztő Projekt nonProfit kft. 
látja el

Az újság kiadásáért a kezdetektől a Vecsés 
Tájékoztatásáért Közalapítvány volt a fe-
lelős. A közalapítvány kuratóriuma azon-
ban nyáron arról döntött, hogy visszaadja 
a kiadói jogokat az önkormányzatnak. 
Egy felmérés szerint Vecsés lakosságának 
legalább 85%-a az újságból szerzi az in-
formációit, ezért  a testület úgy döntött, 
hogy a kiadványt tartalmilag és formailag 
is meg kell újítani. 
A fejlődés érdekében új arculattal és ön-
álló szerkesztőséggel kell a lapot előállí-
tani, a kor követelményeihez igazodva az 
online felületet is jobban kihasználva kell 
a jövőben az újságot szerkeszteni. Meg 
kell teremteni a médiumok közötti in-
formációáramlást, biztosítani kell a belső 
kommunikációt, az egységes szemléttel 
való megjelenést. Fontos tényező, hogy a 
szerkesztőségnek szakmai szempontból és 
pénzügyileg is közvetlen felelőse legyen. 
Ezen feltételek megteremtésének intéz-
ménye a Vecsés Városközpont-fejlesztő 
Projekt Nonprofit Kft. (VVFT), mint 100 
százalékos önkormányzati tulajdonú cég. 
A kibővült tevékenység ellátásához az 
önkormányzat biztosítja a Vecsés Károly 
utca 2. szám alatti földszinti, volt KLIK 
helyiségeket. Itt az alap infrastruktúra 
adott, és nem mellékes, hogy a VVFT Kft. 
ugyanebben az épületben található. 

beszámoló a Vecsés és k 
örnyéke társulás 2016. éVi 
munkájáról
Tábori Ferenc alpolgármester beszámo-
lójában leírta, hogy a Vecsés és Környéke 
Társulás 4 település részvételével (Vecsés, 
Gyömrő, Maglód, Ecser)  2013. július 
1-jén kezdte meg a tevékenységét. A tár-
sulás főleg a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgáltatás és a szenvedélybetegek közös-
ségi ellátásában segít. 2016 decemberéig 
5 ülést tartottak. 

Polgár Gyula

Testületi ülésről jelentjük

Saska Istvánné és Czibolya ZoltánSzabó Attila és Oláh László

Szlahó Csaba polgármester beszámolóját tartja
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Egy tanulmány szerint egy ember egészségi ál-
lapotának milyensége sok mindentől függ, de 
a legmeglepőbb megállapítás az volt, hogy az 
egészségügy, mint rendszer, legfeljebb 10 %-ban 
járul az egyén egészségéhez. Egészségi állapotát 
ennél jobban befolyásolja, hogy milyen családi 
és anyagi környezetben él, milyen intézményi 
hálózat (óvoda, iskola, kulturális és szociális el-
látás stb.) veszi körül lakókörnyezetében, és a 
nagyobb világ milyen hatással van az egyénre. 
Ezek az élhetőségi síkok egyszerre és egy időben 
hatnak az emberre. A Magyar Kultúra Napja 
kapcsán, most emeljük ki a kultúra, a magyar 
kultúra fontosságát. 
Ha egy ember napvilágra érkezik, egy közösség 
tagja lesz. Az édesapától és az édesanyától megta-
nulja az édes anyanyelvet. Az édes anyanyelvvel 
együtt annak édestestvéreit is magába fogadja. A 
bölcsőtől kezdődően megtanulja környezetének 
szokásait, hagyományait, nyelvét, muzsikáját, 
táncát, énekét. Azért ezt, mert ide született és ez 
a fogantatástól az övé.
Bartók és Kodály így vall erről: „A zene a nyelvvel 
együtt az emberi lélek legmélyéről fakad.” Bartók 
és Kodály a népzenei kutatásaik során megálla-
pították, hogy „a zene kialakulásának útja sem 
lehet más, mint a népé. Amerre járt a nép, a zene 
vele járt. Ami hatott a nyelvre, az hathatott a ze-
nére is.” Kodály Zoltán:„...a magyarság nyelvével 
együtt ősi örökségként hozta magával a zenéjét. 
A magyarság ma legszélső idehajlott ága a nagy 
ázsiai zenekultúra évezredes fájának.” 
Bartók Béla 1936-ban törökországi gyűjtőútján, 
Türkisztánban 90 yürük népdal gyűjtése után 
arra a megállapításra jutott, hogy „… a rendelke-
zésemre álló anyag elegendő bizonyítékul szolgál 
a legalább 1500 éves legközelebbi ázsiai rokon-
ságra.” Ez a rokonság nemcsak zenében, hanem 
a dalok szövegében is megnyilvánul, és a magyar 
kultúrán belül leginkább a moldvai és gyimesi 
csángók népdalai irányába mutatnak. 
Dr. Kiszely István antropológus professzor több 
helyütt elmondta – itt, Vecsésen is 2005 táján 
-, hogy Magyarországon felvették a 200 ezredik 
magyar népdalt, amiben például a németek 6 
ezernél tartanak. A nyelvünkre vonatkozóan 
is több teória létezik. Szerintem egy bővített 
mondat is elég arra, hogy bizonyíthatóan eljus-
sunk 1500 évig, de sokan ennél még régebbinek 
tartják. Az angolok 400 év után Shakespeare-t 
nem tudják olvasni. Azt főként szívesen látnám 
bármelyik nyelvből, ha a mozog, jár, megy ige 
74 rokon értelmű változatát le tudnák írni - egy 
versben, mint mi.
Ha mindez igaz, akkor mégis miért lehet nehéz a 
magyar népi kultúra természetes hódítása? 
A szocializmus évtizedeiben a magyar kultúrá-
nak volt tiltott, tűrt és megengedett vonulata, 
ami minden műfajra érvényes volt. Szerzők és 
irodalmi művek kerültek végleges vagy idősza-
kos indexre. Persze voltak kiváló színdarabok, 
filmek, és volt Röpülj páva és léteztek népdalkö-

rök. A dalokból csak az élhette túl a rendszert, 
ami nem utalt nacionalizmusra, a szétszakított 
Magyarországra, vagy a vallásra. Márpedig, ha a 
kultúra egy része tiltott, ott a kultúra léleképí-
tésre alkalmatlan! A rendszerváltozás után egy 
lelkében és immunrendszerében beteg, nemzeti 
identitásában rokkant magyar társadalom találta 
magát szembe a ránk törő nyitott kor ezernyi ba-
jával. A multi kultúra nem is leplezte szándékait 
és a „magyar” média idegenszívű helytartóival 
ránk zúdította a szenny áradatát. A rockénekes 
Ákos egy korábbi CD-je egyik dalában találóan 
foglalta össze az ezredfordulón tapasztaltakat:
„Ezen a bolygón az élet csak fogyaszt és éget, a 
szemetet szórja szét. / Bármerre nézek csak villó-
dzó képek és gyönyörű hulladék. / Olyan relatív 
minden, támpont meg nincsen. / A rút is annyira 
szép. A reklám a főnök, meg a sorozathősök / - 
már nem lehet messze a vég!”
A betegségünkben ránk rontó szabadosságnak 
egy volt a fontos: a nép el legyen szakítva nem-
zeti gyökereitől, mert így válhat tudatlan fo-
gyasztógépezetté. Az a tévénéző, aki a primitív 
szappanoperákhoz, a gügye kibeszélő-showkhoz 
és az erőszakot árasztó amerikai zérókultúrához 
szokott, azt fárassza az igényes kultúra, a nem-
zetben gondolkodás. Ő nem nemzetlakó, csak 
országlakó, aki nem érti azokat a szavakat, hogy 
nemzet, haza, család, hagyomány, kötelesség.
Talán tudják rólam, hogy tíz Vecsési Tavaszi 
Fesztivált szerveztem, mely kimondottan a ma-
gyar kultúráról, nemzeti gyöngyszemeink ápo-
lásáról szólt. Külön ajándéka a sorsnak, hogy a 
szervezés során csodálatos magyar művészekkel 
nyílt alkalmam beszélni. Tucatnyi Kossuth-dí-
jast, szenzációs művészt és szent közéleti embert 
sikerült idehozni határon innenről és túlról. 
Több Tiborcnyi panaszt meséltek el az országon 
belül dúló kultúrharcról, amelynek egyetlen célja 
a magyar kultúra kiszorítása volt. Évtizedek be-
tegségéből lassú a gyógyulás, néha agresszívabb 
gyógymód is szükséges a terápiához, de főként az 
elmúlt években érezhetően és örvendetes irány-
ba változott a széljárás.
Mi jelenthet még biztatást? 
Az, hogy vannak óvodáink, iskoláink, civil szer-
vezeteink, alapítványaink, ahol természetes a 
magyar műsor feltálalása egy rendezvényen, az, 
hogy többen vagyunk, mint voltunk évekkel 
ezelőtt, és reméljük, hogy jó szándékú emberek 
csatlakoznak az egyre népesebbé váló tábor-
hoz. Itt, Vecsésen is láthatóak az eredmények. 
Nemcsak a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
érezzük jelenlétüket a helyi kulturális élet terüle-
tén, hanem folyamatosan az év során. Kívánjuk, 
hogy ezek a közösségek – velünk együtt - minél 
többször éljék át annak gyönyörűségét, ahogyan 
nemzeti kultúránk gyöngyszemei az elhallgatás 
sötétségéből rivaldafénybe kerülnek, és páratlan 
gazdagságuk, mint apró, léleképítő drágakövek 
csillannak fel az érdeklődőnek.

Szalontai János

KULTÚRA ÉS LÉLEKÉPÍTÉS
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A lapot kézben tartva rögtön ész-
revehetik az alapvető változást, 

az újság ettől az évtől kezdve teljesen 
új formában jelenik meg. A miértre a 
válasz már tavaly megfogalmazódott, 
amikor az újság kiadásáért felelős Ve-
csés Tájékoztatásáért Közalapítvány 
kuratóriuma nyáron arról döntött, 
hogy visszaadja a kiadói jogokat az ön-
kormányzatnak. 
Az alapítványban dolgozók szép mun-
kát végeztek, hiszen évekkel ezelőtt 
a fekete-fehér kiadványból színeset 
hoztak létre, de a továbblépéshez már 
szervezettebb hátteret kellett volna ki-
építeniük, amit társadalmi munkában 
már nem lehetett felvállalni. Ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a kiadványt tartalmilag és formailag 
is megújítja. A fejlődés érdekében új 
arculattal és önálló szerkesztőséggel 
vágott neki az új évnek, és úgy dön-
töttek, hogy a kor követelményeihez 
igazodva az on-line felületet is jobban 
kihasználva kell az újságot szerkeszteni. 
Ezt a sokoldalú kiadói munkát a jövő-
ben a Vecsés Városközpont-fejlesztő 
Projekt Nonprofit Kft. (VVFT), mint 
100 %-os önkormányzati tulajdonú cég 
végzi majd. A kibővült tevékenység el-
látásához a szerkesztőségnek az önkor-
mányzat átadta a Vecsés Károly utca 2. 
sz alatti földszinti, volt KLIK helyisége-
ket. Ügyfélfogadási időben bárki felke-
reshet bennünket. 
A reklámok színvonalát is szeretnénk 
a kor elvárásaihoz igazítani, ezért egy 
új stratégiát dolgoztunk ki a hirdetők 
jobb kiszolgálása érdekében. Megír-
tunk a hirdetésekre egy Általános Szer-
ződési Feltételeket tartalmazó alap-
dokumentumot, egy a térségünkben 
megjelenő lapok áraihoz hasonló, mél-
tányos tarifatáblázatot és egy visszaiga-
zoló megrendelő lapot. A Vecsési Tájé-
koztató januári számában - a mindenki 
számára egyértelmű viszonyok megte-
remtése érdekében - nem jelentetünk 
meg hirdetést. A hirdetési árainkról 
bővebben a 28. oldalon olvashatnak.
Természetesen azokat az értékeket, 

amit eddig kialakítottak, megtartjuk. 
Reméljük, hogy továbbra is támogat-
nak bennünket azok az intézmény-
vezetők, civil szervezetek képviselői, 
önkéntes segítők, akik információikkal 
és írásaikkal eddig is emelték az újság 
színvonalát. Munkájukat megköszönve 
továbbra is arra kérjük őket, hogy le-
gyenek velünk, segítsenek a megújulás-
ban. Láthatják, hogy új címlappal és új 
arculati elemekkel jelentkezik a város 
lapja. A cél egy modernebb, letisztul-
tabb megjelenés a mindennapi kom-
munikációban. Több képi információt 
szeretnénk az újságba megjeleníteni. 
Az egyes rovatokat állandó helyre szer-
kesztjük, így könnyebben áttekinthe-
tik az újságot. 
A címlap nagy hangsúlyt kap, ugyanis 
terveink szerint a hónap legfontosabb 
eseményét szeretnénk egy tipikus fotó-
val visszaidézni.  
A belső oldalaknál az önkormányzat-
hoz kapcsolódó híreket helyezzük a 
fókuszba, de az intézmények minden-
napjai, a város kulturális élete, a civil 
szervezetek, a környezetvédelem, a 
nemzetiségek, a hitéleti kérdések külön 
rovatban szerepelnek majd, akárcsak 
a város sportja. Szeretnénk helyi po-
litikusokkal, kitüntetett vecsésiekkel 
riportokat készíteni, de természetesen 
olvasóink javaslatait is szívesen fogad-

juk, akár riport, akár más írás elkészí-
téséhez. A cél az, hogy hír- és riport-
érzékenységünk megtartása mellett új 
minőséget hozzunk létre a közérdekű 
ügyek feldolgozásában. 
Az arculatfrissítés része annak a hosz-
szú távú koncepciónak, amely alapján 
teljesen megújulhat a település kom-
munikációs stratégiája. Az újság után a 
Vecsési Tájékoztató honlapját frissítjük 
fel. Az egyes események teljes képgalé-
riájának feldolgozása itt nem jelenthet 
mennyiségi korlátot. Az írásokat itt 
teljes terjedelemben közölhetjük.
 Minden változásról időben értesítjük 
önöket. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy elégedett legyen minden olvasónk 
a hírek, információk gyors továbbítá-
sában és persze ezek megjelenítésében 
is. Várjuk szerkesztőségünkbe olyan 
önkéntesek, továbbá fiatal tehetséges 
vecsésiek jelentkezését, akik kedvet 
éreznek az újságíráshoz és írásaikkal se-
gítenék azt az új kommunikációt, amit 
részben már ők valósítanának meg a 
Vecsési Tájékoztató hasábjain. 
Írjanak, telefonáljanak! 

Elérhetőségeink: 
www.vecsesitajekoztato.hu 
info@vecsesitajekozato.hu,  

+36-30-955-7581 

Polgár Gyula

A város a központ megépítéséhez 400 millió forint 
állami támogatást kap – tájékoztatta a város lakossá-
gát a település honlapján Szlahó Csaba polgármes-
ter. Az új egészségügyi központ és mentőállomás 
pályázatát hosszas előkészítő munkával nyerte el a 
város. A kormány 2016. december 22-én döntött az 
új vecsési beruházás támogatásáról.

Már 2006-ban felmerült a Vecsési Mentőállomás lé-
tesítésének ötlete, mivel a Ferihegyi földi Mentőállo-
más bezárásával a területen az Országos Mentőszol-
gálat ellátásában fehér folt keletkezett. Az OMSZ 
vállalta volna az üzemeltetést, de az állomás létesíté-
sére nem volt forrása.

Sajnos 2013-ban az EU-s mentőprojektbe sem kerül-
hetett bele a mentőállomás építése, mert a Központi 
Régiót ebből a lehetőségből kizárták. 

A létesítés szakmailag továbbra is indokolt, „Vecsésre 
gyakran jár a mentőhelikopter kevésbé súlyos ese-
tekhez is, mivel kevés a közelben elérhető mentőau-
tó, ezen valamit javított a vecsési Mentőpont létesí-
tése, de nem jelent végleges megoldást” – írta még 
2014-es önkormányzati beszámolójában Dr. Szarvas 
Tibor, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetője. 

Másik jelentős gond, hogy a Dózsa György úti ren-
delő állapota jelentősen leromlott, a fal vizesedik, a 
gépészeti rendszer elavult, a ház belső beosztása már 
nem teljesíti a minimumfeltételeket. Ez gazdaságo-
san nem orvosolható a jelenlegi épületben. Az Áchim 
utcai rendelő állapota hasonló, a minimumfeltételek 
itt sem teljesíthetők.

Mindkét gondra megoldás lenne a Dózsa György úti 
jelenlegi háziorvosi rendelőhelyén egy két mentőgép-
járműves mentőállomásból, négy felnőtt, egy gyerek 
háziorvosi rendelőből, védőnői szolgálatból, egész-
ségügyi irattárból, raktárból, kiegészítő rendelőből 
álló komplexum, vagyis egy közös mentőállomás és 
alapellátási központ létesítése új épületben. 

Ennek látványterve elkészült. A központ megvalósí-
tásával hosszú távra megoldódna Vecsés város lakos-
ságának egészségügyi ellátása.

 forrás: www.vecses.hu 

MENTŐÁLLOMÁS ÉS ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÉPÜL VECSÉSEN Új év, új arculat – megújult a Vecsési Tájékoztató 
Boldog új évet kívánok minden olvasónknak!

Simányi PéterPhotoshop

LÁTVÁNYTERVEK:

In memoriam –  

Komár Gábor  
(1966 – 2016)

Egy kedves, szeretett kollégától búcsúzunk. 
Komár Gábor hét éven keresztül végezte a 
Vecsési Tájékoztató tördelését, teljes nyom-
dai előkészítését. Hihetetlenül felkészült, készséges kolléga volt, akivel tisztesség és 
öröm volt együtt dolgozni. De ő ennél is több volt. Egy szüleit végtelenségig szerető 
gyermek is volt, akinek nem maradhatott ki az életéből a támogatásuk, és a szülők– 
később már csak édesanyja – körében eltöltött vasárnapi ebéd. Szerető és komoly 
anyagi áldozatra képes testvér is volt, aki munkadíját teljes egészében özveggyé vált 
testvérének adta, hogy így segítsen a három gyermek nevelésében. A rohanó, stresszes 
világ áldozata lett. Fiatalon hagyott itt bennünket. 
Nyugodjál békében, emlékedet megőrizzük!

A VT munkatársai nevében: Szalontai János
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Dr. Szűcs Lajos Pest megye 7. választókerü-
letének (Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, 
Maglód, Pécel, Üllő, Vecsés) országgyűlési 
képviselője, aki Vecsés érdekeit 2014-től 
képviseli a parlamentben. A képviselő úr 
1992-ben Egerben, az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskolán végzett közmű-
velődés-pedagógia szakon, a Budapesti 
Államigazgatási Főiskola Igazgatásszervezői 
Szakán 1998-ban szerezte meg második 
diplomáját, majd 2008-ban jogászként vég-
zett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. A Magyar 
Tenisz Szövetség és az Országos Horgász 
Szövetség elnöke. A Fideszbe 1993-ban 
lépett be. Az Országgyűlésbe egy időközi 
választáson 2001-ben szerzett mandátu-
mot Dabason, azóta képviselő. A 2006. és a 
2010. októberi önkormányzati választáso-
kat követően a Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökévé választotta. 2010-
ben a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének és a Közép-magyarországi 
Regionális Tanács elnökévé választották 
meg. Vecsésen szinte minden rendezvényen 
jelen van, lobbizik a város fejlődésért. Dr. 
Szűcs Lajost januári számunkba évindító 
interjúra kértük fel.

Először is boldog, egészségben és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk a képviselő 
úrnak! Kezdjük a beszélgetést azzal a té-
mával - a migránsválsággal -, ami tavaly 
a legnagyobb külpolitikai és belpolitikai 
eseménye volt az országnak. Ez a téma az 
októberi referendum idején csúcsosodott ki 
a legjobban. Az Uniós álláspont még mindig 
eltér a magyar kormányétól. Ön ezt hogy 
látja?
-Nagyon köszönöm a jókívánságokat 
és én is szerencsés és egészségben gaz-
dag új évet kívánok minden vecsési 
lakosnak és a Vecsési Tájékoztató összes 
olvasójának! A kérdésre válaszolva el-
mondhatom, hogy amikor ez a migráns 
válság kialakult, akkor nagyon sokan 
azt állították, hogy ez egyáltalán nem 
probléma, ez nem olyan történet, ami-
vel foglalkozni kell. Sajnos az élet nem 
ezt igazolta. Nagyon komoly utánpótlá-
sa van ennek a migráns áradatnak. Af-
rikából és Ázsiából érkezhet a legtöbb 
menekült, akik a háborúk vagy a gaz-
dasági problémák miatt veszíthetik el a 
gyökereiket. Több tíz-, akár százmillió 

migráns áraszthatja el Európát a követ-
kező évtizedekben. Meggyőződésem, 
hogy erre a kérdésre nem Európán belül 
kell keresni a választ, hanem azon kívül. 
Két lehetőség van: vagy az adott helyen 
vagy Európa határai előtt kell kezelni a 
válságot, mert ha Európába jönnek, ak-
kor már kezelhetetlen. Nem lehet őket 
sem regisztrálni, sem ellenőrizni és nem 
lehet tudni, hogy hány olyan ember van 
közöttük, akik kiképzett harcosok.

Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez az 
alaptörvény módosítása. Az októberi nép-
szavazás után az országgyűlés nem szavazta 
meg a kormány előterjesztését. Sokan nem 
is értik, hogy miért kellet volna módosítani 
az alaptörvényt?
-A kormány kvóták elutasításáról szóló 
alkotmánymódosítási javaslata olyan 
kérdés, amit a politikai ellenfeleink 
direkt rosszul próbáltak értelmezni. Az 
Európai Unióban létrehoztak egy olyan 

matematikai elven működő elosztási 
rendszert, ami azt hozta volna, hogy 
akárhányan is érkeznek az Európai 
Unióba, azt a lakosság létszáma és 
az ország gazdasági fejlettség alapján 
azonnal szétosztották volna. Mi azt 
mondtuk (és nemmel szavazók is ezt 
támogatták), hogy ez a kontroll nélküli 
és az emberek akaratát figyelmen kívül 
hagyó intézkedés nem jó. Azért lett 
volna jó, ha ezt a referendumot elfogad-
ják a parlamenti pártok is, mert ezzel a 
kormány egy olyan megerősítést kapott 
volna a tárgyalásokon, amivel meg tud-
ta volna védeni magát. Szerencsére az 
európai országok közül többen kezdik 
belátni, hogy az elosztási kvóta nem jó. 
Napjainkban már van más jogi lehetőség 
is, amivel megakadályozható ez a bete-
lepítési kvóta. Utólag több uniós ország 
is megváltoztatta ezzel kapcsolatban a 
véleményét, így többen szövetségesként 
csatlakoztak hozzánk.

„A FEJLESZTÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN 2016-BAN
2015 decemberében kimondták Pest 
megye leválását a budapesti régióról. Ez a 
következő uniós ciklusban valósulhat meg. 
Ez mekkora pályázati lehetőséget kínál Pest 
megyének?
-Ez egy 1998 óta tartó folyamat volt, 
amiért nagyon sokan dolgoztunk. A 
dolog lényege az, hogy ugyanazokat 
az előnyöket szeretnénk kihasználni 
Pest megyében, mint az ország többi 
megyéjében. Nagyon sok fejlesztés nem 
jöhetett Budapestre és a megyébe, mert 
az itteni fejlettség magasabb volt az 
uniós átlagánál. Mi azt mondtuk, hogy 
ez egy rossz szövetség, hiszen vannak 
olyan részei Pest megyének (keleti vagy 
északi területek), amelyek nem hason-
líthatók össze pl. Budaörssel. Ennek a 
lobbizásnak már most is van eredmé-
nye, hiszen az átmeneti időszakban 
sikerült pest megyei településeknek és 
vállalkozásoknak 85 milliárd forintot 
szerezni. 
Ezzel egy kis területi kiegyenlítődést 
tudunk elérni. A vállalkozásoknak 
remélhetőleg már nem kell trükköz-
niük abban, hogy a telephelyüket 
máshová helyezzék át.

Talán ezzel is magyarázható, hogy Vecsésen 
is újabb lendületet kaptak azok beruházá-
sok, amelyek uniós támogatások segítségé-
vel valósíthatók meg?
 -Több olyan elképzelés is fut, amit 
pozitívumként lehet elkönyvelni. 
Szerintem a legizgalmasabb történet 

2017-ben az lesz, hogy elkészülhet a 
Dózsa György úton az orvosi rendelő-
intézet, ahol még egy mentőállomást is 
megépítenek. 
Közlekedésfejlesztésben is több 
beruházás indulhat el 2017-ben, pl. 
folytatódhat a 4-es főútvonal építése 
és elkezdődhet a repülőtérre vezető 
gyorsvasút kivitelezése is. Ez a vasút-
fejlesztés része lehet az elkerülő V0 
építésének is, ugyanis a nyomvonal a 
repülőtér területét érinti, de fejlesztik 
a 100-as vasúti fővonalat is. Itt az egyik 
fő célkitűzés, hogy a Vecsésen élőknek 
minél kevesebbet kelljen utazniuk és a 
környéken találjanak munkalehetősé-
get. 

Nyolc település tartozik a körzetéhez. Foga-
dóóráin milyen problémákkal találkozott 
2016-ban?
-Az előző évben a legtöbb problémát 
Vecsésen és környékén az őstermelők 
és a savanyítással foglalkozó vállalkozá-
sok jelezték. Főleg adózási kérdésekben 
kérték a segítséget. A legtöbbjüknél 
sikerült a problémát megoldani. Sok 
egyéni gonddal is megkerestek, főleg 
nyugdíjasok és egyéni vállalkozók. 
Egyéni tragédiákról is beszámolnak 
a választók, ami azt bizonyítja, hogy 
bíznak bennem, ezt utólag is köszö-
nöm.

Választókörzetében mit tart 2016 legfon-
tosabb eredményének?

-Több létesítményt sikerült átadni a 
környéken, pl. Ecseren egy ipari parkot, 
ahol a Karzol-Trans Nemzetközi Fuva-
rozási Kft. felépít egy új logisztikai 
központot, ahol raktárakat, irodákat 
alakítanak ki. Bölcsődéket és óvodákat 
is átadtunk a választókörzetemhez 
tartozó településeken, de több közleke-
désfejlesztési beruházás is megvalósult. 
A fejlesztéseknek köszönhetően jelen-
tősen nőtt az itt élő mintegy 100 ezer 
lakosnak az életminősége.

Vecsésen az említetteken kívül mi várható 
még 2017-ben?
-Az említett Alapellátási Központ 
megépítésén és a vasúti beruházásokon 
kívül óvoda bővítésre, új bölcsődére 

van kilátás, ugyanis 
Vecsésen van a legtöbb 
gyerek, de sportbe-
ruházásokra is van 
esély. Reméljük még 
idén megszülethet az 
a döntés, ami lehe-
tővé teszi egy uszoda 
megépítését, így ennek 
a megvalósítása látható 
közelségbe kerülhet. A 
sportcsarnok már túl 
van a tervezésen, tehát 
ebben az évben ez a 
beruházás is elkezdőd-
het és vannak olyan 
tervek is, amit még 
egyelőre nem szeret-
nénk bejelenteni.

Köszönjük az interjút! 

Polgár Gyula

NŐTT A KÖRZETEMBEN LAKÓK ÉLETMINŐSÉGE”

Évindító interjú Dr. Szűcs Lajos  
országgyűlési képviselővel
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A karácsonyt a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ előtti téren 2016. december 
18-án a település karácsonyfájánál ün-
nepelhették a vecsésiek. 
A Mindenki Karácsonya napjainkban 
már az egyik kiemelt rendezvénye a vá-
rosnak. Évekkel ezelőtt a Lokálpatrióta 
Egyesület kezdeményezte, majd szervez-
te a rendezvényt a városháza bejáratá-
nál, ahol a karácsonyi műsoron kívül az 
állatsimogatás és az esti szeretetvendég-

ség jelentette a programot. Az óvódások 
betlehemes műsora sok szülőt és hozzá-
tartozót vonzott az ünnepségre. Teljesen 
természetes volt, hogy ingyen kínálták a 
finom házi süteményeket, a forralt bort, 
a meleg teát, valamint a frissen sütött 
lángost. A lángost leszámítva most is 
minden átkerült a Bálint Ágnes Kultu-
rális Központ előtti térre, ahol kirako-
dóvásár, szabadtéri színpad, gyerekeket 
szórakoztató programok, kisvasút és a 
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
Fúvószenekarának karácsonyi koncertje 
színesítette a programot. Megszokott, 
hogy a szervezők - a Lokálpatrióták 
Egyesülete, a Vecsési Barátok Köre, a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ és 
Vecsés Város Önkormányzata - min-
den évben valami újítással rukkolnak 
elő. Most a gyerekek nagy örömére egy 
műjégpálya került a térre, amit ezen a 
napon ingyenesen használhattak. Min-
denki örömére a korcsolyapálya február 
végéig várja az érdeklődőket. A nyitva-
tartás is nagyon kedvező, hiszen hétköz-

nap délután kettőtől este nyolcig, hétvé-
gén pedig délelőtt 10-től este 8-ig lehet 
korcsolyázni. A belépőjegy megfizetése 
után bárki csúszkálhat az első osztályú 
jégen. Korcsolyát is lehet bérelni. 

A Mindenki Karácsonya program már 
egy órakor elkezdődött, ahol a kirako-
dóvásárban mindent lehetett kapni. 
Lakástextil, felsőruházat, lakásdíszek, 
fazekas termékek, bőrdíszművek, méz, 
fajáték, fa ajándéktárgyak, természetes 
szappanok, ékszerek, kesztyűs bábok, 
horgolt játékfigurák, egyedi kézműves 
ajándékok, gyapjú asztalterítő, falvédő, 
pléd, házi készítésű dzsemek, különle-
ges sajtok, burgonyachips, mézeskalács, 
kürtős kalács, hot-dog, vattacukor, dió, 
mogyoró, aszalt gyümölcs, szörp és 
fűszernövény szerepelt a kínálatban. 
Sokan vásároltak a sátraknál, ami azt 
bizonyítja, hogy az egyedi kézműves 
tárgyak talán meghatóbbak tudnak 
lenni, mint a boltok "csupa kész dolgai". 
A téren egy Mikulás is sétálgatott, aki 
ajándékkal kedveskedett a gyerekek-
nek. A karácsonyi hangulatot a kivi-
lágított Piac tér, a díszesen pompázó 
fenyőfa és a betlehemi jászol is fokozta. 
Az állatsimogató vonzotta a gyereke-
ket, a szamarak, a pónilovak, a kecskék 
és a birkák pedig hősiesen állták és tűr-
ték a dögönyözést. A kisvonat fárad-
hatatlanul zakatolt a fenyőfa előtt. Bi-
zony itt folyamatos sorok alakultak ki 
a 3-4 perces körökre. A Vecsési Borba-
rátok Egyesülete most is megszervezte 
a Családsegítő Központ segítségével 
a rászoruló családoknak a karácsonyi 
adománygyűjtést. A „forralt borra 
szánt összeget kérjük a gyűjtőedénybe 
elhelyezni” – ezzel a felirattal fogad-
ták a pavilonnál a vendégeket. Bizony 
gyorsan fogyott a felajánlott bor, szé-
pen gyűltek a forintok. A hideg télies 

időben pedig kinek-kinek ízlése szerint 
jót tett a forralt bor vagy forró tea. 15 
órától a színpadon is elkezdődtek a 
programok. Először az Óriás bábosok 
szórakoztatták a gyerekeket, majd 16 
órától az ünnepi műsor következett. 
Ennek kezdetét trombitaszó jelezte. 

A fúvósokat – a Zeneiskola tanárait 
– Szabó Imre vezetésével hallhattuk. 
A hagyományos műsort Pável Béla, a 
Lokálpatrióták vezetője konferálta és 
megkérte Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselőt és Szlahó Csaba polgármes-
tert, hogy nyissák meg a rendezvényt. 
Pável Béla ezután elsőként a Bálint 
Ágnes Óvodát szólította színpadra. 
Az ötletes betlehemes műsorban szinte 
az egész óvoda szerepelt. Nagy sikert 

aratott a Grassalkovich Antal Német 
Nemzetiségi és Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola 3.d. osztálya. A diákok 
ónémet gyertyás táncot adtak elő. Dr. 
Huszka Mihály római katolikus plé-
bános advent 4. vasárnapján versekből 
idézett Jézus születéséről, karácsony 
lelkünkben elfoglalt helyéről és a csa-
ládok összetartásáról. A műsorban 
most is fellépett a Balla Péter Nép-
dalkör, karácsonyi dalokat énekeltek. 
Már hagyomány, hogy a Rosmarein 
Tánccsoport fiatal táncosai báli ruhá-
ban keringőznek. Pável Béla főszerve-
ző külön megköszönte a fellépőknek, a 
Bálint Ágnes Óvodának, a Balla Péter 
Népdalkörnek, a Grassalkovich An-
tal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű 
Általános Iskola 3.d. osztályának, a  
Rosmarein tánccsoportnak és mind-
azoknak, akik szebbé, ünnepélyesebbé, 
meghittebbé tették a MINDENKI 
KARÁCSONYA rendezvényt. 
Név szerint Arató Tamás, Bittner 
Olivér, Brunner Bence, Dobrovitz 
Alexandra, Fehér Krisztina, Herczeg 
Ferencné, Herr Józsefné, Dr. Huszka 
Mihály, Kári József, Kovács Már-
ton, Kovács Zoltánné, Láng Zsolt, 
Lindwurm Ákos, Lukács Balázsné, 
Dr. Lugosi Mária, Ormai József, Pável 
Béláné, Pfundt Imréné, Puplicsné Illés 
Erzsébet, Szabó Gyuláné, Szabó Imre, 
Vrankó Géza, Zehetmayer Adrienn, 
a Vecsési Borbarátok  Egyesülete és a 
Félegyházi Pékség neve hangzott el.

P.GY.

Huszka Mihály plébános Szeretetvendégségre készülve

Pável Béla házigazda

Szlahó Csaba és Dr.  Szűcs Lajos 

Bálint Ágnes Óvoda Grassalkovich iskola 3.d osztálya

Rosmarein TáncegyesületBalla Péter Népdalkör
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Advent és karácsony. Az ünnepi forgatagban 
változatos kulturális kínálat szolgálta a kikap-
csolódást, a lelki feltöltődést az Istenfiú születé-
sének megünneplésére. December minden hétvé-
géjére jutott valami szívet melengető közösségi 
program. Minden évben fokozott várakozással 
tekintünk erre az időszakra, és benne a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület – Musikverein 
Wetschesch – Fúvószenekarának karácsonyi 
hangversenyére. Az évek során megszokhattuk 
az est koreográfiáját, amely most is hasonló 
volt a korábbiakhoz, mégis tapasztalhattunk 
változást. Ami nem változott, az a hihetetle-
nül magas színvonal, ami maradandó zenei 
élményt jelentett minden résztvevő számára. 
Köszönjük!

Falvai Anett, az est háziasszonya köszön-
tötte a vendégeket, majd ifj. Fazekas József, 
az egyesület elnöke üdvözölte a telt házas 
koncert közönségét, és kívánt nagyon jó 
szórakozást.
Hagyományosan a Vecsési Zeneiskola és 
a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 
Ifjúsági Fúvószenekara vezette fel a koncert 
műsorát. Az ifjúsági zenekar a Magyarorszá-
gi Német Ének Zene és Tánckarok Országos 
Tanácsának ifjúsági zenekari minősítőjén 
tavasszal kiemelt arany minősítést szerzett. 
Gratulálunk a zenekar minden tagjának, 
valamint a felkészítő tanároknak és a zene-
kart vezető Szabó Imre karnagy úrnak! 
Programjukban a Lentschi Polkát és Geiger: 
La Pastorella című darabját hallhattuk, 
Sipos Péter szólójával.
Ismét megfért egymással a zene és a líra 
egy nagyon szép vers erejéig. Ady Endre: 
Karácsonyi rege című versét kiválasztotta és 
előadta Dobrovitz Nándor.
Az első rész második felében a szaxofon 
vette át a főszerepet a színpadon. Előbb 
Bálint Szilárd (alt) és Antal Péter (tenor) 
szaxofonon mutatta be J. Rae két szerze-
ményét, majd a VHZ Bavorák Szaxofon 
Quintetje következett.
A Bavorák hat éve alakult a zeneegyesület 

tagjaiból. Amikor a név eredetéről érdek-
lődtünk, akkor annyit mondtak: „fantá-
zianév, de olyan jól hangzik.” A Quintet - 
Dobrovitz Nándor (Bariton), Ujvári Zoltán 
(tenor), Fazekas József (tenor), Lévai Péter 
(Alt), Csányi Kornél (szoprán) - több alka-
lommal színesítette már a VHZ rendez-
vényeit, ezúttal Louis Armstrong – alias 
Satschmo, a rekedt hangú trombitazseni 
- Wonderful World című örökzöld slágeré-
nek feldolgozását, majd egy ragtime-ot hall-
hattunk tőlük.
Szünet után a szokásnak megfelelően ifj. 
Fazekas József, a zeneegyesület elnöke 
előszö a jubilánsokat köszöntötte. 
Béki Ferencnek gratulált, aki a vecsési 

fúvószenei életben eltöltött 50 éves jubileu-
ma alkalmát ünnepelte. Két új tag felvétele 
is megtörtént. A zenészek közfelkiáltással 
fogadták soraikba Bálint Szilárdot (alt 
szaxofon) és Prokop Gábort (klarinét), akik 
vállalták az ezzel járó zenekari kötelezettsé-
geiket.
Érdemes megjegyezni, hogy a zenekar tagjai 
sorában örvendetes módon sok fiatal zenészt 
találhattunk. Úgy tűnik, hogy a zeneiskola jó 
utánpótlás nevelő, és maga a zenekar is vonzó 
az ifjú titánok számára. 

Szalontai

A hangverseny más érdekességgel is szol-
gált. A műsor kiválasztása nagyon széles 
repertoárt ölelt fel: komolyzene, opera és 
operett dallamok mellett polkák, walzerek, 
világslágerek, a könnyűzene színes muzsikái 
jelentették a kínálatot. Az is üde – de nem 
új - színfolt volt, ahogyan énekeseket kísérő 
zenekarként, vagy virtuóz hangszertudást 
igénylő szólóprodukciók kiszolgálójaként 
dolgoztak együtt mesterien, és nyújtottak 
emlékezetes pillanatokat a publikumnak. 
Ennek bizonyítására mutassuk be röviden a 
programot:
J. Offenbach: Orfeusz az alvilágban - nyitány
Fuvola szólókat Tóth Gréta és Tordai Dor-
ka, a klarinét kadenciát ifj. Fazekas József és 
Horváth Péter játszotta. 
Lehár Ferenc: Cigányszerelem - Messze a nagy-
erdő
Az operett híres dalát Majsai Júlia, a zeneis-
kola tanára énekelte.
Lehár Ferenc: A Mosoly Országa - Vágyom egy 
nő után -Szu Csong herceg világhírű dalát 
Pálinkás László tolmácsolta.
Pietro Mascagni: Intermezzo Sinfonico Cavalle-
ria Rusticana  -Az operából a zenekari köz-
játékot hallhattuk Tóth Gréta fuvolaszóló 
játékával. 
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő - Te rongyos élet
A világ zeneirodalma legismertebb operett-
jének egyik legismertebb duettjét Majsai Jú-
lia és Pálinkás László adta elő.
J-B. Arban: Velencei Karnevál 
A dallama egy népdal, amit Arban különbö-
ző variációkkal dolgozott fel. Ezeket mutat-
ta be briliáns módon a koncert vendégmű-
vésze, Szilágyi Levente trombitaművész.
Bayrische Polka 

A zenekar életében alaptevékenység a ha-
gyományőrzés. A koncert polkában a harso-
na szólót Brunner Bence játszotta.
Blumengeflüster Walzer
Ez a Walzer egy kedves bécsi dallam, melyet 
már régen játszottak Vecsésen, azonban dal-
lama ismerős lehet az elmúlt évtizedek bál-
jaiból, mulatságaiból!
M. Proháczka: Für unsere Kameraden
A cseh trombitás zeneszerző polkáját Láng 
Zsolt és Brunner József trombita szólója szí-
nesítette.
Kovács Béla: Servus Graz arr. Horváth Péter
A számot zenekarra hangszerelte és a klari-
nétszólót játszotta a szerző tanítványa, Hor-
váth Péter.
Ilio Volante: American feeling 
A kortárs darabot 2009-ben szerezte a Rómá-
ban élő olasz zeneszerző. Érdekesség, hogy a 
szerzőtől kérte és kapta a kiegészítő szólamo-
kat a zenekar, melyek segítségével lett rájuk 
formálva a darab! Szólót játszott Csányi Kor-
nél és Lévai Péter alt, Újvári Zoltán és Antal 
Péter tenor szaxofonon.
A hosszan tartó vastaps kicsalta a ráadást is, és 
ahogyan az elmúlt években, úgy most is, Máté 
Péter: Zene Nélkül Mit érek én! című művét tap-
solhatta végig a közönség.
Az est során több alkalommal elhangzott, 
hogy az elmúlt években a zenekar többször 
adott sikeres koncertet országszerte. Vecsésen 
pedig szinte nincs is olyan jelentősebb ünnep, 
esemény, rendezvény, ahol nem szerepelnének 
közreműködőként. Nyomatékosítani lehet az 
itt elmondottakat, „hogy mindezt csak precíz 
szakmai vezetés mellett érhették el, mely eb-
ben az évben is a műveket betanító karnagy, 
Szabó Imre tanár úr munkájának érdeme, 

aki ezen az estén is a Musik-
verein Wetschesch zenekarát 
dirigálta.” Persze, igazságtala-
nok lennénk, ha a siker másik 
kulcsaként nem említenénk a 
zenészek tehetségét, szorgalmát, 
az egyesület és a muzsika iránti 
alázatát. És a teljesség kedvéért 
mindenképp köszönet illeti a 

családtagok segítségét, hozzáállását, amivel 
támogatták a zenekar akadálytalan tevékeny-
ségének kibontakozását. Zárszóként Szabó 
Imre karnagy egy gyönyörű virágcsokorral 
köszönte meg Falvai Anett műsorvezetői 
munkáját, amellyel emelte a hangverseny szín-
vonalát. Egyúttal az egyesület nevében köszö-
netét fejezte ki a támogatóiknak: Vecsés Város 
Önkormányzatának, az NNÖK-nak, az Ok-
tatási Bizottságnak, Csendesi Mártonnak és 
családjának, Ligeti Katalinnak és családjának, 
a Halász-családnak, valamint mindenkinek, 
akik adományaikkal, munkájukkal, szerete-
tükkel segítették az egyesület működését! Az 
est a Mennyből az angyal közös eléneklésével 
ért véget.

Szalontai János

Dávid Szilárd, Antal Péter

Sipos Péter VHZ Bavorák Szaxofon Quintet

Falvai Anett műsorvezető

Béki Ferenc Brunner Bence Ifjúsági Zenekar

Dobrovitz Nándor

Szilágyi Levente

KARÁCSONYI VHZ KONCERT
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A Vecsési Hagyományőrző Zeneegye-
sület Musikverein Wetschesch Koncert-
fúvószenekarának karácsonyi koncertje 
december 18-án ismét megtöltötte a Kul-
turális Központ300 fős színháztermét.A 
koncert azt bizonyította, hogy a vecsési 
zenészek egész évben rengeteget dolgoz-
tak. Ez a zenekar 10 év alatt eljutott arra 
a szintre, amit bármelyik profi zenekar 
is megirigyelhetne. Több órás koncertet 
tudnak adni úgy, hogy a hagyományos 
sváb fúvószenétől indulva, bravúros át-
iratokkal jazz, operett, opera zenét is 
a repertoárjukba tűznek. Ráadásul ezt 
olyan színvonalon játsszák, ami már túl-
mutat az ország határain. Nem véletlen, 
hogy ismert előadóművészek is szívesen 
csatlakoznak a zenekar koncertjeihez. 
Most Majsai Júlia énekes, Pálinkás Lász-
lóénekes ,Szilágyi Levente trombitán, 
Horváth Péter klarinétonjátszottak szó-
lót. A kétfelvonásos koncert első felében 
a Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyo-
mányőrző Zeneegyesület Ifjúsági Fúvós-
zenekara, ifjú tehetségek és a Bavorák 
Szaxofon Quintet lépett a színpadra, 
majd a második felvonásban a Vecsési 
Hagyományőrző Zeneegyesület Musik-
verein Wetschesch Koncert-fúvószene-
kara karácsonyi ajándéka következett.
Gratulálunk a bravúros koncerthez! Mi a tit-
ka ennek a sokoldalú zenélésnek?
Rengeteg munka van benne és rengeteg 
szeretet. Szerintem ez a titka a mi zenélé-
sünknek. Amatőr muzsikusoktól nagyon 
sok felkészülést kíván, hogy ezt a színvo-
nalat tudják produkálni. Heti három pró-
bát tartunk, ez rengeteg szabadidőt elvesz 
a zenészektől, de sokat segít, hogy nagyon 
jó a közösség. Amikor megalapítottuk a 
zeneegyesületet 2003-ban, akkor meg-

kértem Káposztássy Béla atyát, hogy áldja 
meg az egyesületet. Mind értékrendünk, 
mind munkásságunk alapjául szolgálnak 
a keresztény értékek! Nemzeti és nemze-
tiségi értékeink, tradícióink ápolása, fo-
lyamatos megélése hagyományőrző tevé-
kenységünk alapja! Ehhez hozzájön még 
a zeneszeretet és a profizmusra törekvés, 
azaz a szakma! Ez így együttesen adja a 
zenekarnak azt a tartást, amit a közönség 
is érezhet. 
Az első felvonásban főleg a fiatalok kaptak 
lehetőséget. Honnan jön ez a sok tehetséges 
zenész Vecsésen?
Nagyon nehéz az utánpótlás kérdése! 
Rengeteg féle dolgot választhatnak a 
mai fiatalok, azonban azok, akik a zenét 
választják és szorgalmas, kitartó mun-
kájukkal eljutnak a zenekarig, korosztá-
lyuk legjobbjaihoz tartoznak, és nagyon 
büszkék vagyunk rájuk!Természetesen az 
alapképzés köszönhető a zeneiskolának és 
az ott dolgozó zenetanároknak, valamint 
a támogató családnak! Elsőként Szabó 
Imre karnagyúrnak szeretnénk megkö-
szönni a kitartó, következetes, türelmes 
pedagógusi munkát, melyet mind az if-
júsági zenekarnál, mind a VHZ MVW 
keretében végez! Hadd emeljem ki Hor-
váth Péter tanár urat, aki egy kiváló klari-
nétművész és egy kiváló pedagógus, akire 
emberileg és szakmailag is felnéznek a 
növendékei! A zenekarban a legtöbb fia-
tal az ő tanszakának tanítványa. Ha tehe-
ti tanítványaival együtt játszik, próbál és 
hangszerel. Nem utolsó sorban, de ezúton 
is szeretném megköszönni Láng Zsolt 
tanár úr munkásságát is, aki nem csak 
tanári teendőit tekintve példamutató a 
növendékeknek, hanem a közösségi élet 
közös megélésében is elévülhetetlen érde-
meket szerzett Vecsésen. Nagy örömmel 
tölt el, hogy immár mindannyian vecsési 
lakosok is, és kollégáimként dolgozhatok 
velük a Zeneegyesületben!
A nagy zenekarban most 42-en szerepeltek. 
Ezt a létszámot könnyen össze lehet hozni?
Ilyenkor mindenkinek lehetőséget adunk, 
hogy öröm legyen velünk játszani, még 
annak is, aki nem tud minden szólamot, 
mert ez is inspirálja, hogy megtanulja a 
darabokat. Ilyenkor nem csak zenélünk, 
közösséget is építünk. Amikor versenyek-
re megyünk, akkor természetesen csak 
minden szempontból felkészült kollégák-
kal nyerhetünk, de itt is lehetőséget biz-
tosítunk mindenki számára a megfelelő 
felkészülést illetően! Természetesen nem 
könnyű, mondhatnám igen nehéz feladat 
ennyi embert, a szabadidejét feláldozó 

közös feladatoknak megnyerni, de nem 
gondolom, hogy másoknak könnyebb 
dolga lenne! 
Egy olasz kortárs zeneszerzőIlioVolante da-
rabja is elhangzott a koncerten. Ami érdekes-
ség, hogy aszerzőtől kérte és kapta a kiegészítő 
szólamokat a zenekar. Ez az együttműködés 
hogyan jött létre?
Az American Feelinget adtuk elő, amit 
2009-ben komponált a Rómában élő 
olasz zeneszerző. Egyébként ehhez félig-
meddig szerencse is kellett. Volante ezen 
darabja ingyen letölthető volt az inter-
netes oldaláról. Leszedtük és a Saxofon 
Quintettel játszottuk. A darabnak van 
egy Big Band hangszerelése is és ebből 
kellett egy fúvószenekari változatot csi-
nálnunk. Ennek egy részért átírtam én, a 
hiányzó szólamokat pedig megkértük az 
olasz zeneszerzőtől. Kérésünk pozitív fo-
gadtatásra talált és a klarinét, valamint a 
fuvola szólamokat megküldte részünkre a 
szerző! 
Idén is köszöntötték a jubiláns zenészeket!
Egy zenészünk jubilált, Béki Ferenc ba-
ritonkürtös 50 éve tagja a zenekarnak, 
így neki járt a gratuláció! A Zeneegyesü-
let 2003-ban alapított egy érdemérmét, 
mely Szent Cecíliát a zene védőszentjét 
ábrázolja! Ezen névre gravírozott, szá-
mozott ezüst érmével köszöntük meg az 
elmúlt évtizedek áldozatos munkáját! 
Mindez az erkölcsi megbecsülés része, 
ezentúl a mindennapi életben is megfele-
lő tisztelettel vagyunk egymás iránt, tisz-
telve a kort és a teljesítményt! 50 év alatt 
több formában, több rendszerben azonos 
értékeket őrizve dolgozott a vecsési zenei 
tradíciók megőrzése érdekében, örömmel 
adtam át az elismerést! Az is nagy öröm a 
közösségünknek, hogy két fiatal zenészt, 
Bálint Szilárdot (alt szaxofon) és Prokop 
Gábort (klarinét) fogadhattunk a tagja-
ink közé. Ők az elmúlt év munkájával bi-
zonyították, hogy komolyan szeretnének 
velünk együtt dolgozni, a tagság egyhan-
gú felkiáltással jelezte egyetértését! 
Hihetetlenül nagy lehet a zenekar reper-
toárja, hiszen már most bejelentették, a 
januári kultúra napi koncertet, ahol egé-
szen mást játszik majd a zenekar!
Ez így van, ott csak a magyar zene érté-
keiből fogunk előadni, amit 50 percesre 
tervezünk. Érdemes lesz meghallgatni 
bennünket, mert igazi gyöngyszemek 
kerülnek a műsorunkba. Mindenkit sok 
szeretettel várunk január 21-én délután 
17:00 órakor a Bálint Ágnes Kulturális 
Központba.

Polgár Gyula

A G.  Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István:  
TISZTA LAPPAL /Tabula rasa/

A hajnali ég arcát
pirosra csípte a fagy,
havas mezők lapjára
verset ír a kelő Nap.

Sejtek halnak, születnek
a hótakaró alatt,
szebb életről álmodik 
a lét, de még hallgatag.

Mindent újra kezdeni
kész magvában mocorgó,
tisztulni vágyó idő,
hol csodákra hull a hó.

Földbe szivárog a múlt:
tápoldata, nem mérge
kell legyen új jelennek,
s megszülethet a béke.

Bábjában él a világ
szegény, szép szelídsége:
elpusztul itt minden,
ha hernyó lesz, nem lepke!

Tán megvalósul egyszer
a karácsonyi álom,
és tavasszal lepke ül
a ringó vadvirágon!

Kelemen Bata Mária:  
MIT VÁROK AZ ÚJÉVTŐL

Újult erőt, egészséget,
boldogságot, békességet,
egyetértést, szeretetet,
tűnjenek el zord fellegek!

Tele kamrát, ételt, italt,
házam sosem legyen kihalt.
Bánat messze elkerüljön,
de az öröm hozzám jöjjön.

Legyenek új munkahelyek!
Dolgozzanak az emberek.
A viszálynak legyen vége,
jöjjön el a világbéke!

Ez az újév áldott legyen! 
Mindenkinek, nem csak Nekem!
Ilyen élet mire vágyom, 
tiszta szívből ezt kívánom! 

festmény:
Szendrői Margi (Budapest): 

Meglepetés

Sallay Gyula: JÁTSZOM

Játszom:
számokkal, helyi értékekkel,
ide-oda rakom őket,
álságos harcosa vagyok az időnek.
Játszom:
élettel, anyaggal, energiával,
sorsodat betöltő nagy dumával.
Játszom:
hittel, szavakkal, lélekkel,
célodat ezekkel éred el.
Játszom:
szerzetest, katonát, hivatalnokot,
az egyszerű ember itt nem jóllakott.
Játszom:
ám Te nem látod,
sárga fém a bálványod.
Játszom:
Te úgy hiszed érted,
ám játékomban értéktelen a lélek.
Játszom:
Te is játszol a kis képernyőn,
ám nem látod,
hogyan forog esendő világod.
Játszom:
az újrateremtés ezernyi arcát,
életed rejtett vágyát,
a szeretetre vágyó álmot,
mely nélkül lassan meghal a világod.

Benke Mária:  TÉL VAN…

Göcsörtös ágakon, hó, zúzmara,
lent hó födte táj, szánkózik Lala.
Röpül a szán kacagó gyerekek,
a lovas szánon csengettyű fecseg.

A szikrázó csendben reccsen egy ág,
huppan alá a hóban, szép e téli táj.
Fényben ragyog minden, hó angyal 
száll
kéklő égbolton Főangyalnak szalu-
tál!
Lala hívja Julikát szánkózni,

Julika nem tud nemet mondani.
Nevetve siklanak a lovas szánkón,
barázdákat szántanak a szűz hón’…

Oly jó a tél, mikor minden fehér,
csillog a hó fenn a hegy tetején.
Lassan a sítalpak is előkerülnek,
a városban az utcák kiürülnek…

Élvezi gyermek, felnőtt a telet,
sok kismadár az ágon didereg.
Várva várja a kikelet jöttét,
télen az éj hideg, s az égbolt sötét…

Varjasi Béla: KI VEZESSEN?

Szabad akaratunk lehet.
Mindenki önállóan bármit tehet.
Céljainkat így érhetjük el,
de a következményekkel számolni 
kell.

Dönthetünk utak, sorsok felől.
Nem mindegy ki kit, s mire jelöl.
Valaki alkalmas egy feladatra,
férjként, vezetőként megkaphatja.

Sajnos, oly gyakorta utólag derül ki,
nem az került a posztra, aki megér-
demli.
Korlátokkal bíró emberek vagyunk,
véges ismeretünk, tudásunk, agyunk.

Ezeknek néha szomorú a következmé-
nye.
Hatása van az egyénre, családra, 
népre.
Tökéletlen ember, tökéletlent félre 
vezet.
Abszolút tökéletes, csak a Bibliában 
lehet. 

Összeállította:  
Szénási Sándor István

SZÍVBŐL JÖVŐ AJÁNDÉKOT  
KAPTAK A VECSÉSIEK

Interjú ifj. Fazekas Józseffel

 12.  Vecsési Tájékoztató  2017. január



 14.   Vecsési Tájékoztató  2017. január   2017. január Vecsési Tájékoztató  15.

Felemelő, mozgalmas decembert és 
óévet zárt a Labdarózsa Népdalkör. 
Az év utolsó hónapjának 11. napján, 
vasárnap immár ötödik alkalommal 
hagyományos karácsonyi öröm-
zenélésre hívtuk meg barátainkat, 
hozzátartozóinkat, vendégeinket. 
Rendezvényünknek most is a Bálint 
Ágnes Kulturális Központ adott 
otthont. Saska Istvánné Margitka 
képviselő asszony köszöntötte 
meghívott vendégeinket, nagy szere-
tettel éreztette a határon túli magyar 
testvéreinkkel való kapcsolattartás 
fontosságát. Műsorunkat a Labdarózsa 
Népdalkör művészeti vezetője, Pavella 
Krisztina konferálta, majd Simó 
Dániel karácsonyi verse nyitotta meg 
a műsort.
Idén is több népdalkör, népdal-
énekes, így Petrás Mária csángó 
magyar népdalénekes, kerámia ipar-

művész, Széles András citeraművész, 
Amicorum Vegyes kar, Tesmag 
Ipolyság, Bugyi Népdalkör, Légrády 
Noémi és Légrády Eszter, Zsíros 
Tímea, Kárpáti Szilvia mesemondó, 
Simon László, Zelei Bence fogadta el 
meghívásunkat. Műsorukon adventi 
és karácsonyi népdalok, népszokások 
elevenedtek meg. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy 
elfogadta meghívásunkat Petrás Mária 
csángó magyar népdalénekes, aki  
Szűzanyás karácsonyváró énekeivel 
új hitre rázta fel lelkünket, valamint 
Széles András citeraművész, aki lenyű-
gözött bennünket virtuóz előadásával. 
Büszkék vagyunk népdalkörünk ifjú 
tehetséges tagjaira, kik közöttünk 
cseperedtek fel, ismerték meg a 
népzene csodálatos világát, s ma már 
önállóan is fellépnek. 
Az ünnepi műsort a Labdarózsa 
Népdalkör karácsonyi összeállítása 
zárta. Végül minden résztvevő  
emléklapot és a népdalkör által 
készített adventi ajándékot vehetett 
át köszönetünk jeléül, majd több-
szólamú karácsonyi közös színpadi 
éneklés zárta a műsort
„Karácsony ünnepén, kegyes keresztények, 
zengjen, zengedezzen örvendező ének!” 
Rendezvényünk után Petrás Mária 
kerámia művész gyönyörű kerá-
miáiból vásárolhattunk karácsonyi 
ajándékokat, majd szeretetvendégség 
várta a meghívottakat, melyhez a 
szendvicseket, süteményeket népdal 
körünk tagjai, hozzátartozói készí-
tették el. Ezúton is köszönetet 

mondunk áldozatos, egész éves segítő 
munkájukért. Közös karácsonyi ének-
léssel zártuk meghitt ünnepségünket. 
Felemelő volt együtt zengedezni a 
Mennyből az Angyal és Dicsőség 
mennyben az Istennek karácsonyi 
dalokat!
Köszönjük a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ és Vecsés Város Önkor-
mányzatának támogató segítségét. 
Kis közösségünk másnap meghitt, 
bensőséges, családi hangulatú kará-
csonyi esten gyűlt össze egyik társunk 
otthonában.  
Az adventi időszakban szívet-lelket 
megérintő élményekben volt részünk, 
s mindannyian gazdagodtunk hitben, 
szeretetben és emberségben.

 
Pálmainé Keszler Márta és 

 Orbán Éva

2000-től évente hívja a városvezetés közös ünneplésre a 
jubiláns házaspárokat. Ezt a szép és nemes gondolatot, az 
összetartozás közös ünneplését a német nemzetiség találta 
ki, és a Szent Kereszt – akkor még Óplébánia – templomába 
hívta egybe az ünnepelteket. Az önkormányzat akkori 
vezetése emelte ezt a kezdeményezést városi rangra, a város 
minden polgára – pontosabban: házaspárja – számára elér-
hető élménnyé. Hiszen a családnak egyébként is nagy és piros 
betűs ünnepe ez, de az évforduló emlékezetességét tovább 
emeli az önkormányzat figyelmessége. A 2016-os ünnepséget 
december 10-én rendezték. A VT lapzártája miatt decem-
berben csak pár fényképpel és az évfordulós lakodalmasok 
névsorának közlésével tudtunk említést tenni az eseményről. 
Most a rendezvény emlékezetes perceiről számolunk be.
A jubiláns házaspárok és családjuk az Erzsébet téri Irgalmas 
Jézus Római Katolikus Plébánia Szűz Mária Szeplőtelen 
Szíve templomában találkoztak a jeles esemény alkalmából. 
Frics Zoltán plébániavezető, majd Lajos Istvánné városi 
anyakönyvvezető köszöntő szavai után Dömötör Norbert 

református, Heinemann Ildikó evangélikus és Téglási Lajos 
baptista lelkipásztor ökumenikus áldása szállt a párokra, amit 
a polgári fogadalomtétel pillanatai követtek.
A közösen elmondott Miatyánk fohásza után Szlahó Csaba 
polgármester üdvözlőgondolatait hallhatták a jubilánsok. A 
polgármester úr és Mohainé Jakab Anikó jegyző ezt követően 
adta át az évfordulós házaspároknak az emléklapot és a virág-
kosarat.
Hagyományos az a kegyeleti aktus, amikor az oltárnál egy 
ünnepelt házaspár elhelyez egy csokor virágot az elhunyt 
házaspárok emlékére, akik nem élhették meg ezt a pillanatot. 
Ezt a megtisztelő feladatot Koszta György és felesége, Sbül 
Ilona teljesítette.
Az ünnepség egyházi részének befejezéseként az ünneplő 
családok elénekelték a nemzeti himnuszunkat, és átvonultak 
a Bálint Ágnes Kulturális Központba, ahol a hangsúly a finom 

ételek és a felhőtlen szórakozás irányába tolódott. A családok 
asztalfoglalása után Szlahó Csaba polgármester mondott 
pohárköszöntőt. A Fütte Étterem finom falatjai után vette 
kezdetét a műsor. Első részében az Interoperett két művésze, 
Keszler Éva és Egri József örökzöld operett slágerekkel hangolta 
jókedvre a fiatal és még fiatalabb ünnepelteket. Solymos Tóni 
(a néhai Expressz együttes frontembere) műsora alatt már a 
táncos lábúak ki is penderülhettek a „parkettre”, és örökifjú 
módon hódolhattak a muzsika bűvöletének.
Igazán emlékezetes esemény és nagyon jó hangulatú este volt. 
A jubilánsok ezúton is köszönik az önkormányzat mindenre 
kiterjedő figyelmességét, hiszen az ünnepség teljes költségét 
ők állták. Mi mást kívánhatnánk a főszereplők – és család-
jaik – számára, mint azt, hogy még hosszú éveken át legyenek 
együtt boldogságban és békességben. Érjék meg a következő 
jubileumot szerető családtagjaik körében. Így legyen!

Szalontai 

JUBILÁNS HÁZASPÁROK KÖSZÖNTÉSE„Elindult Mária, Karácsony éjszaka…”
A Labdarózsa Népdalkör karácsonyi koncertje

JAVASLATOK KÉRÉSE VÁROSI 
 KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Vecsés Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a város lakosságáért és a közössé-
gi élet fejlesztéséért hosszabb időn át kifejtett 
áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitünte-
tések alapításáról és adományozásának rendjéről” szó-
ló 12/2011.(III. 25.) számú Ök. rendelet értelmében az  
alábbi elismerő címeket adományozza:

- Vecsés Díszpolgára
- Pro Urbe
- Elismerő Oklevél

Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban 
indoklással együtt tegyék meg, és a polgármesteri hivatal 
titkárságán adják le 2017. március 3-ig. 
Ehhez a javaslattevőnek a nevét, születési idejét, lakcímét 
és aláírását, valamint a javasolt személy rövid életrajzát, 
lakcímét kell eljuttatnia a hivatalba.  beérkezett javasla-
tok odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A kitüntetéseket a városi ünnepségen,  
2017. június 14-én adják át. 

A részletes felhívás megtalálható a város honlapján.

Szlahó Csaba polgármesterPetrás Mária és Zsíros Tímea
Váradiné Bartalis Magdolna,  

Bácskai Jánosné, Petrás Mária, Orbán Éva

 2017. január          Vecsési Tájékoztató  15.

Lajos Istvánné anyakönyvvezető köszöntője

A jegyző és a polgármester köszönti az ünnepelteket
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Az advent a keresztények számára 
az Úr eljövetelére való várakozást 
jelenti.  De a nem vallásos embe-
reknek is egy meghitt, szere-
tetteljes időszak a karácsonyi 
készülődés. A Grassalkovich 
iskolában többéves hagyománya 
van az adventi hétvégéknek, 
ahol koszorúkészítés, kézműves 
foglalkozás, mézeskalács-sütés és 
német nyelvű adventi műsor teszi 
teljessé az ünnepet.
Az idén a gyertyafény, a csillogó 
díszek, a fahéjillat mellett csodá-
latos színházi élményben volt 
részük tanulóinknak: Ellátogat-
tunk a Budapest Bábszínházba, 

ahol a „Diótörő” 
című mesejátékot 
néztük meg. 
A Csajkovszkij 
klasszikus zené-
jére mozgó óriás-
bábok, a látványos 
díszlet és maszkok 
mindannyiunkat 
elbűvöltek. 
A színészek kife-
jező pantomim 

játéka egyetlen 
hangos szó nélkül is érthetővé 
tette a cselekményt a közel 
kétszáz alsós tanulónknak  . 
Izgatottan nézték a gonosz Egér-
király és a kedves Diótörő herceg 
párbaját, figyelmesen szemlélték 
a színpadi mozgásokat, a fényjá-
tékokat. 
Hazafelé megcsodáltuk az ünnepi 
díszbe öltözött fővárosunkat. A 
buszról leszálló gyerekek lelkesen 
mesélték szüleiknek a látottakat. 
Mi, tanító nénik, örülünk, hogy 
ilyen élménnyel tettük szebbé és 
jobbá sok gyermek ünnepét.

Alsó Tagozatos Munkaközösség

ADVENT A GRASSALKOVICHBAN

Ebben a tanévben már 
negyedik alkalommal 
hirdettük meg iskolánk-
ban az állatok világnapja 
alkalmából jótékonysági 
adománygyűjtő akciónkat. 
Szép számmal érkeztek az 
állateledelek, konzervek, 
melyeket eljuttattunk 
Gyömrőre, a Kutyamentsvár Állatmenhelyre. Ezen a 
telepen több mint 600 állatról, többségében kutyákról és 
macskákról gondoskodnak. Szinte nincs olyan nap, hogy ne 
kerülne be hozzájuk egy újabb kis „vendég”. Azt gondolom, 
az idén is jó helyre került a segítség. 
Köszönjük a segítséget azoknak a családoknak, gyerekeknek, 
akik csatlakoztak a segítők táborához. Köszönjük Kolozsi 
Mihály szülő segítségét is, aki évek óta segít az eledelek 
célba juttatásában.
Reméljük, hogy a felnövekvő generáció látva a segítő 
szándékot, a pozitív példákat, felelős állattartóként 
szereti és gondoskodik az állatokról, szem előtt tart-
va Rónay György idézetét: „Vidd közelebb az állatokhoz  
az embereket, hogy megértsenek végre minket…”
Mi az adományokkal igyekeztünk az idén némi segítséget 
nyújtani. 

Gáborné Bárány Ágnes szervező, 
Grassalkovich iskola

ADOMÁNY

Jótékonysági akció 
Cípősdoboz-ajándék rászorulóknak 
A Grassalkovichban már több éve hagyomány, 
hogy karácsony közeledtével jótékonysági 
adománygyűjtést szervezünk, csatlakozva az 
országosan meghirdetett Cipősdoboz-ajándék 
elnevezésű akcióhoz. A gyerekek és a szülők 
már jól ismerik ezt a felhívást, minden évben 
szép számmal érkeznek az ajándékok. Így volt ez 
ebben az évben is, 104 darab szépen elkészített, 
esztétikusan becsomagolt ajándékot szállítot-
tunk el a budapesti gyűjtőpontokra.
Azt gondolom, hogy már gyermekkorban fontos 
felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy milyen 
sokféle módon lehet segíteni, örömet szerezni. 
Bízunk benne, hogy sok rászoruló kisgyermek-
nek tettük szebbé a karácsonyát ajándékainkkal.
Köszönjük a segítő családok támogatását!

Gáborné Bárány Ágnes szervező

Hogyan lehet valami egyszerre békés és zajos? 
Aki december 12-én és 13-án az Andrássy iskolában részt vett 
programjainkon, az megtudhatta mindezt.  December 12-én zsib-
vásárt tartottunk délután. A gyerekek elhozhatták kisebb megunt 
játékaikat, könyveiket, és csereberélhettek, illetve árulhatták 
ezeket. Lelkesen alkudoztak, és természetesen majdnem ugyan-
annyi másik játékkal mentek haza, mint amennyivel érkeztek. 
Iskolánkban évek óta szokás, hogy az adventi időszakban családi 
délutánt szervezünk. December 13-án az első emeleti aula és tan-
termek, valamint a tornaterem adott helyszínt a programoknak: 
kézműves-sziget, szaloncukor-kereső játék, puzzle, társasjáték-
sziget, pingpongozás, közös képfestés és persze a bendő-szigete, 
a büfé várta az érdeklődő diákokat és szüleiket, családtagjaikat 
egyaránt. Újdonságként iskolapszichológusunk csak szülőknek 
csend-szigetet alakított ki, hogy amíg a gyerekek játszanak, ők is 
pihenhessenek egy kicsit.
Nagyon jó volt látni, ahogy a szülők és a gyerekek együtt társasjá-
tékoztak, hogy a rohanásból kilépve leültek játszani. Sokan vettek 
részt a szaloncukor kereső játékon is, amelynek az volt a lényege, 

hogy csak együttes erővel, összefogással lehetett teljesíteni.
Kézműves szigeteinken karácsonyi díszeket készíthettek az érdek-
lődők. A téli évszakba és a szívünkbe is tavaszt hozott, hogy a 
közös képen (amely azóta az ebédlőnk falát díszíti) virágoskertet 
alkottunk, mindenki hozzátehette a maga rajzát, csodás ered-
ményt hozva létre. Akik mozgásra vágytak, azokat a tornate-
remben várta a pingpongasztal, akik pedig megéheztek, a bendő 
szigetén lakhattak jól. 
Az együttlét adta a békét, a játékok és a sok gyerek zsivaja a zajt. 
Külön öröm számunkra, hogy a szülői munkaközösség is bekap-
csolódott a szervezésbe, az egyik kézműves foglalkozást, valamint 
a büfé megvalósítását segítették. Szeretnénk név szerint is köszö-
netet mondani Mészáros Krisztinának, Czeglédi Icunak, Vécse-
iné Fenyvesi Noéminek, Hegyi Gabriellának, Laczi Mónikának, 
Lengyel Hajnalkának, Németh Ágnesnek, akik a programokon 
részvételükkel és segítségükkel, valamint Darvas Zsuzsannának, 
aki savanyú káposztával és házi zsírral járult hozzá a délután si-
keréhez.

A szervező csapat nevében: Horváthné Gyurcsán Erika

Békés és zajos családi programok az Andrássy iskolában

Iskolánk az Erzsébet tér jelleg-
zetessége, akárcsak a Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve Templom. 
Mindkét épület a körforgalomnál 
ékesíti a várost már kerek hatvan 
éve (Maga az iskola harminc évvel 
idősebb.) Ezért is jutott eszünkbe, 
hogy az idei iskolai karácsonyt a 
templomban kellene rendezni. 
Ötletünket Bihal András és Frics 
Zoltán tárták az egyházi tanács 
elé, akik rábólintottak az ötletre. 
Sok előadást rendeztünk már, de 
most tényleg egész más volt az 
atmoszféra. Mintha ránk szállt 
volna az a nyugalom, ami az 
épület falaiból árad. Az előadás 
előtti hetekben az osztályok Frics 
Zoltán vezetésével meglátogatták 
a helyszínt. 
Zoli bácsi a csend varázsára és 
áhítatra tanította a gyerekeket. A 
tanítás működött, két sikeres elő-

adást bonyolítottunk le december 
21-én az alsó és felső tagozatnak. 
December 24-én, szenteste napján 
pedig délután négykor léptünk 
fel. Itt már a felnőttek, rokonok, 
tesók, barátok is megnézhettek 
minket.
Örülünk, hogy a visszajelzések 
szerint tetszett a műsor, jó volt 
egy picit összekötni a tér két 
fontos helyét, a templomot és az 
iskolát! 

Szereposztás:
Angyal: Hackl Rebeka (5.a), Kiss 
Virág (5.a)
Angyalkórus: Bihal Panna (6.b), 
Kiss Virág (5.a), Matheisz Melinda 
(6.b), Novák Mercédesz (5.b), 
Oszoli Tíria (6.b), Papp Marcell 
(5.b), Tóth Maja (5.a)
Fogadós: Litkei Botond (6.b), Szed-
resi István (5.a)
Fogadósné: Horváth Noémi (6.b)
Háromkirályok: Kovács Bence 

(6.b), Plavecz Barnabás (5.a), Szabó 
Dániel (5.a), Szórádi Balázs (5.a)
Heródes: Lengyel Zsombor (5.a), 
Litkei Botond (6.b)
József: Bartha Bence (5.a), Técsi 
József (5.a)
Mária: Tóth Eszter (5.a)
Mesélő: Preg Dorina (5.a)
Pásztorok: Bárdos András (5.a), 
Bartha Bálint (5.a), Jákli Dániel 
(5.b), Somogyi Attila (5.a), Szarka 
Zsombor (5.b), Újvári László (5.b)
Rómaiak: Bárdos András (5.a), 
Bartha Bence (5.a)
Versmondás: Kányi Gitta (5.b), 
Radics Anna (6.b)
Ötlet és rendezés: Kiss Gábor és 
Kissné Fehér Judit . A betlehem el-
készítője: Szórádi Béla, Hangosítás: 
Varga Mihály

Köszönjük Bihal Andrásnak, 
Frics Zoltánnak és  

mindenkinek, aki segített!

AZ ANDRÁSSY KARÁCSONYA
„Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek.”

Bábszínházban

Kézműves sziget Készül a közös kép
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Engedtessék meg, hogy számomra nagyon kedves és fontos verssel 
kezdjem. A szerző, Szent-Gály Kata költő, író és misztikus születé-
sének 100. évfordulóját ünnepeltük pár hete. Az ő egyik versének 
címét vettem „kölcsön”.

 Karácsony hetében
  Őrizz meg gyereknek engem,
  hogy hinni tudjam a csodát:
  Istennek valljam Mária
  bepólyált kisfiát.
  Őrizz meg gyereknek engem, 
  hogy elfogadjam, így szeret
  s mert Isten, Isten-módra tesz 
  érthetetlenségeket. „ 

Valószínűleg sokunkban felötlik ilyenkor újra és újra gyermek-
korunk adventje és benne a karácsonyra való készülődés. A min-
dennapi hajnali roráték, a szaloncukor készítés és csomagolás, s a 
mézeskalácsok illata töltötte be ilyenkor az egész lakást.

Az idén, „Karácsony hetében” – december 21-én a Petőfi téri 
Jézus Szíve templomban a Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola gyermekeinek karácsonyi műsora valóságos csodával 
ajándékozta meg a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatóságot. 
A valóban profi színvonalon szerkesztett, rendezett és kivitelezett 
műsor a gyermekek őszintén tiszta, örömteli előadásában igazán 
bensőségesen szép, karácsonyi hangulatot nyújtott kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

Megpróbálom röviden összefoglalni élményeimet a valamivel 
több mint egy órás műsorral kapcsolatban:

Az igazgatónő, Sztyehlikné Hegyi Krisztina köszöntője előtt a 
karácsonyi, ünnepi hangulatot a gyermekek 6-7 perces német 
éneke adta meg. A tiszta gyermekhangnál kevés dolog van, ami 
szebb és jobban megérinti az ember lelkét. A „ráhangolás” után az 
igazgatónő a karácsony igazi, valós jelentőségéről beszélt nagyon 
világosan, érthetően, a teológiai és irodalmi szempontoknak is 
megfelelően. A mai világunkban különösen szükséges és hasznos 
volt a legkedvesebb ünnepünknek, karácsonynak megmutatni igazi 
fontosságát, lényegét. Köszönjük szépen!

Szerencsés volt, hogy ismét szerepeltek az ünnepi műsorban a 
Vecsési Zeneiskola növendékei Rainer-Micsinyei László igazgató 
úr vezényletével. Így a műsor még „ünnepibb” lett.

Az idei műsor zömét az általános iskola 2.a és 2.b. osztályos tanu-
lói adták. Ők szerepeltek a Betlehemes műsorban is. Az egyszerű, 
de kifejező jelmezek, kellékek (pl. szalmabála)  a gyermekek szép 
szövegmondása „hitelesen” jelenítette meg a Szentírásban leírt 
történetet, az Üdvözítő megjelenését Betlehemben. A legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy mindegyik tanulónak adtak szereplési 
lehetőséget. Nem a legjobb képességű 10-15 gyermekre épült 
a műsor, hanem mindegyik gyerek szerepelhetett. Valószínű ez 
többletmunkával járt, de a pedagógiai, nevelő értéke felbecsülhe-
tetlen. Igazán dicséret illeti a felkészítő tanárokat: Szél Sándorné, 
Bendiákné Szabó Tünde, Fekete-Part Gabriella. Felkészítő mun-
kájuk eredményét minden bizonnyal év közben is érzékelni fogják. 

Az alsós énekkar vezetője Kállainé Szögi Klára volt. A felsősök-
ből és gimnazistákból álló énekkar vezetője Osikoviczné Csendesi 
Mária és Czékus Jób volt. (A felsősöket egy-két pedagógus is „erő-
sítette”.)

Pár hónap múlva lesz 50 éve, hogy nemzetünknek nagy zene-
szerzője és nevelője, Kodály Zoltán meghalt – 1967. március 6-án 
hunyt el. Meg vagyok róle győződve, hogy „Fentről” örömmel 
hallgatta a Mester a gyermekek énekét, ha nem is hallatszott olyan 
tisztán és fényesen, mint a Kodály Kórusiskola éneke. Hiszen az Ő 
célja, az Éneklő Magyarország megteremtése volt. Ez itt kezdődik, 
sőt, még korábban.

A szavalók is külön dicséretet érdemelnek: Bernhardt Dorottya, 
Sztyehlik Anna, Baranyi Zsófia és Cser Zsófia. 

Felkészítőjük: Dóczyné Topál Dalida volt. 
A műsor végén Dr. Huszka Mihály plébános atya az igazgatónővel 

együtt köszönte meg a gyermekek szereplését, a nevelők, tanárok 
rengeteg fáradságot igénylő felkészítését, és nem utolsó sorban a 
szülők segítő hozzáállását. 

Valóságos „csodának” lehettünk tanúi „karácsony hetében”. 
Adja az Úr, hogy ez a „csoda” maradjon meg bennünk hosszú-hosszú 

ideig. Őrizzen meg bennünket gyereknek, hogy hinni tudjuk a csodát: 
Istennek valljuk Mária bepólyált kisfiát!

A Petőfi iskola KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE 
 a Jézus Szíve templomban   

Szeretett Vecsési Testvéreink!
Örömmel és hálával telt szívvel 

számolunk be a 2016. december 17-én, 
szombaton megtartott karácsonyi 
ünnepi műsorunkról.
A helyszín ismét a Bálint Ágnes 

Kulturális Központ volt, ahol 15 órakor 
gyülekeztek a gyermekek, a szülők és a 
nagyszülők az óvodákban, az iskolákban 
és a Vecsési Tájékoztatóban is meghir-
detett karácsonyi családi ünnepségre. A 
termet a gyermekek vidám zsibongása 
töltötte be. Az eseményt Dr. Huszka 
Mihály atya szemléletes bibliai idézetei 
nyitották meg, melyek Jézus születésének 
hiteles történetét jelenítették meg.
Az elhangzottakhoz szorosan kapcso-

lódó kérdésekre helyesen válaszoló 
gyermekeket csokoládékkal jutalmazta 
az atya. Mivel az első helyes választ adók 
kapták a jutalmat, a gyerekek izgalomtól 
kipirult arccal igyekeztek gyorsan vála-
szolni.
Ezt követően a Labdarózsa Népdalkör 

citerazenével kísért szép karácsonyi 
énekeket adott elő, melyet megilletődve 
és örömmel hallgatott az egész közönség. 

A műsort hatalmas tapssal köszönték 
meg a gyerekek és felnőttek egyaránt.
A következő műsorszámban a „Csendes 

éj” című rajzfilmből vetítettek le egy 
10 perces részletet Jézus születéséről és 
annak előzményeiről. A film nem csak a 
gyermekeknek tetszett nagyon, de nem 
egy szülő szeméből is könnyeket csalt ki. 
Az eseményt követően finom sütemé-

nyeket és üdítőket kínáltak a résztve-
vőknek, melyet tagjaink készítettek és 
kínálták a széksorok között haladva.
Jó volt látni a megkínáltak és az adomá-

nyozók szemében az őszinte örömet. 
Itt valóban kinyíltak a szívek és örömmel 

néztek egymásra a kicsik és felnőttek 
egyaránt. Majd ezt követte az est fény-

pontja, a tombolán nyert ajándékok 
átadása. A továbbiakban minden jelen-
lévő gyermeknek az életkorának megfe-
lelő ajándékot adtak át. A dobozokban 
lévő játékokat megjelölték aszerint, hogy 
hány éveseknek, illetve fiúknak vagy 

lányoknak ajánlották fel
Ezúton is szeretnénk köszönetet 

mondani a a Petőfi Sándor Római Kato-
likus Általános Iskola és Gimnázium 
hittanos diákjainak és szüleiknek a sok 
játékért, melyekkel hihetetlen örömet 
szereztek a gyermekeknek. Érezzék Ők 
is, hogy „Jónak lenni jó.”
Sajnos a korábbi évekhez viszonyítva 

kevesebben vettek részt az eseményen. 
Szeretnénk kérni a szülőket, hogy a 
jövőben a meghirdetett karácsonyi 
ünnepségünkre többen jöjjenek el. Ezt 
mi is elősegítjük majd a szélesebb körű 
tájékoztatással, de Önök is többet érdek-
lődjenek, hogy örömet szerezhessenek 
gyermekeiknek. 
A tudósítás végére egy nagy görög 

matematikus szállóigéjét szeretnénk 
idézni. Abban a korban a városállamok 
között sűrűn dúlt háború. A szobájában 
dolgozó matematikus ablaknyílása előtt 
megállt egy katona eltakarva a beszűrődő 
napfényt. Erre a tudós így szólt a kato-
nához: „Ne vedd el azt, amit magad nem 
tudsz adni.” Mi se fosszuk meg gyerme-
keinket a karácsonyi ünnep örömétől, 
amit magunk – idő és egyéb tényező 
hiányában – csak nehezen, vagy sehogy 
nem tudunk megadni!

Sok szeretettel kívánnak boldog új évet
a Vecsési Kereszténydemokraták!

A VECSÉSI KDNP KARÁCSONYI ÜNNEPE
„Jól csak a szívével lát az 

ember. Ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan.” 

(S. Exupéry)

2016. december 2-án rendezte meg iskolánk, a Petőfi Sándor Ró-
mai Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a szalagavatót. Az 
előző évhez hasonlóan ez alkalommal is a Bálint Ágnes Kulturá-
lis Központ adta az ünnepség helyszínét. A Himnusz eléneklése 
után iskolánk igazgatója, Sztyehlikné Hegyi Krisztina megnyitó 
beszéde hangzott el, majd Huszka Mihály plébános úr köszön-
tötte a diákokat és a hozzátartozókat. Ezt követően a búcsúztató 
12. nyelvi osztály palotás tánca következett, majd iskolánk tanu-
lói, illetve a Vecsési Zeneiskola növendékei és tanárai egy igen 
színvonalas irodalmi és zenei műsorral tisztelték meg a végzős 
diákokat és a közönséget. Ezután következett az est egyik fény-
pontja, a végzős diákok szalagtűzése, majd egy kisebb szünet után 
a másik fénypont, a végzős osztályok szalagavató tánca. Először a 
13. nyelvi, majd a 12. osztály adta elő keringőjét. 

Végül a táncoló diákok felkérhették szüleiket, barátaikat és taná-
raikat. Ezzel zárult szalagavató ünnepségünk. A végzős osztályok 
nevében ezúton köszönjük a szervezésben nyújtott segítségét a 
Bálint Ágnes Kulturális Központ dolgozóinak. Szintén hálánkat 
fejezzük ki iskolánk vezetőinek az önzetlen anyagi segítségért, 
valamint a fellépőknek a színvonalas produkciókért. Utoljára, 
de nem utolsó sorban pedig mindkét osztály szívből köszöni fel-
készítő tánctanáruk, Fekete-Part Gabriella állhatatos és kitartó 
munkáját. Egy felemelő és feledhetetlen estének lehettünk álta-
luk részesei. Reméljük a jövőben végző gimnáziumi tanulóknak is 
hasonló élményekben lesz majd részük. Továbbá reméljük, hogy 
a táncprodukciókhoz hasonló sikeres érettségi előtt állunk.

Köszönettel: Kaposi Gábor, a 13. nyelvi osztály osztályfőnöke

SZALAGAVATÓ A PETŐFIBENKARÁCSONY HETÉBEN

Gápár Csaba
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Simor Ottó színművész szü-
lei Simor Antal vasúti tiszt és 
Drozgyik Katalin kocsmárosok 

voltak. Budapesten, a Józsefvárosban 
született 1926. július 16-án és 2012. 
november elején hunyt el Debrecen-
ben. Gyermekkorát Vecsésen, a Báthori 
utca 20-ban töltötte. Itt járt az András-
sy telepi elemi népiskolába, az Erzsébet 
téri apácákhoz, és a polgári fiúiskolát is 
Vecsésen végezte. Leánya R. Simor Ka-
talin. A játék emléke c. könyvéből tud-
juk, hogy az 1937/38-as tanév végén a 
Vecsés Községi Polgári Fiúiskola első 
osztályos tanulóját a zenei szabadgya-
korlatból dicséretben részesítették. A 
polgári iskola után rövid ideig a Filtex-
ben dolgozott, s a szülei textilmérnök-
neknek szánták. Az ő szíve azonban a 
színpadhoz vonzódott. Már gyermek-
korában is szépen szavalt, zongorázni 
tanult. Felvették az Országos Színé-
szegyesület Színészképző Iskolájába, 
ahol híres magyar színésztehetségek 
közül kerültek ki a tanárai. 1944 júni-
usában a főiskolás tábori színházzal az 
orosz fronton harcoló magyar katonák-
nak adtak műsorokat. 

1946-ban kapta meg színművész dip-
lomáját. Először Hajdúnánáson a Haj-
dúsági Kerületek Színházában játszott. 
1948-49-ben a kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház, 1949-50-es színházi évad-
ban az Állami Bányász Színház, majd 
1950-51-ben a Fővárosi Varieté tagja 
volt. 1951-1958-ig a miskolci Nemze-
ti Színházban, 1958-75-ig a debreceni 
Csokonai Színházban játszott. A tréfát 
és a humort kedvelő, népszerű színmű-
vész sikert sikerre halmozott, de indu-
latos, hirtelen haragú, de hamar meg-
békélő, igazságszerető, rebellis ember 
volt. 

Az 1956-os forradalom idején őt is 
elkapta a hazafias érzelem. A forrada-
lom bukása után Arthur Miller Salemi 
boszorkányok c. művének boszorkány-
pereihez hasonlóan, a szovjet koncep-
ciós perek aljas eljárásait alkalmazták 
a magyar forradalmárokra is, amit ő 
a színpadon szóvá tett. Ezért nagyon 
meghurcolták. Még később is, a debre-
ceni színházban, színészklubban és az 
Ady Társaságnál is sokszor a szemére 
hánytak, hogy Arthur Miller drámájá-
nak boszorkánypereinek hasonlította 
a magyar forradalmárok elleni „szov-
jet koncepciós perek aljas eljárásait” 
és ítéleteit. Valójában a színházi játék 
varázslatos, sokoldalú világa és a hálás 
közönség szolgálata „segített neki a 
hatvanas-hetvenes évek politikai játsz-
máinak elviselésében, mert az igazságot 
szép szóval és muzsikával, könnyel és 
mosollyal, sikeres színpadi játékkal leg-
alább elmondhatták”. 

Sokszor szavalt a feleségével, Tikos 
Sári színművésszel az Ady Társaságnál 
szervezett, egész estét betöltő műso-
rokban. A debreceni színészklubban 
vezette le feszültségeit, ott pihent, 
kártyázott, vitatkozott nem kisebb 
személyekkel, mint Szendrő Józseffel, 
Latinovits Zoltánnal, Márkus László-
val, Haumann Péterrel, Hofi Gézával, 
Mensáros Lászlóval, számos egyete-
mi tanárral, karmesterrel, rendezővel. 
Aztán amikor 1956 megítélésében és 
más témákban összevitatkozott a vas-
kalapos elvtársakkal, színész társakkal, 
rendezőkkel, az 1975-76-os évadban 
indulatosan elszerződött Győrbe a Kis-
faludy, majd az 1977-78-as évadban a 
kecskeméti Katona József Színházhoz. 

1978-83 között már ismét „az ígéret 
városában”, Debrecenben tapsolhatott 
neki a Csokonai Színház közönsége. 
1983-tól 15 éven át a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház művésze, majd 
visszatért Debrecenbe és nyugdíjas-
ként is tovább játszott Nyíregyházán 
és Debrecenben is. A debreceni Cso-
konai Színház és a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház egyaránt örökös 
tagjának választotta. Operettek bon-
viván szerepeit, prózai darabok karak-
terszerepeit alakította nagy sikerrel, 
de a rendszerváltás utáni vadkapitaliz-
mus kalmárlelkű világát is bravúrosan 
jelenítette meg a szerepeiben. Játszott 

Móricz Zsigmond és Szabó Magda da-
rabjaiban, Shakespeare, Brecht, Arthur 
Miller, Szakonyi Károly és mások által 
írt színdarabokban és szinte valameny-
nyi ismert nagyoperettben. Nagy meg-
tiszteltetés volt neki, hogy a Vecséshez 
kötődő Indul a bakterház c. darabban 
is főszerepet kapott. 

2008-ban, 82 éves korában búcsúzott 
el véglegesen a színpadtól. Jászai Mari 
díjas (1962), Érdemes művész (1989), 
Csokonai díjas (1995) színművész volt. 
A színpadi játék volt az élete. Sokolda-
lúság, színpadi alázat, a külsőségeket 
kerülő igazi humor jellemezte. Minden 
figurának meg tudta mutatni az igazi, 
emberi arcát. Simor Ottó a drámákban, 
a vígjátékokban is nagyot alakított, de 
a legnagyszerűbb alakításai a nagyope-
rettek bonviván szerepei voltak. Nagy 
prózai szerepei a Volponé, Petrucchio, 
Jourden, Liliom, Turai, Higgins, a 
peleskei nótárius, a Napsugárfiúk. Sza-
konyi Károly 1995-ben neki írta a Pénz 
komédiája c darabot, amelyben a fősze-
repet kapta. Ezt az előadást sok mással 
együtt a Televízió is közvetítette. Tikos 
Sári színművésszel kötött házasságából 
két gyermekük született, akikkel szíve-
sen töltötte idejét a Tiszalökön épített 
nyaralójukban. Megadatott neki, hogy 
sikeres és ünnepelt színészként sokszor 
együtt játszhatott a színpadon a felesé-
gével, sőt az unokájával, Rózsa László 
színművésszel is. 2001. március 24-én 
az ’56-os Vitézi Lovagrend a Vitézi Szék 
javaslatára, az 1956-os forradalomban 
tanúsított magatartásának és a forrada-
lom ügye melletti kiállásának elisme-
réseként vitézi rangot adományozott 
neki. Hamar elvesztette feleségét, akit 
1989. május 4-én búcsúztattak a nagy-
erdei ravatalozóból. Ezután tért haza 
Nyíregyházáról Debrecenbe. 2012. 
november 13-án őt is a rajongók több 
ezres táborának jelenlétében Debrecen 
nagyerdei temetőjének ravatalozójából 
búcsúztatták, ugyan úgy, mint a felesé-
gét. A debreceni Szent Anna Székes-
egyház altemplomában helyzeték el a 
hamvaikat. Öccsének felesége, Simor 
Ferencné pedagógus is aktív közéleti 
ember volt Vecsésen, akinek munkás-
ságát Vecsés Önkormányzata 2001-ben 
Pro Urbe díjjal ismerte el.

Orosz Károly

EGY VECSÉSI SZÍNMŰVÉSZ,  
AKIT MEGCSAPOTT  

AZ ’56-OS FORRADALOM SZELE

A Vecsési Halmi Telepi Általános 
Iskola ebben a tanévben is sikeresen 
pályázott, és nyert közel egymillió 
forintot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő „Határtalanul 
programjának” keretében. 
Utazásunkhoz támogatást kaptunk az 
önkormányzattól is, így Vecsés város 
címerével díszített ajándéktárgyakat 
is vihettünk magunkkal a helyi, 
magyarajkú iskolások részére.
Harmincegy hetedik osztályos tanu-
lónak nyílt lehetősége 2016 szeptem-
berében „Természetjárás a Felvidéken” 
elnevezésű tanulmányi kiránduláson 
részt venni. A diákok megismerhet-
ték a felvidéki Csallóköz páratlan 
természeti adottságait, és találkoz-
hattak Nyitra és Pozsony városok 

történelmünkből ismert 
fontos emlékhelyeivel, 
gazdagodva ezáltal nem-
zeti összetartozásunk 
élményével.
Az utazás előkészítő 
szakasza is fontos volt 
számunkra. 
A Magyarság Házában 
tett látogatásunk alkal-
mával képet kaptunk 
arról, amit olyan nehéz 
megfogalmazni és tárgyi-
asítani, magyarságunk alkotóelemeit, 
a határokon átívelő magyarságtu-
datot. Kirándulásunk nagy részét 
természetjárás alkotta, így fontos volt, 
hogy a vizek és az erdők élővilágával 
ismerkedjünk a Természettudományi 
Múzeumban.

A rengeteg élmény, a gyönyörű 
természeti környezet és történelmi 
városok nyújtotta felejthetetlen 
emlékek mellett gazdagabbak lettünk 
a határokon átívelő nemzeti összetar-
tozás érzésével. 

Halmi iskola

Felvidéken „Határtalanul”
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Az Orbán Balázs Erdélyi Kör ezúton szeretné megköszönni mind-
azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az Árpád-házi királyok 
- Szent István, Szent László és IV. Béla - szobrainak megvalósításá-
hoz. A mellszobrok Márkus Ferenc alkotásai.
Adományozók voltak: Orbán Balázs Erdélyi Kör, FIDESZ, Gál Ist-
ván, Sárosiné Polczer Margit, Hompoth Zoltán Csaba, Szlahó Csa-
ba, Tábori Ferenc, VNSZ Vecsés, Csorba László és Csorba Lászlóné,  

Kazatsay Tibor, OPTOTEL Kft., Bach&Bach Kft., Al-Pet Kft., 

Arany János Vendégház, SZIGÜ-INRI Mérnöki Iroda, Ilyés László, 
Berger János és Berger Terézia, Babosa István, Diósi József, Cservák 
és Társa Kft., Tarr Györgyné, Sahin-Tóth Tibor, Csendesi Márton, 
Erdélyi Jánosné, Halász Tamásné, Pintérné Reubl Teréz, Csizmazia 
Józsefné, Veres Levente, Hargita Panzió, Tamás Sándor, EQUIP-
TEST Kft., Mitkuné Hanyecz Erzsébet, REUGRUP Kft., Brindzik 
László, Nagy Imre, GCZI-4453, FIRESTOP 97’ Kft., SVAKS  
Cukrászda, Hompoth Orsolya Noémi.

AZ ORBÁN BALÁZS ERDÉLYI KÖR  KÖSZÖNETET MOND AZ ADOMÁNYOZÓKNAK
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VIGYÁZAT! TRÜKKÖS ÁTVERÉSEK

 Ki sepri a kéményt? 
A lakossági kéményseprést több me-
gyében átvette a katasztrófavédelem. 
Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók 
ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 
változatlanul kéményseprő szakem-
berek végzik. Az újdonság csak az, 
hogy ahol a megyei jogú városok nem 
vállalták a feladatot, ott a katasztrófa-
védelem szervezésében valósul meg a 
kéményseprés. 

Mikor jön a kéményseprő? 
A lakossági sormunka nincs összefüg-
gésben a fűtési időszakkal. A kémény-
seprők ütemterv alapján érintik az 
egyes települések utcáit. Ez gázüzemű 
és zárt égésterű tüzelő-és fűtőeszkö-
zök esetén kétévente, minden egyéb 
fűtőberendezés esetében évente törté-
nik meg. 

Mennyibe kerül a kéményseprés? 
A lakossági sormunka ingyenes. Nem 
csak ott, ahol a katasztrófavédelem 
végzi, hanem mindenhol. A kémény-
seprő 15 nappal a sormunka előtt a 
postaládába dob egy értesítőt. Ha a 
a megadott időpontban nem találja 
otthon a kéménytulajdonost, újabb 
időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a 
második időpontban sem tudja elvé-
gezni, akkor a kéménytulajdonosnak 
30 napon belül egyeztetnie kell egy új, 

közös időpontot, amikor elvégezhető 
a sormunka. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett 
munkáért már ki kell fizetni a kiszállá-
si díjat (körülbelül 500 forint), de nem 
készpénzben, hanem csekken, vagy 
átutalással. Soha ne adjon készpénzt a 
katasztrófavédelem kéményseprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? 
A sormunka magában foglalja a 
kémény és az összekötő elem ellenőr-
zését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 
ellenőrzését és az ezt befolyásoló 
műszaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék 
paramétereinek ellenőrzését, illetve 

ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-
érzékelő működőképességének ellen-
őrzését is. A sormunkába nem tartozó 
munkákért, valamint a két sormunka 
között megrendelt kéményellenőrzé-
sért fizetni kell. 

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni? 
Van lehetőség arra, hogy valaki ké-
ményseprést rendeljen a kötelező 
és ingyenes sormunkán túl is. Az 
ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as te-
lefonszámon, azon belül a 9-es, majd 
az 1-es menüpontot kell választani. 
Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi 
hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig 
érhető el. 
További információkat talál a:  
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon. 

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztítot-
ta ki a kéményt. . .
Előfordulhat, hogy a kémény állapota 
nem indokol tisztítást, olyan viszont 
nem történhet meg, hogy a kémény-
seprő semmilyen mérést nem végez a 
kémény ellenőrzése során. Ha valaki 
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt 
ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak 
jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt 
fogad el.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi  
Igazgatóság 

 A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 

Az árubemutatókkal kapcsolatos visszaélések a hazai 
fogyasztóvédelem egyik legsürgetőbb problémájává váltak. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztálya országos vizsgálat keretében 
folyamatosan ellenőrzi az üzlethelyiségen kívüli, árube-
mutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységet. 
Az árubemutatót szervező vállalkozások körében azonban 
gyakorlattá vált, hogy rendezvényeiket „egészségnapnak”, 
„egészségügyi szűrővizsgálatnak”, illetve „ingyenes állapot-
felmérésnek” álcázzák. A meghívásból általában nem derül 
ki, hogy a végső cél a fogyasztók meggyőzése a több száz-
ezer forintért kínált termékek megvásárlásáról.
Az eddigi tapasztalatok alapján ezeken a rendezvényeken 
95-98%-ban idős, beteg emberek vesznek részt, akik számá-
ra azt a hamis látszatot keltik, hogy egészségügyi állapotuk 
javítható az eladásra kínált termékekkel.
 Szeretnénk hatékonyan kiszűrni a tisztességtelenül műkö-
dő vállalkozásokat, megelőzni az idős, beteg emberek félre-
vezetését.
Korábban elsősorban szórólap útján értesültek az érdek-
lődők a különböző termékbemutatókról. A jogszabályok 
szigorítása, valamint a hatóságok egyre gyakoribb fellépése 

miatt az utóbbi időben a személyre szóló meghívók, telefo-
nos megkeresések és az utcai leszólítás vált meghatározóvá, 
melynek következtében a hatóság csak utólag, a becsapott 
emberek panaszbejelentéseiből értesül a visszaélésekről.
Az idős, beteg emberek védelme érdekében kérjük, hogy 
amennyiben tudomást szereznek településükön árubemu-
tatót tartó vagy egészségügyi felmérést végző rendezvény-
ről, haladéktalanul jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: fogyved@pest.gov.hu 
Telefon: 06-1-236-3937

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Napjaink egyik örvende-
tes híre, hogy országosan 
megnőtt az esküvők száma. 
Vecsésen február 5-án 12 
órai kezdettel a Bálint Ág-
nes Kulturális Központban 
rendezik meg a III. Vecsési 
Esküvő kiállítást és vásárt. 
A kiállítás céljáról a ren-
dezvény szervezőjét Gábor 
Bélát kérdeztük.
- Célunk a tradicionális és 
modern elemek ötvözése 
a régi hagyományok fenn-
maradása érdekében. Eh-
hez olyan partnereinkkel 

mutatkozunk be a közön-
ségnek, az ifjú jegyespárok-
nak, az örömszülőknek, a 
gyerekeknek, akiknek fon-
tos az értékek megtartása, 
gondozása, továbbadása. 
Az Esküvő Kiállításokkal 
hagyományt szeretnénk 
megteremteni, azt a hagyo-
mányt, hogy helyben tu-
dunk ajánlani kitűnő szol-
gáltatókat, akik korrektek, 
megbízhatóak, lehet rájuk 
számítani és képviselik sa-
ját értékeiket.

szajan

Vidám Vásár
Már az elmúlt évben is volt Vidám 
Vásár, ami most február 18-án 
folytatódik. 
A lényegéről Jámbor Mátyásné fő-
szervezőt kérdeztük:
- Ha egy-két ember összefog, ak-
kor tudnak jó dolgokat kihozni egy 
ötletből. Sokan vagyunk, akiknek 
életük során felgyülemlett hasznos 
és kevésbé hasznos szép tárgyaik, 
ruhájuk, játékuk van, amire már 
nincs szűksége, kidobni sajnálja, de 
mit tegyen? Öreg igazság, ami nem 
kell, az másnak aranyat érhet. 
Ha el tud jönni és elhozza dolgait, 
másoknak segít vele, és az árából 
mást vehet magának. A cél, hogy 
kedves mosolygós emberek talál-
kozzanak. Akinek tetszik az ötlet 
és többet akar tudni róla, annak itt 
vannak az elérhetőségek: Jámbor 
Mátyásné +36/ 70-513-41-55, vagy 
e-mail: surman.evab@gmail.com - 
Surman Éva

szajan
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Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a 
készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan kivi-
telezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés elmu-
lasztása. 
A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős 
anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek 
alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb 
eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető 
rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő 
tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből pedig a káros 
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfele-
lő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramol-
hat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A zárt tér-
be visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncent-
rációban is komoly veszélyt jelentenek az ott tartózkodókra. A 
rosszul bekötött eszköz gyakrabban meghibásodhat, azt gyak-
rabban kell javítani és rövidebb idő alatt tönkremegy, ráadásul 
jóval több pénzt kell ráfordítani. Mindez megelőzhető, ha meg-
felelő minőségű termékeket vásárolunk, a tervezést és a kivite-
lezést pedig valódi szakember végzi el! A műszaki felülvizsgálat 
és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos mű-
ködtetésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen karbantar-
tási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden 
esetben bízzuk szakemberre. A fűtési rendszer valamennyi ele-
mét ellenőriztetni kell az előírás szerinti időszakonként. 
A szénmonoxidról bővebben
A szénmonoxid-mérgezés tünetei nem feltűnőek: fejfájás, szé-
dülés, bágyadtság. Amikorra kezdenének feltűnővé válni a tü-
netek, rendszerint késő. Az ember cselekvésképtelenné válik. 
Ha van a közelben fűtőberendezés, legyünk gyanakvóak, főleg 
ha a tünetek egyszerre több emberen jelentkeznek! Figyelmez-
tető jel lehet, ha párásságot, nem erős, de furcsa, szokatlan sza-
got érzünk. (a szénmonoxid színtelen, szagtalan, csak a füstgáz 
egyéb összetevőit van esélyünk észlelni). 
A legnagyobb biztonságot a megfelelően alkalmazott szénmo-
noxid-érzékelő jelenti. A szén-monoxid-mérgezés embert és 
háziállatot egyaránt fenyeget, ám a kockázat jelentősen csök-
kenthető a tüzelő, fűtő és főző berendezések rendszeres kar-
bantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, 
illetve azzal, ha olyan helyiségbe ahol nyíltlánggal üzemelő be-

rendezés van, szén-monoxid-érzékelőt telepítünk.
Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a haszná-
lati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítjük. Érzékelő 
vásárlása előtt tájékozódjunk a megvásárolható készülékekről, 
csak megbízható cégtől, minősített eszközt vásároljunk.
 A 2013. október közepe óta hatályos jogszabály értelmében, 
azokban a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban 
és bentlakásos intézményekben (idősek otthona, rehabilitációs 
intézmények) szórakozóhelyeken, szállodákban és panziókban 
kötelező szén-monoxid-érzékelőt használni, ahol a közössé-
gi helyiségében, vagy az azzal egy légtérben lévő helyiségben 
nyitott égésterű tüzelőberendezés van. Azokat az új építésű 
épületeket pedig, amelyek nyitott égésterű tüzelőberendezés-
sel felszereltek, már csak akkor lehet használatba venni, ha ott 
szén-monoxid-érzékelő működik.
A jogszabályi előírások teljesülését a kémények időszakos el-
lenőrzésekor a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szer-
vek, szervezetek vizsgálják, valamint a szén-monoxid-érzékelő 
meglétét és működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy 
szabálytalanság esetén értesítik a tűzvédelmi hatóságot, amely 
figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát és a szabálytalanság 
megszüntetésére szólítja fel.

Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, 
szédülés) észleli magán vagy a környezetében lévő emberen, 

azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!

Pest Megyei 
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

A FŰTÉS IS LEHET VESZÉLYES 

December 27-én, az esti szentmisén lényegesen többen vettek 
részt mint más hétközi napokon. Az ok: a mise keretében szen-
telte meg Huszka Mihály plébános úr a Vecsési Borbarátok ez 
évi borait. Már a szentmise felajánlásánál az új borból töltöttek 
a kehelybe. 
Szent János apostol (Jézus legkedvesebb tanítványa), evangélista 
(a legmagasabban szárnyaló tanúbizonyságot ő hagyta ránk a testé 
vált Igéről, ezért jelképe a sas), próféta (aki a Titkos Jelenéseket 
látta és leírta) volt. Vértanú, akinek nem ártott, hogy forró olaj-
ban akarták kivégezni. Ennek emlékére szenteli meg az Egyház 

ezen a napon az új bort, megáldva a készítők fáradságos munkáját.   
A nap „Útravalójában” ez áll: „Szavainkkal sok jót tehetünk, más-
kor viszont sokat árthatunk. Van úgy, hogy hallgatásunk beszéde-
sebb, mintha bármit mondanánk…” 
A Könyörgésben pedig így imádkozunk: „Istenünk, kérünk, tedd 
fogékonnyá értelmünket, hogy megértsük, amit ő (Szent János) 
oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk.”
A szentmise végén az altemplomban a bemutatott és megszentelt 
borokból kóstolhattak a borbarátok és kedves vendégeik. A hagy-
makarikákkal díszített zsíroskenyér, a pogácsa jó alapot szolgálta-
tott a finom boroknak. 
Köszönjük szépen!

Nagy Istán Elek

János napi borszentelés a Szent Kereszt templomban

Nemrég múltak el a karácsonyi 
ünnepek. Hogy mit jelentett nekünk 
a mostani Karácsony, azt ki-ki maga 
döntheti el, ha önmagába néz... 
Az biztos, hogy az „eredmény” az 
ünnepre való felkészüléstől függ. Ha 
úgy érezzük: gazdagodtunk, (nem az 
anyagiakra gondolok), akkor nem 
múlt el eredménytelenül az Advent. 
Ha nem, akkor soha nem késő…
Az Egyház „segítségünkre” jön azzal, 
hogy Karácsonyt hosszabb időn 
keresztül ünnepli. A karácsonyi 
ünnepkörbe tartozik a Vízkereszt 
és Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe (febr. 2.) is. Régebben együtt 
ünnepelte az Egyház Vízkeresztkor 
a Háromkirályok ünnepét, Jézus 
megkeresztelkedését a Jordán vizében 
és a kánai menyegzőről szóló evangé-
liumot is felolvasták ekkor. 
Az Epiphania (Isten megjelenése) - mi 
magyarul Vízkeresztnek nevezzük - az 
Egyház egyik legrégibb és legfonto-
sabb ünnepe. Eredetileg az Úr születé-
sének ünnepe volt. Keleten ünnepelték 
meg először. Keleten, ha egy király 
érkezett a városba, nagy pompával 
ünnepelték. Theophania vagy Epip-
hania névvel jelölték, vagyis Isten 
megjelenése. 
A római Egyház a IV. században vette 

át az ünnepet Keletről, de már úgy, 
hogy az Úr születését december 25-én 
ünnepelték. S a Három-Szentkirályok 
napját, az Ephiphaniát, vagyis a 
Vízkeresztet január 6-án. 
A Szentírás csak bölcseknek nevezi 
őket, sem a nevüket, sem a számukat 
nem említi. A középkor jámbor 
gondolkodása tette őket királyokká, 
mivel ajándékaik szerint gazdagok 
lehettek és a 71. (72.) zsoltár betel-
jesedését látták bennük: „Tarsis és a 
szigetek királyai hozzanak ajándékot. 
Szeba királyai adománnyal járul-
janak elé (a Messiás elé).” 10. vers). 

Az ajándékok számából már Szent 
Leó pápa arra következtetett, hogy 
hárman voltak. A XI. sz.-ban már 
nevet is adtak nekik: Gáspár, Meny-
hért és Boldizsár. Az ajándékok pedig 

a következőt jelentik: az arany Jézus 
királyi hatalmát, a tömjén illata a 
főpapot illeti, a mirha Jézus szenvedé-
sének az előképe. 
Tulajdonképpen a mi hódolatunkat is 
jelenti a Napkeleti bölcsek imádása. 
Vízkeresztkor - vagyis január 6-án - 
templomainkban a vizet szentelik meg 
Jézus megkeresztelésének emlékére. 
A megszentelt vízzel keresztelik meg 
az év folyamán a keresztelendőket. 
A keresztkút vizéből a hívek hazavi-
hetnek kis üvegekben az otthonaikba, 
hogy szenteltvíz legyen állandóan 
a háznál. Több helyen még most is 
elhívják a papot, hogy szentelje meg a 
lakásukat. Ilyenkor szentelt krétával 
felírják az ajtófélfákra a következőt:
„20 + G + M + B + 17” A 2017 az 
évszámot jelöli, a G (Gáspárt), az 
M (Menyhértet), a B (Boldizsárt) 
jelenti. Mások szerint a latin Christus 
Mansionem Benedicat (Krisztus áldja 
meg e hajlékot) áldás rövidítése. 
Mindenképpen szép szokás, és ha 
komolyan vesszük, nem árt, ha az Úr 
áldása velünk van és hajlékunkon. 
Vízkeresztkor tulajdonképpen adjunk 
hálát az Úrnak hitünkért, mely csil-
lagként vezet el bennünket az Úrhoz. 

Nagy Istán Elek

GONDOLATOK VÍZKERESZT ÜNNEPÉRE
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NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos 
televízió műsora - a UPC, a T-Home és a DIGI 
Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv) csatornán 
fogható. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken: 
Tel./Fax: 06-29-352-362, illetve williams@wil-
liams.hu email címen, és a 0620-985 6914 mo-
bil számon várják.

Tisztelt Vecsési Lakosok!

2016. áprilisától jogszabály szerint 
kizárólag az NHKV Zrt. jogosult 
számlázni Önök felé hulladékszállítási 
díjat. 

A számlákat a Városgondnok adatai 
alapján állítják ki.

Az NHKV Zrt.-vel való egyeztetések 
eredményeképpen tájékoztatjuk 

Önöket arról, hogy aki 2016. májusától 
esedékes hulladékszállítási díjat 
utalt át vagy fizetett be készpénzben 
nálunk, azoknak ezen összegek  
visszafizetésre kerülnek. 

Aki utalt a Városgondnok számára, 
annak a befizetett összeg visszauta-
lásra kerül. 

Akik személyesen fizették be a díjat, 
azokat kérjük fáradjanak be ügyfél-

szolgálatunkra nyitvatartási időben, 
amikor is készpénzben vehetik át a 
díjat. 

Amennyiben a hulladékszállítási 
díjbefizetések nyugtái rendelkezé-
sükre állnak, kérjük a gyors ügyintézés 
érdekében hozzák azokat magukkal!

Megértésüket köszönjük!

A VECSÉSI VÁROSGONDNOK KFT. OLDALA 
TÁJÉKOZTATÓ A 2016. ÁPRILIS 1. UTÁNI BEFIZETÉSEK KEZELÉSÉRŐL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYFÉLFOGADÁSA

SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)  
Tel: 555-211, 555-206 – E-mail: polgarmester@vecses.hu 
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig (egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző  
Tel: 555-211, 555-206 
Minden csütörtök: 9-12-ig - E-mail: jegyzo@vecses.hu
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) -  
Tel: 0630-648-5819 
Páros héten csütörtök: 9-12-ig - E-mail: taborif@vecses.hu
FRÜHWIRTHNÉ HALÁSZ MELINDA (3. vk.) –  
Tel.: 0630-649-4539 Előzetes egyeztetés szerint. -  
E-mail: fruhwirth.melinda@vecses.hu
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel: 0630-649-4538 
Előzetes egyeztetés szerint. - E-mail: lugosim@vecses.hu
VÁRSZEGI CSABA (5. vk.) - Tel: 0630 8437687 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: varszegi.csaba@vecses.hu
SASKA ISTVÁNNÉ (6. vk.) - Tel: 0630-668-5552 
Előzetes egyeztetés szerint. 
CZIBOLYA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel: 0670-323-8264 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: czibolya620508@gmail.com
ALATTYÁNYI ISTVÁN (8. vk.) - Tel: 0630-648-5820 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: alattyanyi@t-online.hu
OLÁH LÁSZLÓ - Tel: 0630-579-5478 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: olahl@vecses.hu
SZABÓ ATTILA – Tel.: 0670-771-5085 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: szabo.attila69@jobbik.hu
TÓTH JUDIT – Tel.: 0630-2522797 
Előzetes egyeztetés szerint. E-mail: tothj@vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet hétköznap 18 
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.

Elérhetősége: 06-29–551-473

A Patikák ügyeleti rendje: A város öt gyógyszertára heti váltás-
ban látja el az ügyeletet. Az első ügyeleti nap minden esetben 
hétfő éjszaka, az utolsó ügyelet a vasárnap éjszakai. Hétközben 
az ügyelet 18 órakor kezdődik és másnap reggel 8 órakor vég-
ződik. 

Hanga (Károly u. 20. – 350 353) – január 23-ával, 
Borókás (Kinizsi u. 2. – 356 326) – január 30-ával, 
Fekete Gyopár (Telepi út 28. – 350 120) – február 6-ával, 
Szent Ferenc (Market Central – 557 820) – február 13-ával,  
Halmy (Halmy tér 20/A.- 350 270) – február 20-ával  
kezdődő héten ügyeletes.

Az új hétvégi ügyeleti rend: szombaton 8 és 20 óra között, illet-
ve vasárnap 9 és 18 óra között a Szent Ferenc Patika tart nyitva.  
A fennmaradó időben, tehát szombat este 20 órától vasárnap 
reggel 9 óráig, illetve vasárnap 18 órától hétfő reggel 8 óráig az 
adott héten soros gyógyszertár tart ügyeletet.

FONTOS TUDNIVALÓK

ÖNKORMÁNYZATI ZÖLD SZÁM:  

06-80-981-121
Bűncselekmény észlelése, szabálysértés vagy 

önkormányzati hatósági ügyekben (csend-

háborítás, közösségi együttélés elleni vétség, 

randalírozó fiatalok, stb.) hívja az éjjel-nappal 

INGYENESEN hívható zöld számunkat!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály

Vecsési gyepmester

(kisállat /kutya, macska/ tetem begyűjtése,  
eb befogás közterületről)

Herczig József - 06/20-964-3025;  
06/70-364-9503

Közvetlen telefonszámok  
a rendőrséghez

Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési 
Rendőrőrs közötti megállapodás alapján, az 
önkormányzat két mobiltelefont biztosít a 
rendőrség részére, hogy közvetlenül elérhető-
vé váljanak a lakosság számára. 
A rendőrjárőr éjjel-nappal elérhető mobilszá-
ma: 06-30-948-1438 (alapdíjas szám). A jár-
őr közvetlen számát a lakosság minden olyan 
esetben hívhatja, amikor rendőri segítséget 
vagy közbeavatkozást tart szükségesnek. 
Vecsési körzeti megbízott: 06-70-492-0773 
(alapdíjas szám). 
A körzeti megbízottat szolgálati időben első-
sorban rendőrségi jogi felvilágosítás ügyében, 
családi veszekedéseknél lehet hívni!
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VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ HIRDETÉSI DÍJAI (2017)

A Vecsési Tájékoztató havonta 7 300 példányban jelenik meg 32 oldalon, amelyből maximum 
11 oldal lehet a hirdetési felület.

Keretes hirdetések megjelenésének díjai:

oldal  
méretéhez

elhelyezkedések (mm) nettó (Ft) 27 % áfa (Ft) összesen (Ft)

1/1 185x261 261x185 82 000 22 140      104 140
1/2 185x129   91x261 43 000 11 610 54 610
1/4 91x129 185x 63 25 000   6 750 31 750
1/8 91x  63    44x129 15 000    4050 19 050
1/16 44x  63     63x 44   8 000    2160 10 160

Rovat szponzorálás 1 évre 35 000 Ft (egyedi megállapodás alapján). Lineárisan változik.
PR cikk elhelyezése: PR-cikk a listaárhoz (82 000 Ft+áfa) viszonyítva 10% kedvezménnyel jelentethető meg. 
Plusz költség az elkészítés ára. Cikk megírása és a fotó költsége: 10 000 Ft/4500 karakter, 4000 Ft/fotó). Ha 
kész anyagot küldenek, akkor csak a hirdetési felület árát kell kifizetni. 
Kedvezmények keretes hirdetések esetében:

- min. 3 lapszámban való megjelenésnél 10%
- min. 6 lapszámban való megjelenésnél 20%
- 2017-ben az összes lapszámban való megjelenésnél 30% (11 megjelenés)

Felárak keretes hirdetések esetében:
- Elhelyezési felár: +20% (belső oldalra, témához).
- Hátsó borító lapra min. 1/8-os lapméretben 40%.

Apró hirdetések:
- lakosságnak: 10 szóig 1700 Ft + áfa és 11-től 20 szóig szavanként 170 Ft + áfa
- vállalkozóknak/cégeknek: 20 szóig 4700 Ft + áfa

Hirdetések és reklámanyagok leadásának/felvételének módozatai:
- a szerkesztőségben 2220 Vecsés,  
Károly u. 2.,  ügyfélfogadási időben:  
   hétfő, szerda: 900 - 1300 ,   csütörtök,  
péntek: 1400 - 1700
- E-mailen:  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
- telefonon: Skribekné Komár Ágnes 
+36-30-698-3976 (900-1800 között)

A hirdetéseket pdf formátumban kérjük leadni vagy 
elkészítését a szerkesztőség külön megállapodás kere-
tében vállalja (darabonként 10 000 Ft + áfa).
Díjfizetés:

- apróhirdetések: készpénz/utalás
- egyéb hirdetések: díjbekérő utáni 
térítéssel, majd számlaadással, utalásos 
módon

Lapzárták várható időpontjai: a tárgyhó 8-10. napja.
 FONTOS: Hirdetés csak akkor jelenhet meg a 
tárgyhavi lapszámban, ha a díja beérkezett ! 

A jelenlegi helyzet értékeléséhez érdemes visszaidéznünk a Ve-
csési Tájékoztató novemberi és decemberi számában leírtakat:
„2013 nyarán estünk ki az NB III. Alföldi csoportjából, azóta 
kóstolgatjuk a megyei I. osztályt, és igyekszünk felkerülni az 
NB. III-ba. Egy kis visszatekintés, hogyan álltunk félidőben:
2013. A tabellát Vác (39) vezette Érd (38) előtt, és  
  3. Vecsés FC   15   10  3  2    33-19     33
2014. 1. Érd 43 ponttal, 2. Tura (31) és  
  3. Vecsés FC    15       9   2   4      30-11     29
2015. 1 Dabas-Gyón 39 ponttal és  
  2. Vecsés FC  15      12   2   1     43 -  8    38
2016. Őszi végeredmény: 

1 Vecsés FC  15     12   2   1     33 – 9     38
2. Pilis (32), 3. Gödöllő (31) és 4. Taksony (29) ponttal.
A legjobb góllövők: 5: Csiszár, 4: Piros, 3-3: Kollár, Kiss, Rey-
dan, Molnár - 

Czibolya Zoltán elnök: Gendúr 
László kérésének eleget téve Balogh 
István lesz a másodedző. Ő koráb-
ban a Csepel edzője volt, de azután 
éveket dolgozott Belgiumban és 
Ausztriában.
A játékos keretben csekély mozgás 
várható, mert úgy értékeljük, hogy 
a mostani gárdának legna-gyobb 
erénye és sikereinek kulcsa a csa-
pategység. Erre, és valamennyiünk 

jól összehangolt mun-kájára van szükség ahhoz, hogy fél év 
múlva örülhessünk álmaink teljesülésének. De addig szerény 
hozzáállásra, kitartó munkára van szükség, hogy a nehéz ta-
vasz végére feltegyük az i-re a pontot." (Vecsési Tájékoztató, 
decemberi szám)
A fentiekből kitűnik, hogy ilyen jó pozícióban még nem 
voltunk az elmúlt években, de ugyanakkor az is látható, 
hogy a tavasz vitte el álmainkat, a feljutást. Persze, biztató 
lehet, hogy most nem hátrányból rajtolunk, hanem hat pon-
tos előnyből. Ám a matematika szabályai szerint, ha kettőt 
veszítünk és a riválisok kettőt nyernek, akkor egál van. Sőt, 
elveszett a lélektani előny. De legyünk optimisták, mert az 
előny nálunk van, és a riválisok vannak győzelmi kényszer-
ben. A józan realitáshoz az is hozzátartozik, hogy a mezőny 

első feléhez mi megyünk vendégségbe tavasszal. Mindezek 
sugallják, hogy nagyon észnél kell lenni tavasszal, minden 
meccsre 100%-osan kell összpontosítani, mert innen elbukni 
egy bajnoki címet, az iszonyatos csalódás lenne. 
Óhatatlanul egy régi emlék jut az ember eszébe. 1967-ben 
a 21 fordulón keresztül veretlen Vecsési VÍZÉP 11 ponttal 
vezetett ugyanígy a Pest megyei bajnokságban. A 22. forduló-
ban vereség Cegléden, majd sorra jöttek a botlások, és közben 
Nagykőrös sorra nyerte a meccseit, sőt Vecsésen is nyert 1-0-
ra a Halmi téri ideiglenes focipályán egyetlen kapura rúgott 
lövéssel a 81. percben! Három fordulóval a vége előtt egy árva 
ponttal vezettünk! Jött Monor, mentünk Szigetújfalura és 
jött Üllő. Itthon a szomszédvárak ellen, amik általában véres 
csatákat jelentettek. Monor ellen 2-0, Szigetújfalun 3-0, de 
az előny nem nőtt, maradt egy pont, és jött Üllő. Az az Üllő, 
aki egy évvel korábban feljutásra állt, de ugyanígy az utolsó 
fordulóban Vecsésre jött és egy pont kellett volna számukra a 
feljutáshoz. Havas, jeges latyakban Kalász Józsi góljával nyer-
tünk, Üllő pedig sírt. 1967-ben Üllőt a visszavágás, a nemes 
bosszú vágya hajtotta, de a Halmi téren 2500 néző előtt Szűcs 
Jenő felhőfejese Vecsés feljutását jelentette. Idegölő hajrá 
volt, ami sikerrel végződött, de jó volna elkerülni az 50 évvel 
ezelőtti izgalmakat. 

Czibolya Zoltán elnök:
- Január 9-én kezdődött el a felkészülés Gendúr László veze-
tőedző és Balogh István másodedző vezetésével. Ha az idő 
engedi, akkor a Dózsa György úti pályán tartjuk a tréninget, 
ha nem, akkor a Halmi iskola műfüves pályáján. Hetente egy 
alkalommal a Fáy utcában a Vasastól bérlünk nagypályát a 
technikai és taktikai formációk gyakorlására, edzőmérkőzé-
sekre. Több edzőmérkőzést is tervezünk, mert február 25-én 
már kezdődik a tavaszi pontvadászat. Nagy játékos mozgás 
nem várható. Néhányan távoznak majd a keretből, de már 
három játékos érkezéséről be tudunk számolni. Az ősz 
gólkirályát, Tóth Attilát a pilisi csapatból sikerült leigazolni. 
Monorról Petrezselyem Tamás érkezett hozzánk, ő balol-
dalon lehet hasznos játékosunk, és Farkas Ádám irányító 
szerepkörben erősíthet bennünket, ő magasabb osztályban is 
megfordult a korábbi években.

szalontai

Decemberben folytatódott a Fedeles Világkupa versenyso-
rozata. A két vecsési fiú Londonban ült fel a bakra, és az 
apukának sikerült jobban a verseny. 
Dobrovitz József bejutott a döntőbe, és ott Exell és de 
Ronde mögött a 3. helyet szerezte meg. Ifj. Dobrovitz 
az 5. helyen végzett. Miután a hátralévő három fordu-
lóban - Mechelen, Lipcse és Bordeaux - nincs tervezve 
indulásuk, így további pontokat már nem gyűjthetnek, 
döntőbe jutásuk a riválisok helyezéseitől és pontjaitól 
függ. Dobrovitz Józsefnek komoly esélye van a döntőbe 
kerülésre.
Mechelenben a holland Chardon, az ausztrál Exell és a 
belga Geerts volt a sorrend. Chardon és Exell már biztos 
résztvevője a döntőnek.

szajan

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály
Ne hagyjuk kiénekelni a sajtot a szánkból!

FOGATHAJTÁS

Czibolya Zoltán

Vecsési Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

Kiadó:  Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit 
Kft.

2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető

Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u.2.
E-mail: info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőség vezető: Polgár Gyula, 
Felelős szerkesztő: Szalontai János, 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes 
tel: + 36-30-698-3976; hirdetes@vecsesitajekoztato.hu

Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Bartim Bt.
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója
Megjelenik havonta 7300 példányban.
Terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket, kérjük 
jelezze a szerkesztőség felé!
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A Sportkarácsonyon kapott kitüntetést 
Varga Katalin Eszter parakajakos
A Sportkarácsony Pest megye amatőr és 
professzionális sportolóinak találkozója, 
ahol köszönetet mondanak mindazok-
nak, akik kimagasló, példamutató telje-
sítményre voltak képesek. Tavaly 2016. 

december 9-én hívták a Megyeházára Pest 
megye 187 településének sportolóit.
A rendezvényt Szabó István, a közgyű-
lés elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjé-
ben elmondta, hogy a sport megtanított 
minket arra, hogy az elvárás nem teher-
ként nehezedik ránk, hanem erőt ad és 

reményt. Úgy fogalmazott, hogy mindig 
volt néhány olyan ember, aki még többet 
vállalt, és így bebizonyították azt, hogy az 
emberi szív nem ismer lehetetlent. Beszé-
dét a sportolókhoz fordulva azzal zárta, 
hogy „amit Önök megtettek, az talán a 
legtöbb, amit egy ember adhat a világnak. 
Benne van minden, ami az emberiség leg-
nemesebb öröksége, és amit egy gyermek 
megtanulhat arról, hogy a jövő mit jelent 
a számára.”
Az olimpia évében Pest Megye Közgyűlé-
se külön elismerésben részesítette a Pest 
megyei sportegyesület színeiben szereplő, 
vagy Pest megyei lakóhellyel rendelke-
ző sportolóit, akik az olimpiai játékokon 
érmet vagy olimpiai pontot szereztek. A 
XXXI. Nyári Olimpiai Játékokon és a XV. 
Paralimpián Rió de Janeiróban 21 Pest 
megyei kötődésű olimpikon, illetve para-
limpikon végzett az első hat hely valame-
lyikén.
RIÓ 2016 pontszerző Pest megyei para-
limpikonjai között találjuk a vecsési Varga 
Katalin Eszter parakajakost, aki a Buda-
pesti Honvéd Sportegyesület versenyző-
jeként az olimpián KL2-ben ötödik helye-
zést ért el.

forrás. www.pestmegye.hu

Egy vecsésen élő versenyző bekerült a megye legjobb sportolói közé

ÖKÖLVÍVÁS – MÉRLEG 2016-RÓL : TOVÁBBRA IS A TOP 10-BEN!
A 2016-os évünk bebizonyította, hogy 
a támogatások csökkenése ellenére is 
lehet eredményesen működtetni egy 
klubot ma az ökölvívásban. Igaz, hogy 
ehhez több ember összefogása, támoga-
tása és önzetlen munkája kellett.
Az egyesületünk szövetségi támogatá-
sa a negyedére esett vissza a pár évvel 
ezelőtti támogatásokhoz képest. A Di-
ákolimpia megrendezési költsége több 
önrészt vitt el, mint a teljes támogatás. 
A Sport XXI támogatás az egyharmadá-
ra esett, műhelytámogatást pedig egyál-
talán nem kaptunk, pedig a TOP10-es 
csapatok eddig mindig kaptak szövet-
ségi támogatást. Mindez annak ellené-
re, hogy évek óta a TOP10-ben szerepel 
a vecsési csapat.
Szerencsére ez egyáltalán nem látszott 
meg a 2016-os teljesítményünkön, hi-
szen rekordszámú, 54 versenyen vet-
tünk részt, ebből 18 volt nemzetközi 
torna. 
Versenyzőink ringbe léptek Írország-
ban, Csehországban, Franciaországban, 
Kazahsztánban, Szlovákiában, Német-
országban, Törökországban, Bulgáriá-
ban, Horvátországban és Romániában.
Ökölvívóink szinte minden válogatott 

keretben szerepeltek.
Serdülő EB: Lőczi Roland
Junior EB: Gábrisch Krisztián
Junior Női EB: Uhrin Csenge
Ifjúsági Női EB: Juhász Adrienn
Elit Női EB: Szűcs Szabina
Elit Női VB: Szűcs Szabina, Takács Tí-
mea (akkor még Halásztelki színekben)

Fontosabb eredményeink:
Juhász Adrienn ifjúsági EB ezüstérmet 
szerzett a törökországi kontinensviada-
lon, ugyanitt Uhrin Csenge ötödik lett 
a junior korcsoportban.
Magyar Bajnokok:
Elit: Szűcs Szabina
Ifjúsági: Juhász Adrienn

Junior: Tarnóczy Tamara, Kiss Bettina, 
Gábrisch Krisztián
Serdülő: Horváth Tamás, Lőczi Roland
Magyar Bajnoki ezüstérmesek:
Elit: Kőhalmi Dóra
Ifjúsági: Kiss Tünde
Serdülő: Leveleki Noémi, Balogh János
Magyar Bajnoki bronzérmesek:
Elit: Pap Zsófia
Ifjúsági: Mátyás Krisztián
Junior: Pap András
Serdülő: Kiss Kira
Akiknek köszönettel tartozunk: 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség, akik 
az egyre nehezebb gazdasági helyzetben 
is tudnak támogatást biztosítani. 
Vecsés Önkormányzata, akik minden 
évben bizonyítják sport iránti elkötele-
zettségüket.
Köszönet az edzőknek: Kertész Henrik, 
Csipkés Barnabás, Mikus Ferenc, Kiss 
László, Kostyalik Roland, Kangli Lajos, 
Balatoni Balázs, Seres Attila.
Ezúton kívánok sportsikerekben és 
egészségben gazdag, boldog új évet 
minden tagunknak, barátainknak, tá-
mogatóinknak.

Seres Attila, a Vecsési Sportegyesület 
Ökölvívó Szakosztálya

A VSE a 12. fordulóban nem játszott, 
a NEKA elleni idegenbeli meccsét feb-
ruár 4-én játssza le, így a két csapatnak 
eggyel kevesebb meccse volt ősszel. Az 
utolsó fordulóban hazai pályán Csurgó 
U23 gárdáját fogadtuk, ennek eredmé-
nyével adósak maradtunk.

Megvan az ötödik hely
Vecsés SE ÉL TEAM - Csurgó U23 38- 
29 (20-11)
Gólszerzők:Munkácsi 8, Varga J. 8, Győr-
fi 4, Kökény 4, Fiar 4, Simányi 4, Wieszt 
2, Antal L. 2, Kiss dr. 1, Kanizaj 1
Az első játékrészben nagyon jó teljesít-
ményt nyújtott a csapat és eldöntötte a 
két pont sorsát. 

Fordulás után már nem „harapott” úgy a 
gárda, főként a védekezés lett szellős, de így 
is magabiztos győzelmet aratott a VSE.
Az őszi záráskor Dabas 25 ponttal vezeti a 
mezőnyt PLER (20) és Győr (19) előtt. A 
VSE az 5. helyet foglalja el (12 találkozó 
után gólkülönbsége: 329-296, 16 pont), de 
a NEKA elleni elmaradt mérkőzés megnye-
rése esetén miénk a 4. hely.
Legjobb gólszerzők: 62: Simányi, 47: Kö-
kény, 49: Munkácsi, 43: Varga János, 37: 
Győrfi, 29: Antal L., 24: Fiar.
A junioroknak is a NEKA elleni meccs ma-
radt el. Záráskor utolsók 1 ponttal, legjobb 
gólszerzőjük Farkas Sándor 54 góllal.A me-
gyei csapat a csoportja középmezőnyében 
várja a tavaszi folytatást.

A felnőtteknél az őszi szezon zárása-
kor Tököl és Gyömrő vezeti a tabellát 
16-16 ponttal a 14 pontos Inárcs előtt. 
A mieink 7 ponttal a 8. helyen várják 
a tavaszt. A legjobb gólszerzők:  52: 
Pomozi, 36: Hegedűs, 28: Forgács, 24: 
Halász, 23: Bocskai 
A juniorok a dobogós helyezésért küz-
denek, most a 4. helyen állnak. A leg-
jobb gólszerző a 63 gólos Tímár Flóra.
A férfi és a női együttesek felkészülé-
séről a kézilabda szakosztály vezetőjét, 
Antal Zoltánt kérdeztük:    
- A férfiak már február 4-én bajno-
kit játszanak a NEKA ellen, ezért a 
szakvezetés nem engedélyezett sok 
pihenőt a számukra. Január 2-án már 
elkezdték az edzéseket, nemcsak a fel-
nőttek, hanem a juniorok és a serdülők 

is. Hetente ötször van tréning. Hétfőn 
és kedden a Falusi iskolában Szabó 
András erőnléti edző vezetésével a fi-
zikai állóképesség növelése a cél. Szer-
dán, csütörtökön és pénteken Üllőn, a 
Sportcsarnokban már labdás edzések 
folynak Nagy Károly mesteredző és 
Bakos István kapusedző vezetésével. A 
felnőttek másodedzője és a juniorok 
edzője továbbra is Szilágyi Péter.
 A játékos keretben két változás tör-
tént. Nagy Dánielt félévre kölcsönad-
tuk Balassagyarmatnak. Ő a sérülésé-
ből most épült fel, nálunk kevesebbet 
játszana, de Gyarmaton nincs balke-
zes, ezért ott lehetősége lesz játékba 
lendülni. Varga Zoltán távozott a csa-
pattól, helyére beállós posztra Dávid 
Máté érkezett, aki erőssége lehet az 
együttesnek. A felnőttektől az 5. hely 
elérése a cél, de nem elérhetetlen en-
nél jobb helyezés sem. A junioroknál 
sok a serdülő, nekik idő kell, hogy be-
leerősödjenek a mezőnybe. Egy fiatal 
érkezett a PLER-ből, vele jobb lesz 
a csapat. A Pest megyei I. osztályban 
szereplő gárdától azt várjuk, hogy a 
felsőházba kerüljenek a rájátszás so-
rán. Itt arról döntöttünk, hogy többen 
fognak visszajátszani az első keretből, 
hogy ezt a célt elérhessük.
A lányok bajnoksága később kezdő-

dik, ezért ők január 9-én kezdték el a 
felkészülést Kamper Olívia irányítá-
sával. A Falusi iskolában heti három 
edzéssel készülnek a tavaszi szezonra. 
Korábban beszéltünk róla, hogy fe-
gyelmi vétség miatt több játékost elta-
nácsoltunk a csapattól. Négy játékost 
sikerült igazolnunk helyükre. Simkó 
Anita, Simkó Dominika, Mátrai Nóra 
és Borkowska Katalin személyében so-
kat erősödhetünk. A felnőtt gárdától 
azt várjuk, hogy ütőképes, mentálisan 
masszív és hosszú távon egységes csa-
pat alakuljon ki, amely a következő 
években előbbre tud jutni. A juniorok 
Sirály Ferenc vezetésével már most is 
az élmezőnyben tanyáznak, pedig fia-
tal a gárda, még pár évet együtt fognak 
játszani a korosztályban.

szalontai

KÉZILABDA 
NB II. Déli csoPort - női  

KÉZILABDA 
NB I/B. Nyugati csoPort - Férfi

Simányi Péter

Antal Zoltán Kamper Olívia

Varga Katalin Eszter átveszi a kitüntetést
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Grace és Glória színházi előadás az Ivancsics Ilona és Színtársai,és a
Pécsi Nemzeti Színház közös előadása.

JANUÁR 25.
19.00 ÓRA A rendezvény belépődíjas

Emigráns költők élete és munkássága. Felolvasóest sorozatunk legújabb részében
Hans Habe munkásságát fogja bemutatni Gregor Bernadett színművésznő.

JANUÁR 27.
18.00 ÓRA

A rendezvény ingyenes 

A PerifériArt festőstúdió szokásos év eleji kiállításának megnyitója.
JANUÁR 20.
17.30 ÓRA

A rendezvény ingyenes 

18.00 ÓRA
A rendezvény belépődíjasJANUÁR 23.

JANUÁR 21.
17.00 ÓRA A rendezvény ingyenes 

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület kultúra napi, ünnepi koncertje.

KultúraBálint Ágnes Kulturális Központ
MAGYAR

HETE 2017

Érték Trend, művészeti és magánéleti talk show R. Kárpáti Péter színművésszel.

Showszóró, Némedi – Varga Tímea, színművész.


