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TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Vecsés Város lakosságát, hogy a 2013. január
elsején hatályba lépett, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) alapján a miniszter jogosult a szemétszállítási
közszolgáltatási díj meghatározására a Magyar Energia Hivatal
javaslatát követően. A Ht. 91. § (1) bekezdése értelmében a Magyar
Energia Hivatal a díjjavaslatát első alkalommal 2013. szeptember
30-áig küldi meg a miniszternek, így az átmeneti időszakban a Ht.
közvetlenül a közszolgáltatónak (Vecsésen: VETÜSZ Kft.) ad
lehetőséget a díj megállapítására. A közszolgáltató a 2012. decem-
ber 31-én hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott dí-
jakhoz képest bruttó 4,2%-kal emelheti az árat. 
A szemétszállítási díjak mértéke 2013. március 1-jétől az alábbiak
szerint alakulnak:
80 literes edény: 2.030,- Ft/hó 4.060,- Ft/2 hó
110 literes edény: 2.790,- Ft/hó 5.580,- Ft/2 hó
120 literes edény: 3.045,- Ft/hó 6.090,- Ft/2 hó
A díjemelés első ízben az április hónapban kézhez vett március-
április havi számlában kerül érvényesítésre.
A díjemelés indoka:
Az A.S.A. Magyarország Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013 január-
jában jelezte a VETÜSZ Kft. felé, hogy az infláció mértékével
megemelte a lerakási díjat. A lakosságtól befolyó szemétszállítási
díj évek óta nem fedezi a tevékenységgel járó díjakat és költségeket.
Az idei évtől a közszolgáltatót lerakási járulék fizetésére is kötelezik,
amely 3.000,- Ft/ tonna mértékű, éves szinten közel 30 millió forint
összegű plusz kiadást jelent. Ezt a lerakási járulékot azonban a
lakosságra nem lehet áthárítani.
2013. január 1-jétől új számlázási rendszert vezettünk be, változott
a számla formája, tartalma. A továbbiakban a díjbeszedők csak az
aktuális időszakra (2 hónap) adnak számlával együtt csekket, és csak
azoknak az ügyfeleknek, akik eddig is így fizettek. Előre és külön
csekket nem adhatnak ki! 
Változtak a körzet határok, valamint díjbeszedő váltás is történt a
Halmi-telepen. Kérjük az itt lakókat, hogy az új munkatársunkat fo-
gadják bizalommal és segítsék munkáját. Minden munkatársunk
rendelkezik Megbízási kártyával, melyet kérésükre bemutatnak.
Vecsés, 2013. február 1.
Tuba Zoltán ügyvezető igazgató

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA

SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Borókás – febr. 25-ével,
Fekete Gyopár – márc. 4-ével,
Szent Ferenc – márc. 11-ével, 
Halmy – márc. 18-ával, 
Hanga – márc. 25-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Fe-
renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig. VT infó

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

A Gróf Andrássy Gyula Általános iskola SZÍNE-JAVA színjátszó csoportja Csukás István: Utazás a szempillám mögött című mesejátékával készült nemzeti
kultúránk ünnepére. A gyermekek előbb január 18-án az iskolai ünnepségen, majd január 27-én a Művelődési Házban megtartott városi ünnepségen mutat-
ták be a produkciót.  A Magyar Kultúra Napjáról szóló írásokat a 6. és a 16-17. oldalon olvashatnak. Fotó: Katona Tünde

Magyar Kultúra Napja

Szenvednek a hószobrászok!
Varga Ferenc és családja minden évben szép, igényes hószoborral ked-
veskedik az utcai publikumnak. Persze alapfeltétel, hogy legyen hó és hideg.
Végre a napokban esett elegendő mennyiségű hó, ami azonban pár nap után
elolvadt. Így a Húsvét-szigeteki kőfej – hófej – jófej a fotón maradt meg a
jövendőnek. Fotó: Varga Ferenc

Vecsés Város Önkormányzata 
közös ünneplésre hívja a város polgárait. 

Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra
emlékező ünnepség hagyományosan a Petőfi téren lesz,

2013. március 15-én délelőtt 10 órakor.
Szeretettel várunk mindenkit!

Ünnepeljünk együtt!
2013. Március 15. 



Testületi hírek a januári tanácskozásról
Vecsés Város Képviselő-testülete január 29-én tartotta soros
testületi ülését, amelyen minden képviselő jelen volt.

Adósságállomány átvállalás
Ismeretes, hogy a kormány jelentős anyagi erőt áldoz az önkor-
mányzatok hitelállományának csökkentésére. Az elmúlt évti-
zedben az önkormányzatok a települések üzemeltetésére, az
intézmények működtetésére és a beruházások végrehajtására
történtek hitelfelvételek. Természetesen, lehetett indokolatlan,
át nem gondolt hitelfelvétel is, de több település nyomasztóan
eladósodott. A kormány most, amikor az önkormányzatok fel-
adatköre – ezzel együtt a támogatási rendszere is változik – úgy
gondolta, hogy könnyít a helyi vezetés mozgásterén. A hitelező
nem lesz károsult, mert átvállalásról van szó: vagy az államtól
vagy az önkormányzattól, de megkapják a részüket. A kisebb
települések már megegyeztek az állammal, február 28-áig a
nagyobb települések esetében is meg kell születnie a megálla-
podásnak. Megtörtént az adatszolgáltatás, és megvoltak az első
egyeztetések is. A bonyolult számítási mód szerint az adósság-
állomány 40-70%-át vállalhatja át az állam. Vecsés esetében az
alsó határ tűnik valószínűnek. A város vezetése ezen igyekszik
javítani a hátralévő időben, hiszen itt pár százalék is tízmillió-
kat jelenthet. A testület kinyilvánította szándékát a megállapo-
dásra, felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások befejezésére.

Az óvodák és a bölcsőde nyári nyitva tartása
Az óvodák és a bölcsőde az elmúlt években nyaranta egyidőben
voltak zárva. A bezárás ideje egybe esett a Központi Konyha
zárva tartásával, ahol az éves karbantartási és felújítási munká-
latokat ekkor végezték el. Az óvodákban és a bölcsődében szin-
tén ekkor hajtották végre felújításokat, a dolgozók pedig az éves
szabadságukat töltötték. 2013. évben az intézményeknél - a
Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch, a
Mosolyország Óvoda - Lachenland Kindergarten, a Bálint
Ágnes Óvoda, a Tündérkert Óvoda és a Semmelweis Bölcsőde
- nyári bezárása 2013. július 20-ától augusztus 20-áig tart, és
augusztus 21-én, szerdai naptól várnák a gyermekeket.
Annyi változás lesz idén, hogy két óvoda egy hónappal koráb-
ban veszi ki a nyári szabadságát, és hajtják végre a felújításokat.
Az óvodák később döntik majd el egymás között, hogy ki mikor
lesz zárva, és ők értesítik majd a szülőket.

Kultúrvár létszámfejlesztés
Örvendetes, hogy közeleg a Bálint Ágnes Kultúrvár épületének
átadása, ami indokolja a benne lévő intézmények személyi fel-
tételeinek átgondolását. A tervek szerint a Kultúrvár és a Róder
Imre Könyvtár külön intézményként kezdi meg a működését. 
A Róder Imre Könyvtár 6 fős létszáma nem fog változni.
A József Attila Művelődési Ház jelenlegi létszáma: 1 fő igazga-
tó, 3 fő művelődés-szervező, 1 fő takarító, 1 fő karbantartó.
A Bálint Ágnes Kultúrvár jövőbeni sikeres működése az alábbi
létszámbővítést igényli: 1 fő közművelődési szakmai igazgató-
helyettes, 2 fő művelődésszervező (1 fő marketingmenedzser, 
1 fő színházi szervező), 2 fő információs munkatárs (délelőtti és
délutáni, valamint hétvégi műszak), 1 fő grafikus, 2 fő műszaki
szakember (hang- és fénytechnika).
A testület jóváhagyta a Kultúrvár előterjesztését, és a plusz 8 fő
létszám biztosítására 14,5 mFt-ot biztosít 2013. február 1-jétől.

Az Ipartestület támogatása
A VT olvasói tavaly havonta találkozhattak az újság hasábjain a
Vecsési Ipartestület évszázados történeteivel, és azzal a felhí-
vással, hogy várják a vállalkozók jelentkezését a szervezet 100
éves történetét megelevenítő könyvre. 
A kézirat elkészült, és a szervezet támogatást kért az önkor-
mányzattól a kiadvány megjelentetésére. A könyv díszes kia-
dásban, 500 példányban, 200 oldal terjedelemben öleli fel a
helyi iparosok történetét, archív anyagokkal, sok fényképpel. A
könyv megjelentetésével hiteles képet kívánnak adni az
Ipartestület életéről, az iparosság helyéről, szerepéről Vecsés gaz-
dasági életében, kultúrájában. A képviselők bruttó 500.000,- Ft
összeget fogadtak el a könyv nyomdai költségeihez.

Súlykorlátozás és behajtási engedélyek kiadása
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megal-
kotta 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendeletét az önkor-
mányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és fel-
használásának rendjéről. A rendeletet 2012. szeptember 1. nap-
jától kellett alkalmazni, amely a 7,5 tonna össztömeg feletti
gépjárművek behajtását szabályozza az önkormányzati tulajdo-
nú helyi közutakon. A rendelkezések hatálya alá tartozó gépjár-
művek súlykorlátozott területekre történő behajtása érdekében a
gépjárművek tulajdonosainak, üzembentartóinak behajtási
engedélyt kell kérniük. A behajtási engedély díjköteles, mely-
nek díjtételeit a jármű össztömege és a kérelmezett időszak
alapján a rendelet határozza meg.
2012 augusztusában megkezdődött a lakosság és a vállalkozá-
sok tájékoztatása a rendelet előírásairól. A behajtási engedéllyel
kapcsolatosan számos megkeresés érkezett a hivatalhoz a lakos-
ság és a helyi vállalkozások részéről. A megkeresések felülvizs-
gálata és részletes kiértékelése után alakítható ki egy működő-
képes és fenntartható behajtási rendszer.
A testület előbb december végéig, majd most, 2013. június 30-
áig elrendelte a díjfizetésre vonatkozó türelmi időszak beveze-
tését. A türelmi időszak alatt a behajtási engedélyek díjmente-
sen kerülnek kiadásra.

Változások a Polgármesteri Hivatalnál
A Járási Hivatal 2013. január 2-ától fogadja az ügyfeleket. A
jogszabályok változása miatt a járási hivatalba kerülő hatáskö-
röket, a gyámhivatali, az okmányirodai feladatokat és ügyfélfo-
gadási időket törölni kellett az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatából. (Lásd 15. oldal) Az átalakítás során
a Polgármesteri Hivatalban létrehozták a „Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztály”-t, a jelenleg meglévő erőforrások
átcsoportosításával. Így a 4 fő közterület-felügyelő, a 3 fő
mezőőr és a környezetvédelmi referens (aki az önkormányzat-
nál maradó mezőgazdasági feladatot is ellátja) alkotja jövőben
az osztályt. Az új szervezeti egység vezetője Rózsa Balázs, az
Okmányiroda volt vezetője lett, aki a szükséges végzettségek-
kel rendelkezik. Az osztály munkatársainak fő tevékenysége a
fokozott jelenlét biztosítása kül- és belterületen, valamint fel-
adata az egyéb közbiztonsági szervezetekkel (Polgárőrség,
Rendőrség, Katasztrófavédelem, Biztonsági Szolgálat) való
kapcsolattartás, a teendők koordinálása is.

VT info
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Honlap, brossura, szórólap és boltok reklámanyagának 
elkészítését vállalom.

Honffy Gábor - Tel.:3620/9825439 e-mail:gabrinusz@freemail.com

Forint alapú, kedvező kamatozású hitelek. 
Akár 14 munkanap alatt juthat adósságrendező hitelhez. 

06 20 250-7004 dudas.katalin58@gmail.com
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Az önkormányzaté marad a Szakrendelô!
Az egészségügy átszervezése során a fekvőbeteg-ellátás után a
járóbeteg-ellátás és az alapellátás átalakítása került terítékre.
Ismeretes, hogy az elmúlt 6-8 évben az állami (OEP) támogatás
folyamatos csökkenése miatt az önkormányzatok folyamatosan
támogatták az intézményüket, ha az elért minőséget meg akar-
ták őrizni. Vecsés is évente áldozott tízmilliókat a szolgáltatások
szinten tartásához. Hozzá kell tenni, hogy Vecsés magas színvo-
nalú ellátásához egy kormányokon is átívelő, egy irányba húzó
önkormányzati szándék vezetett, és a jövőben is ez tarthatja
meg az elért eredményeket. A januári testületi ülés egyik napi-
rendi pontja a Szakrendelő további sorsával foglalkozott. A dön-
tésről Dr. Szarvas Tibort, a Szakrendelő igazgatóját kérdeztük:

- A 2012 évi CCXII Tv. szabályozza a szakrendelők államosítá-
sát. A törvény szerint a döntés a helyi önkormányzatok kezébe
került, hogy kívánják-e a továbbiakban üzemeltetni a járóbeteg-
szakellátást. Amennyiben igen, akkor 2013. 02. 15-éig a döntést
el kell juttatni az egészségügyért felelős miniszternek, a határ-
idő jogvesztő. Amennyiben nem nyilatkozik az önkormányzat,
automatikusan államosításra kerül a szakrendelő. 

Amennyiben államosítás lesz, akkor a legközelebbi kórházhoz
tartozna a szakrendelő. Az épület és az összes ingóság állami
tulajdonba kerülne, ennek kezelője a GYEMSZI és valamelyik
közeli kórház lenne. A műszerekkel is az állam és a kórház ren-
delkezne, az önkormányzatnak jelentős lenne a vagyonvesztése,
ezen kívül nem lenne befolyása a szakellátásra. Példaként:
amennyiben bármely állami intézményben (kórházban, szak-
rendelőben) elromlik az ultrahang készülék, innen át lehetne
vinni a nálunk lévő felső kategóriás készüléket. Az önkormány-
zatnak kell szétválasztani az alap és a szakellátást, vagyis a
háziorvosi, fogorvosi, védőnői, ügyeleti és iskolaorvosi ellátás
az önkormányzatnál maradna. Jelenleg a szakrendelő önmagá-
ban nullszaldós, az alapellátás és az egynapos sebészet igényel
önkormányzati támogatást. Így az államosítás után a költség
ugyanannyi maradna, de az egészségügyi ellátásra való befo-
lyás jelentősen csökkenne. Várhatóan az orvosok jó része
elmenne, mivel vállalkozási formában dolgoznak, ez az államo-
sított formában már nem tudna így működni. Az államosított
szakrendelőben a 62 év felettiek kötelezően nyugdíjba vonulná-
nak, csökkenne a szakember állomány, így a szakrendelések
nagy részét már nem tudná fenntartani helyben, ezért a lakosság
több szakmában bejárhatna valamelyik kórházba, visszakerül-
nénk az 1996-os szintre. Az egynapos sebészet működése is
ellehetetlenülne, a kórháznak nem érdeke fenntartani a saját
konkurenciáját. Nem lenne az önkormányzatnak beleszólása a
beutalási rend alakulásába.

Amennyiben nem lesz államosítás, akkor megmarad az önkor-
mányzati vagyon és a befolyás az egészségügyi szakellátásra.
Az önkormányzat költsége várhatóan nem emelkedik. A napok-
ban változik a TEK (területi ellátási kötelezettség), növekszik a
szakrendelő ellátási területe hivatalosan is. Ez előbb-utóbb
finanszírozás növekedéssel is kell járjon. A járásközponti szere-
pe is erősödne így Vecsésnek. Az ellátás minősége az eddigi
szinten maradna, és megmaradna a fejlődés lehetősége is.
Megmaradna az alapellátás és a szakellátás között kialakult jó
szakmai és kollegiális kapcsolat. A lakosság továbbra is helyben
megkaphatná a szakrendelői és egynapos ellátás döntő részét.
A fenti érvek alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúan döntött, hogy a Szakrendelő továbbra is önkor-
mányzati tulajdonban maradjon.  

95-98 %-os támogatás informatikai és idegen
nyelvi képzésekre, szinte bárkinek!
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított,
„TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fej-
lesztése” című kiemelt projekt.

Ki vehet részt a programban? Minden 18 életévét betöltött
felnőtt, aki nem vesz részt állami finanszírozású oktatásban,
vagy azonos tartalmú állami vagy uniós finanszírozású prog-
ramban.
A támogatás összege: legfeljebb 90 ezer forint fejenként.
Önrész a nem hátrányos helyzetű régiókban, így Vecsés eseté-
ben is 5 % - ez 4500.-Ft.
Milyen képzésekre lehet jelentkezni? A program keretében
nyelvi képzések a kezdőtől a középfokig. Info kommunikációs
képzés kezdőtől a haladó szintig választható.
Hogyan történik a jelentkezés? A www.tudasodajovod.hu
oldalon kell egyszer regisztrálni, majd kiválasztani a képző
intézményt. 
Információ: Vecsésen a Róder Imre Városi Könyvtár –
eMagyarország Pont – Vadászi Istvánné

Farsang a Petőfiben
Hamvazószerda már elmúlt, vége a farsangi időszaknak. Addig
azonban az iskolák, a civil szervetek sorra tartották farsangi bál-
jukat, ahogyan az a VT mostani számából ki is derül. 
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola február 8-án
tartotta jelmezes mulatságát, amelyre a gyermekek – és szüleik
– nagy figyelemmel, lelkesedéssel készültek. A felvétel a bemu-
tatkozásra váró gyermekek egy csoportját mutatja.

Fotó: Kolonics Csaba

MEGHÍVÓ
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a 
Megmaradunk 3000 Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és barátait 

2013. március 14-én 17 órára a vecsési vasútállomásra,
Bobich János ezredesre, az 1849. évi nagysallói győztes

csata vecsési hősére, és a szabadságharc dicső tetteire emlé-
kezünk. Teremtsünk hagyományt, emlékezzünk együtt a

vecsési szabadsághősre!



36 éves a vecsési svábbál
Idén már 36. születésnapját ünnepelte a hagyományos vecsési
svábbál. A mai világban, amikor minden folyamatosan változik, jó
érzés, hogy van azért néhány dolog, ami kiállja az idők próbáját.
Úgy gondolom, a svábbál is ezek közé tartozik. Ha nem is annyi-
an jönnek el ma, mint egy-két évtizede, azért megvan az a közön-
ség, aki életben tartja ezt a szép hagyományt. Remélem, még a mi
gyermekeinknek és unokáinknak is lesz alkalma „megtapasztal-
ni”, mit jelent hagyományos sváb zenére táncolni egy bálon.

Ennek a zenei világnak megőrzését tűzte ki célul a Heitere
Buam (Vidám Fiúk) zenekar is, akik az idén játszottak. Ez a
vecsési csapat a legfiatalabb (2011-ben alakult), mely a hagyo-
mányőrző sváb fúvószenei vonalat követi. A bálon rendkívül jó
hangulatot varázsoltak, ezúton is köszönet illeti a zenekar tagja-
it és vezetőjét: Hidvégi Zoltánt! Reméljük, sokszor találkozha-
tunk még velük vecsési rendezvényeken!
Tánccsoportunk ebben az évben is egy új koreográfiával ked-
veskedett a megjelent vendégeknek. Egy Baranya megyei kis
falu, Liptód pünkösdi népszokását elevenítettük meg.
Ebben a gazdasági válsággal sújtott időszakban nagy eredmény
és megtiszteltetés, hogy támogatóink kitartanak mellettünk.
Köszönjük minden magánember, vállalkozás, intézmény segít-
ségét, akik tombola felajánlásával hozzájárultak a bál sikeres
megrendezéséhez. A fődíjat- egy 2 éjszakás hétvégét, félpanzi-
ós ellátással 2 fő részére - a Hotel Anna Mátrafüred ajánlotta fel.
A bálterem elegáns díszítése a Frézia Virágüzlet/E-Dekoráció
érdeme! Vendégeinknek köszönjük, hogy megtiszteltek minket
megjelenésükkel, reméljük, jól érezték magukat! 2014. február
első szombatjára ne tervezzenek más programot, várjuk önöket
a 37. vecsési svábbálon!

Támogatóink voltak:
Abonyi Betti kozmetikus, Abonyi Erzsébet mesterfodrász,
Afrodité Kozmetika, Airport Hotel Budapest, Arisona Bowling
Club, Ars Una Stúdió Kft., Bakk Tímea kozmetikus, Brunner &
Brunner Bt., CIB Bank, COOP ABC, Cream Café, Denti Dent

Impant Clinic, Déri Anna fodrász, Dormán ruházati üzlet, E-
Fitness, Fajt Élelmiszer Üzletház, Fazekas Annamária,
Fazekas Mátyás, Frézia Virágüzlet /E-Dekoráció, Früh-Ker
Kft., Frühwirth Mihály, Gyöngy Virágüzletek, Halász Ádám,
Hangulat Ajándékkuckó, Házi Savanyúság Kft., Herbária üzlet
- Tesco üzletsor, Hotel Anna Mátrafüred, Irénke zöldség -
Lőrinci csarnok, József Attila Művelődési Ház, Kaiser
Autósbolt, Kékesi Rózsi néni, Kulturverein Wetschesch,
Mariann kozmetika, Marosi Print Kft., Mérai Kft., Moci Shop,
Nagymarosi Familie, Német Nemz. Hagyományőrző Tánccsop.,
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Orchidea Sun Szolárium,
OTP Bank, Rézner Bt., Sárdi Edina - Gyöngyszem kozmetika,
Sauer von Stark Kft., SF Targo BT., Silvána Virágüzlet, Somogyi
család, Stáció Hotel, Stiller család - UNIQA, Strom Kft., Stromi
Kft., Szabó Lajosné tésztakészítő, Szabó Mihály, Szépségműhely
- Zrínyi u., Szné Vera pedikűrös, Tasnádi Zsuzsi műkörmös,
Telepi úti CSEMEGE, Tófalvi Mónika, Toldi Fitness Club,
Trünkel Osztrák Élelmiszer Szaküzlet, Új Tündérkert Vendéglő,
Válóczy Gumiszerviz, Varju Zoltán-fényképész, Vecsés Város
Önk. - OB, Vecsési Fallabda Klub, VESAV Kft., Villamossági
szaküzlet - Fő út, Virágház - Buzás Anikó, William’s Stúdió, X
Body Vecsés

A szervező Lumpen Klumpen tánccsoport nevében:  
Frühwirthné Halász Melinda
Fotók: Kolonics Csaba
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A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi rendezvény- és munkaterve 

Április 1. (hétfő): Húsvét hétfő – Tojásfutás
Rendező: NNÖK

Május 12. (vasárnap): Megemlékezés a kitelepítés 
67. évfordulójáról
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Nagyállomás
Rendező: NNÖK

Június 14. (péntek): Városi ünnep 
(Vecsés újratelepítésének 227. évfordulója)
Helyszín: Szent István tér
Rendező: VVÖK

Szeptember 15-16. (vas.-hétfő): Falusi búcsú

Szeptember 22. (vasárnap): XIII. Vecsési Káposztafeszt
Helyszín: „Epres” tér
Rendező: VVÖK, NNÖK

Szeptember 29. (vasárnap): Hadifogolymise és találkozó
Helyszín: Szent Kereszt Templom, Grassalkovich A. Általános
Iskola aulája
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK

November 2. (szombat): Megemlékezés a két világháború-
ban elesett halottainkról
Helyszín: Szent Kereszt Templom
Rendező: Vecsés Óvárosi Plébánia Egyházközség, NNÖK

November 11. (hétfő): Márton napi felvonulás
Rendező: Falusi Nemzetiségi Óvoda
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Rétesevés - Strudelessen
Az idősebb korosztály még emlékszik arra, hogy mit is jelentett
ez az esemény a német nemzetiség életében. A „Strudelessen”
az 1950-es évekig közismert népszokás volt Vecsésen, a Falu
részen. A több napos farsangi bálok után, hamvazószerdán volt
a „rétesevés”. A fiúk néhány zenész vagy harmonikás kíséreté-
ben körbe mentek a lányos házakhoz, mint egy esküvői menet.
Egy legényt felöltöztettek menyasszonynak a vőlegény mellé.
Minden háznál finom, frissen sült rétessel kínálták őket. Ettek a
rétesből, majd magukkal vitték a lányokat. A „rétesevő körséta”
után együtt mentek a vendéglőbe, hogy ott eltemessék a farsangot.

A „rétesevés” hagyománya a mai formában, 2013. február 10-én,
farsang vasárnapjának délutánján került megrendezésre a
Grassalkovich Antal Iskola aulájában, immáron 11. alkalom-
mal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Szép
számú vendégsereg gyűlt össze ismét, hogy erre, az egykor kedves
hagyományra emlékezzen. Sokak örömére ismét hangulatos, szép
műsorral készültek a gyerekek. Tófalvi Mónika, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Elsőként a Vecsési Zeneiskola és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület Ifjúsági Fúvószenekara játszott. Előadásukban vecsé-
si gyűjtésű polkát és keringőt hallhattunk, Szabó Imre vezényletével.
Ez a műsorszám megteremtette a jó hangulatot a kezdéshez.

A Falusi Nemzetiségi Óvoda Katica csoportja egy régi hagyo-
mányt elevenített fel a farsangi báli szokásokból német nyelven,
nevezetesen: a lányok kikérését és a farsangi fánk sütését. Ezt
követően ízelítőt adtak a vecsési táncokból. A nagy sikert ara-
tott előadás felkészítő nevelői: Eszényiné Honti Krisztina és
Maár Mariann, segítőjük Kádárné Molnár Erika volt.
A tánckultúra szép hagyományát mutatta be a Grassalkovich
Antal Iskola tánccsoportja: a „Flinke Beine”, a Donau-polka, a
Zeppel-polka és a Larmach-polka dallamára. A csoportot felké-
szítette: Füzesi Józsefné.

A Petőfi Sándor Iskola „Schmetterlinge” tánccsoportja színvo-
nalas előadásával zárta a délutáni programot. Mazurkát, illetve
keringőt táncoltak, felkészítő tanáruk Falvai Anett volt. 
A színpadi előadások után a délután hátralévő részében a jó
hangulatról - ahogyan már évek óta, úgy most is - a Brunner
Zenekar gondoskodott. Idősek és fiatalok együtt járták a táncot,
a megterített asztalokon pedig ott sorakoztak a finomabbnál
finomabb rétesek. Ismét egy hangulatos és szép vasárnap dél-
utánt tölthettünk együtt, jókedvvel és vidámsággal. Az idei
„rétesevésen” is bebizonyosodott a német nemzetiségi kultúra
és hagyományápolás fontossága, illetve ez az esemény hozzájá-
rul a szokások életben tartásához, és ahhoz, hogy mindezeket
megismerje és megszeresse a fiatal generáció is. Köszönet érte
a szervezőknek!

Magyarné Kárpáti Erzsébet
Fotók: Kolonics Csaba

Vecsés Városi
Borverseny

A Vecsési Borbarátok Egyesülete
Szeretettel meghív minden kedves bortermelőt és érdeklődőt

2013. március 9-én 15:00 órai kezdettel megrendezendő
IX. Vecsés Városi Borversenyre!

Helye: A Grassalkovics Antal Általános Iskola 
(Falusi Iskola aulája Vecsés Fő út 90.)

Nevezési feltételek:
Bárki nevezhet bor fajtánként 5 üveg 0,75 l-es palack, saját készí-
tésű 2012-es évjáratú borral, melyből minimálisan 50 liter mennyi-
séggel kell, hogy rendelkezzen! Az öreg borok esetében 2011
vagy azt megelőző évjáratú fehér és vörös borokkal lehet nevezni.
A nevezés és a borok leadásának határideje: 
2013. március 07. 16-19 óra.
Helye: Vecsési Borbarátok Egyesülete Vecsés Malom utca 15. 
Nevezési díj 1000 Ft/ borfajta.
A versenyben résztvevők vacsora díja 1500 – Ft.
A versenyen nem induló vendégek részvételi díja elővétel esetén
2000 – Ft/fő.
Helyszínen történő jegyvásárlás esetén 2500 – Ft/fő.
A jegy értéke magába foglalja a zenés műsort a borkóstolást és a
vacsorát.
A program:  

• Megnyitó, 
• A Fesztivál díjas Musikverein Wetschesch Koncertfúvós 

Zenekar szórakoztatja a közönséget! 
• Borverseny, a borbírók által elbírált borokból a közönség 

bírálatával.
• Vacsora.
• Eredményhirdetés, díjkiosztás.  

Jegyek elővételben (ill. a helyszínen korlátozott számban) kaphatók: 
- Abonyi Antalné, Erzsikénél Fő út 32, valamint 
- Petz Márton, Malom utca 15. T.: 06-20-9694-240
- Várszegi György, Eötvös u. 4. T.: 06-20-591-9115 
Eredményes versenyzést, jó borkóstolást és kellemes kikapcso-
lódást kívánunk!

*Vecsési Borbarátok Egyesülete*

ADJON ISTEN!   EGÉSZSÉGET!
Magas vérnyomás, migrénes fejfájás, bélpanaszok, 

idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR

Csorba Lászlóné okl.reflexológus  30/236-7556
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Tárlat a Kiállító-teremben 
„ARCOK” - a periféri Art Képzőművészeti Stúdiótól
Hagyományosan a vecsési művészeti csoport közösségének
alkotásaiból összeállított tárlattal kezdődött el a 2013-as évad
kiállítás sorozata. A január 25-én, pénteken 18 órakor megnyílt
rendezvény egyúttal a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rende-
zett kulturális programok eseménye is volt. A megnyitón Kiss
Tóth János igazgató köszöntötte a megjelenteket. Dr. Kövér
Tibor közíró beszélt az arcokról, annak apropóján, hogy a
közelmúltban jelent meg egy arcokról szóló tanulmánykötete.
Az alkotókat és a kiállított műveket Görög Béla, a Művelődési
Ház művészeti vezető mutatta be. Az érdeklődők Barcsainé P.
Györgyi, Blázy Zsuzsanna, Dobos Rózsa, Fekete Szilvia, Gáll
Sándor, Görög Béla, Honffy Gábor, Hübel Mária, M. Kaiser
Ilona, Pálmai Dorottya, Pósa Mária, Somogyi Ágnes és
Várhalminé Czinke Mária alkotásait láthatták a tárlaton.

Kiállítás a Kiállító-teremben
Március 23-án, szombaton 15 órakor Ifjúsági rajzkiállítás nyílik
a Vértesi utcai teremben. Témája: A magyar honfoglalás-kora,
amit az iskolák diákjai dolgoznak fel, és szakértő zsűri vélemé-
nyezi, illetve állítja össze a tárlat anyagát. A kiállítás márc. 29-ig
tekinthető meg. 

III. Vecsési Snapszer Kupa
Március 9-én délután 2 órától a Művelődési Házban rendezik
meg a sorozat utolsó versenyét. Itt derül ki, hogy kié lesz a
Kupáért járó serleg. Jelentkezni a helyszínen, érdeklődni a
0630/3404243-as telefonszámon lehet.

INGYENES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉS 
a „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése” projekt keretében

PEdAGÓGuSOKNAK
Számítógép-kezelés, Internet használat - 30 órás akkreditált
pedagógus továbbképzés. A digitális tábla alkalmazása a taní-
tás-tanulás folyamatában – 30 órás akkreditált pedagógus
továbbképzés. Képzéseink beszámíthatóak a pedagógusok szá-
mára kötelezően elvégzendő 120 órás továbbképzésbe!
digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECdL-ig
Infó: www.tudasodajovod.hu www.onkonet.hu
Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.
Jelentkezés és információkérés: T.: 1/887-3843, 30/253-6909, 
e-mail: info@onkonet.hu 

Honffy Gábor: Fejcsere                       Fotó: Szénási Sándor

Fotó: Katona Tünde  

Megnyitja kapuját az emlékház
Szeretettel várjuk látogatóinkat március 3-án vasárnap 10-18
óráig. Újdonságunk a kézzel hajtható, egyszerű kis fa-körhinta,
amely remélhetőleg elnyeri majd a gyerekek tetszését. Idéntől
az Emlékházat működtető Bálint Ágnes Alapítvány is jogosult
az Önök adójának 1 százalékának fogadására. Aki tehát úgy
gondolja, hogy azonosulni tud az Alapítvány céljaival, és adójá-
nak 1 százalékával támogatni kívánja a Bálint Ágnes emlékhá-
zat a játszókert mielőbbi kialakításában, a Rendelkezési nyilat-
kozatba majd a következőket írja: Bálint Ágnes Irodalmi és
Értékőrző Alapítvány, adószám: 18726314-1-13. Köszönjük!
Németh Ágnes

A Róder Imre Városi Könyvtár költöztetés
miatt bizonytalan ideig ZÁRVA!



Erdélyi Bál
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör a 14. műsoros, batyus báljára
hívta a vendégeket. Az első hat bált a Művelődési Házban ren-
dezték meg, és azt kinőve esett a választás a Halmi-telepi isko-
lára. Itt is volt már, amikor alig fértek el a vendégek, de az utób-
bi, szűkös években ez a veszély nem fenyegetett, bár ezúttal is
majdnem ki lehetett volna tenni a „Megtelt” táblát.
Hompoth Zoltán, a kör elnöke köszöntője után a Labdarózsa
Népdalkör műsora szórakoztatta a vendégeket, majd a Sicullus
együttes kíséretében Hompoth Csaba előadóművész tolmácso-
lásában hallhattunk közismert dallamokat, amely után megkez-
dődött a reggelig tartó mulatság.
A farsangi bál batyus jelege szavatolta, hogy reggelig gazdagon
rakottan álltak az asztalok ételtől-italtól. Igazi házias, vendégvá-
ró jelleget kölcsönzött ez bálnak, ahol mindenki talált magának
kedvére valót. A zenekar is új színt kölcsönzött magának erre az
estére, mert két erdélyi barátjuk – apa és fia – beszállt a „buliba”,
és általuk gazdagított műsorral szórakoztatták a vendégeket.
Éjfélkor megvolt az elmaradhatatlan nemzeti és székely himnusz
közös eléneklése, amit egy gazdag tombola követett.
Az erdélyi kör köszöni az adományozók támogatását, és mind-
azok közreműködését, akik elősegítették a bál sikerét. A rendez-
vény főtámogatója a Stáció Hotel volt. 

Támogatók voltak:
Bakk Tímea kozmetikus Fő u - Magyar u. sarok, Borvár
Borkereskedés – Eötvös utca, CBA Center, Erzsébet téri
Papírbolt, Fallabda Klub – Fő utca, Fekete Gyopár
Gyógyszertár, Grand Party Étterem, Hanga Gyógyszertár,
Hangulat Ajándékkuckó és Kincsesláda Kelléktár, Herbária
Szaküzlet – Tescó Üzletsor, Jolly Fix Kft., Kápi Ker Kft.,
Kenszler Fodrász- és Kozmetikai kellékek boltja, Labdarózsa
Népdalkör, Logiko-P Kft., Nuver-Berger Kft., Pintérné Reubl
Teréz, Róder Imre Városi Könyvtár, SCHU-N Bt., Sósarok -
Károly u., Susánné Nagy Ildikó kozmetikus, Szalontai János.
Vadászi Étterem, Váradiné Bartalis Magdolna, Vass Péter
Bőrdíszműves, Vidéki Ízek Boltja – Dózsa Gy. út, Villamossági
Szaküzlet - Gábor Béla, Zubor Emőke fodrászszalonja. 

VT info - fotó: Kolonics Csaba

„Minden, ami a miénk – a magyar műveltség örökségünk” 
Vers –és mesemondó verseny
A jelentkezők minden kategóriában legkedvesebb versüket,
meséjüket, egyéb történeteiket adhatják elő a közönség előtt,
akár néphagyomány útján keletkeztek, vagy klasszikus és ma
élő írók, költők alkotásai. Egyetlen kikötésünk, hogy magyar
alkotók művei legyenek.

Jelentkezni lehet óvodáskortól felnőttkorig bezárólag.
A verseny napja: 2013. május 25.
Minden résztvevőtől elvárt kikötés, hogy a közönség előtt szé-
pen beszélt magyar nyelven, kívülről, kellemes és élvezhető
előadással legyen képes az általa hozott alkotást bemutatni. Az
előadásra kerülő mű terjedelme, időtartama a hallgatóság szá-
mára befogadható legyen, ne terhelje unalomig a jelenlévőket.
Közönség-díj: 
A jelen lévő hallgatóság szavazhat az általa legtetszetősebbnek
ítélt előadásra.
Jelentkezni lehet a következő e-mail címeken:
szabhub@gmail.com és vbmagdi@gmail.com

Mi újság a Vecsési Mesekönyv körül?
Örömmel adunk hírt arról, hogy egyre szélesebb körben
örvendezve fogadják, s már sok támogatót sikerült megnyer-
nünk a kiadásához szükséges összeg gyűjtéséhez. A 10.000,- Ft
és fölötte adományozók nevét megjelentetjük a könyvben. A
támogatásról igazolást adunk, a vállalkozók, a cégek az ado-
mány 20%-át érvényesíthetik adóbevallásukban.
Kérjük, aki szívesen csatlakozna a támogatók névjegyzékéhez,
és örömünkben osztozni szeretne, az a következő számlaszám-
ra utalt támogatásával segítheti a könyv megszületését: 
K & H Bank 10402094-50526550-48741008
(Kérjük, a közlemény rovatban minden esetben szíveskedjenek
megjelölni: Vecsési Mesekönyv és a támogató nevét.)
Találkozzunk április 13-án egy nagyszerű könyvbemutatón,
meglepetés műsor keretében!
Legyen Ön is, légy Te is ott!

„Megmaradunk 3000” Alapítvány részéről:
Szabolcsi Hubertné (Lujza néni)

Megmaradunk!
Az Összetartozás gondolatának megfelelően országszerte kitű-
zik a székelyzászlót a települési elöljáróságok épületeire. A
budafoki nyitányt követő napon az Orbán Balázs Erdélyi Kör
székelyzászlót adományozott a városnak, amit még aznap kitűz-
tek a Városháza épületére s azóta is hirdeti az összetartozás
gondolatát. A szolidaritás nem jogunk, hanem kötelességünk!
Gyergyószárhegy vezetése és több szervezete köszöni a vecsé-
siek támogatását.
Isten áldja Magyarországot!

VT info
Fotó: Hompoth Zoltán
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Szalagavató a Petôfiben….
2013. január 11-én az üllői Sportcsarnokban tartottuk a vecsési
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
hagyományos szalagavató bálját. A sportcsarnok zsúfolásig
megtelt az érdeklődőkkel, hiszen ez az ünnepség már évek óta
nagy szerepet játszik az iskola életében. Idén is egy nyelvi tago-
zatos, illetve egy hagyományos négy évfolyamos képzésű osz-
tály diákjai mellére tűzték fel a remény kék szalagját. 

Csík Józsefné igazgatónő beszédében köszöntötte a végzős diáko-
kat, valamint osztályfőnökeiket, Bekkerné Fenyő Ágnes és Szűcs
Ildikó tanárnőket. Az Igazgató Asszony fontos eseményként érté-
kelte a szalagavatót, mely jelentős állomás a diákok életében.
Elmondta, hogy a végzős fiatalok számára jelzésértékű esemény
ez, hiszen ez után következik számukra az érettségi vizsgára való
felkészülés időszaka, majd reményét fejezte ki, hogy az iskolában
megszerzett tudásukat az életben is kamatoztatni tudják majd.
A végzős tanulók nevében Kovács Kinga (13.ny) és Mészáros
Anna (12.) mondott beszédet, melyben arra biztatták osztálytár-
saikat, hogy legyen elég kitartásuk céljaik eléréséhez, merjenek
nagyokat álmodni, s valósítsák is meg álmaikat! Útravalóul
Reményik Sándor és Kipling egy-egy verse hangzott el Dajcsin
Katalin és Móricz Eszter előadásában.
Az ünnepélyes szalagtűzés megható pillanatait követően a vég-
zősök meglepetés dallal kedveskedtek osztályfőnökeiknek. Az
est további részében a hagyományoknak megfelelően a tizen-
egyedikes és tizenkettedik nyelvi osztályos tanulók produkciói
következtek, mint például: Jive /Táncolj velem ma éjjel!/, ezt a
táncot koreografálta és betanította Kárpáti Szilva tanárnő, szak-
mai segítséget nyújtott Illés Mihály. Ezt követte Mészáros Anna
és Szűcs Zsófia akrobatikus táncösszeállítása. Végül a tizenket-
tedik nyelvi osztályos tanulók „Ének az esőben” című meglepe-
tés produkcióját láthattuk saját koreográfiájukban. Ezután, mia-
latt a végzősök átöltöztek az osztálytáncokhoz, a közönséget a
Rosmarein tánccsoport szórakoztatta táncösszeállításukkal,
amelyet Dóróné Zemmel Katalin koreografált és tanított be.
Az est fénypontjaként a végzős tanulók osztálytáncai és a kerin-
gők következetek. Elsőként a tizenkettedikes tanulók burleszk
táncot, majd a tizenharmadik nyelvi osztályos tanulók egy spa-
nyol táncot adtak elő. Produkcióik hatalmas sikert arattak, a ven-
dégek és hozzátartozók elbűvölve figyelték a jókedvű és látvá-
nyos előadásokat. Ezek után került sor a hagyományos keringők-
re: először mind a két osztály tanulói egyszerre vonultak be a
terembe, s az ünnepi öltönyt, illetve frakkot viselő, elegáns fia-
tal urak egy-egy orchideát illesztettek a hófehér, csillogó ruhás
ifjú hölgyek csuklójára. Majd a táncok során mindenki meggyő-
ződhetett róla, hogy megérte a sok próba, a sok munka: gyönyö-
rű táncokat láthattunk, melyeket – csakúgy, mint a két osztály-
táncot – Falvai Anett tanárnő koreografált és tanított be a diákok-
nak. Ezúton is még egyszer köszönjük áldozatos munkáját! 
A szalagavató mindannyiunk életében meghatározó élmény és
örök emlék marad. A jelen lévő vendégek és résztvevők egyön-
tetű véleménye alapján nagyon jól sikerült és emlékezetes sza-
lagavató bálon vagyunk túl.

A Gimnázium 12. és 13. ny osztálya

12. o. - Osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Adankó Annamária, Bakos Bernadett, Balogh Márton, Bán
Gábor, Bánfi Norbert János, Baranyi Brigitta, Baranyi Viktória,
Bartos Nikolett, Bogár Csaba György, Dobrovitz Eszter, Epres
Nikolett, Gáspár Dávid, György Dávid, Gyuricska Martin,
Hervai Brigitta, Horinka Márton, Kelemen Patrik, Király

Tímea, Kovács Andor Ferenc, Mészáros Anna, Molnár Márk,
Mudra Fanny, Pere Ramóna, Róth Regina, Schattmann
Nikolett, Szabó Nikolett, Takács Boldizsár, Tóth Csaba,
Vágvölgyi Luca Mária, Varga József

13. nyelvi osztály - Osztályfőnök: Bekkerné Fenyő Ágnes
Béky Viktória, Dax Szabolcs, Gonda Andrea Gitta, Horváth
Eszter, Kéméndy Zoltán, Kovács Kinga Krisztina, Krausz T.
Tamara, Lázin Péter, Lendvai Donát, Lovas Boglárka Barbara,
Mikulás Szilárd, Mongel Gergő, Nagy Gergő, Nagy Zalán,
Nyulász Krisztián, Ormándi Tamás, Palotai Tamás Pál,
Richtárik Roland, Sárkány Cintia, Szedresi Roxána, Szőke
Bettina, Tóth Barbara, Tóth Evelin, Tóth Roxána, Tóth Viktória
Ráhel, Vatai Enikő

Szalagavató 2013.
Szeretnénk köszönetet mondani a Petőfi Sándor Római
Katolikus Gimnázium Szalagavató Ünnepségének színvonalas
megrendezéséért, a sok-sok segítségért Csík Józsefné igazgató-
nőnek, Sárosiné Polczer Margit igazgatóhelyettesnek, Bekker
Ágnes, Szűcs Ildikó osztályfőnököknek, Falvai Anett,
Sztyehlikné Hegyi Krisztina, Artztné Csatári Marianna tanár-
nőknek, dr. Far Sándor tanár úrnak, a meglepés műsorért
Kárpáti Szilvia tanárnőnek, a 12. nyelvi-, valamint a 11. osztály
tanulóinak és mindenkinek, aki részt vett a lebonyolításban.
Minden szülőnek kívánjuk, hogy hasonló felejthetetlen élmény-
ben legyen része!

a 13. nyelvi és a 12. osztály szülei
Fotók: Katona Csaba

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 DIGI csatornán a
következő beállításokon található a magazin adása: frekvencia:
418 MHz - symbol rate: 6900 SR - QAM: 256 Új adást pén-
teken 18h-kor, az ismétléseket vasárnap 17h-kor és szerdán
20.30-kor láthatják. 
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket Tel./Fax: 06-29-352-362,
illetve williams@williams.hu email címen várjuk.
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A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat
2013-ban induló új és 
megújuló programjai

BAROMFI TARTÁSI PROGRAM
Várjuk azokat, akik szívesen tartanának otthon baromfit, de
eddig nem mertek, nem tudtak belevágni, mert hiányzott az
indító tőke, esetleg a szakértelem; másrészt várjuk azokat is,
akik saját maguk nem tudnak vagy nem akarnak baromfit tarta-
ni, de szívesebben fogyasztanának biztos helyről származó,
egészséges élelmiszert.
A programhoz csatlakozó családok tavasszal 50 db előnevelt

csirkét és a felnevelésükhöz szükséges takarmányt kapnak.
Nyár végén 35 db-ot, előre megbeszélt időpontban, egyeztetés
után levágnak és bontva, pucolva átadják az „örökbefogadó”
családoknak. 15 tyúk pedig az övéké marad, amivel maguk
gazdálkodhatnak tovább. Így befektetéssel kb. 4 hónap alatt
elindíthatják saját kisgazdaságukat, tovább szaporíthatják a
csirkéket, eladhatják a tojásokat, vagy saját konyhájukban hasz-
nosítják az állatokat.
A programhoz keressük az „örökbefogadó” családokat is. Ők
saját maguk nem tudnak vagy nem akarnak baromfit tartani, de
szívesebben fogyasztanának biztos helyről származó, egész-
séges élelmiszert. Az örökbefogadó család  befektetéssel,
melyet csibék és takarmány vásárlására fordítunk, a nevelési
időszak végén 4 db konyhakész csirkét kap  értékben. Vagyis
közvetlen haszonhoz jut a program által.

KÖZÖSSÉGI KERT
Várjuk azokat, akik szívesen termesztenének saját maguk
haszonnövényeket (zöldség, gyümölcs), de nincs hozzá kertjük
vagy az nem alkalmas növénytermesztésre, és szeretnének
másokkal közösen munkálkodni.
A programhoz csatlakozók Intézményünk udvarán vagy a
Lőrinczi úti önkormányzati épület udvarán saját parcellájukon
termeszthetik meg a maguk által választott növényeket, melyet
utána saját fogyasztásra vagy a közösségi kert más tagjaival
cserélgetve használhatnak. Intézményünk biztosítja a kertet;
a vetőmagokat, facsemetéket pályázat útján szerezzük be.
Amivel a „kerttulajdonosok” járulnak a megtermelt javaikhoz,
az az idő és a kertészkedésre fordított munka, vagyis befekte-
tésével egészséges, friss, finom zöldségekhez és gyümölcsök-
höz juthatnak.

ÁLLÁSKERESŐ KLuB
Várjuk azokat, akik úgy érzik, segítségre szorulnak a munka-
keresés terén: önéletrajz-írás, álláskeresés, állásinterjú. Első
alkalom: 2013. április 5. (péntek) 14 óra

BESZÉLGETŐKÖR
Ha foglalkoztatja valami, de nincs kivel megbeszélnie, vagy
egyedül van, és nem tudja kivel megosztani gondolatait, szeretet-
tel várjuk minden hónap utolsó keddjén 10.30-12.00 óráig,
ahol megbeszélhetjük, átgondolhatjuk, kitalálhatjuk közösen.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat épületében (Vecsés, Telepi út 44/a.)
személyesen vagy telefonon a 29/350-294 és a 06/30-668-
7029 számon Pataki Ágnesnél és Kóródi Ágnesnél.

2012 - Történelmi események éve
A vármegye rendszer ugyan ezeréves, és ez a járásokra nem
mondható, dehogy évszázadokon át a vármegyék kisebb egysé-
geként a magyar közigazgatás szerves egysége volt, az biztos. A
baloldali diktatúrák igyekezték ezt is „megreformálni”, míg
végül 1983-ban meg is szüntették. A 2010-es kormányváltás
után a polgári kormány célja volt a járás rendszer visszaállítása
a gyors és hatékony lakossági ügyintézés megteremtése végett.
Vecsés még sohasem volt járásközpont, és a tavaly januári első ver-
zióban nem is volt. Ez Gyálhoz csatolt bennünket, - bár szeretjük a
gyáliakat -, de a történelem során mindig más utakon jártunk. A tör-
ténetet már ismerjük, ahogyan féléves küzdelem után az augusztus-
ban megjelent kormányrendelet már Vecsést járás központként
nevezte, és hozzánk sorolta Üllő, Maglód és Ecser településeket.
Méltán volt ez történelmi pillanat, Vecsés először lett járás székhely!
Innentől már gyorsabban haladtak az események. Október 11-
én – a megyében elsőként – itt, nálunk írták alá a Pest Megyei
Kormány Megbízotti Hivatal vezetőjével a Járási Hivatal meg-
alakulását rögzítő megállapodást. Óriási szervező munka indult
be, amely során ki kellett alakítani a járási hivatal irodáit, mun-
katársait, berendezését és meganyi ezer gondját meg kellett
oldani, ami a január 2-ai munkakezdéshez kellett.
Ez is megtörtént, és most már arról számolhatunk be, hogy az
okmányiroda immár a Járáshivatal részeként, éppen most tért át
a napi 12 órás munkarendre! Hogy mit jelenthet ez a vecsési
polgároknak, hogy milyen feladatokat tudunk itt, helyben elin-
tézni, arról a 15. oldalon tájékozódhatnak.
Többféle állampolgár van. Van olyan, aki csak kenyéren él, és
annak megléte vagy hiánya befolyásolja gondolkodását a közről,
még inkább a közjóról. Valljuk be, ez szinte mindenkinek lénye-
ges kérdés. Azonban vannak olyanok, akiknek a kenyér mellé más
is fontos. Fontos számára, hogy kisebb pátriájában hogyan men-
nek a dolgok, milyenek az utak, milyenek a szolgáltatások, és még
sok egyéb is befolyásolja a mindennapokról való gondolkodását.
Aztán vannak olyanok is, és talán nem is kevesen, talán egyre töb-
ben, akik fontosnak tartják a kisebb és nagyobb közösséghez való
tartozást, annak jelképeit szívükhöz közelállónak érzik.
Természetesnek veszik, hogy az állampolgárságot határon túliak is
megkaphatják, normálisnak gondolják, hogy egy ünnepen a nem-
zeti lobogó alatt énekeljük el nemzeti imánkat, és jeles napokon
megemlékezünk nemzetünk nagy pillanatairól. Ugyanilyen termé-
szetesnek veszik, hogy legyen egy országzászló, ami nem elvá-
lasztani, kirekeszteni akar. Az Országzászló, mint a nemzet törté-
nelmének jelképe, minden írt és íratlan, dicső és dicstelen történel-
mi pillanatával együtt, mi magunk vagyunk, ezért ez az ereklye
mindenkire kiterjeszti védőszárnyát, aki erre igényt tart.
Az elmúlt év a nehézségei ellenére is hozott gyarapodást közös
életünknek. A januári számunkban a beruházásokat vettük számba.
Ha az élhető város feltételein gondolkozunk, akkor persze bővíteni
kell a kört, amibe az előző két esemény is beletartozik, mégpedig
pozitív előjellel. Én magam az oktatást is idesorolom, de az megér
egy külön misét, így inkább arról kell néhány gondolatot ejteni, ami
a kulturális és civil élet kezdeményezései által megvalósult. Öröm-
teli, hogy változatlanul színes a közélet, az önkormányzat esemé-
nyei mellett szinte minden hónapra jutott olyan esemény, ami a
helyi közéletet színesítette. A kétkedőnek ajánlom a VT vagy a
Vecsési Kalendárium oldalainak fellapozását.
Az már erősen politikai felvetés, ha megjegyezzük, hogy a most
kialakuló világrendnek – a nemzeti és helyi kultúrák megmaradása
- nagyon nincs ínyére. Érdemes belegondolni (vagy beleborzadni),
ha a nemzeti (magyar és nemzetiségi) kultúra ápolása nem volna, mi
lenne helyette? Hogyan peregnének le napjaink, éveink, életünk?
Szalontai János
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10 éves a Balla Péter Népdalkör 
Népdalkörünk - mely 2010-ig a József Attila

Művelődési Ház Népdalköre nevet viselte
- 2003-ban alakult meg Vecsésen.
Tagjaink nagy része Vecsésen él, de van
gyáli, üllői, monori és több budapesti
tagunk is. A népdalkör nőkből és férfiak-

ból áll, és nagy örömünkre vannak köz-
tünk gyermekek is. A 10 év alatt jelentős

átalakuláson ment keresztül a csoport, néhányan költözés vagy
betegség miatt maradtak el, és legnagyobb szomorúságunkra
sajnos négy tagunk is elhunyt. Művészeti vezetőnk viszont a
megalakulástól kezdődően változatlanul Szeghalmi Ágnes, aki
nagy odaadással és munkabírással, magas szakmai színvonalon
végzi munkáját. Hangszeres kísérőnk a kezdetektől Pesti János,
aki citerán kísér bennünket. Nemcsak az éneklés szeretete tart
együtt bennünket, hanem emberileg is közel kerültünk egymás-
hoz, figyelemmel kísérjük a másik sorsát, mindennapjait, tiszte-
lettel és szeretettel viseltetünk idősebb tagjaink iránt. A 10 év
alatt több mint 100 fellépésünk volt: Vecsésen városi és egyéb
rendezvényeken vettünk részt, az ország nagyon sok pontján sze-
repeltünk, Budapesten művelődési házakban és szabadtéri szín-
padokon adtunk műsorokat, Erdélyben két alkalommal jártunk,
ottani fellépéseink nagyon emlékezetesek. A hosszú évek alatt
többször megmérettük magunkat, ennek eredményeként ma már
négyszeres Aranypáva Díjas csoport vagyunk. Az együttes pályáz-
tathatósága érdekében 2011. elején létrehoztuk a Balla Péter
Népdalkör Hagyományőrző Egyesületet. Csoportunk a vecsési ille-
tőségű hegedű- és zenetanár, népzenekutató nevét vette fel a család
támogatásával.  2011. év végén a népdalkör tagjaiból és a tagok gyer-
mekeiből létrejött egy citera együttes, melynek tanára Kürti László. 

Nagy izgalommal készültünk a 10 éves évforduló megünneplé-
sére, melyre 2013. január 26-án 15.00 órai kezdettel került sor.
Nagyon sok vendég érkezett erre az alkalomra a József Attila
Művelődési Ház nagytermébe. Megtisztelt bennünket Szlahó
Csaba, Vecsés város polgármestere is, aki családjával együtt jött
el és egy ajándékkosárral lepett meg bennünket. Sokan megje-
lentek a népdalkör régi tagjai közül, eljöttek családtagok, bará-
tok és támogatók is. Színes volt az ünnepi műsor. Ünnepeltként
mi két népdalcsokrot adtunk elő, amelyet Katonáné Gergely
Tünde alelnök a 10 év legfontosabb eseményeiről szóló vissza-
emlékezése követett. Ezt követően fellépett új citerazenekarunk
is Kürti László zenetanár, citeraoktató vezetésével, majd Matus
Mihály népdalokat adott elő tárogatón. Velünk ünnepeltek a
CSILI Művelődési Központ Népdalkörének tagjai is, akik szín-
vonalas műsorral készültek és szívhez szóló szavakkal méltatták
10 éves működésünk eredményeit, sok sikert kívánva a további
munkához. Egy csodálatos tortával is megleptek bennünket,
melyhez még egy ajándék torta társult, melyet a vecsési Karamell

Cukrászda ajándékozott nekünk az ünnepi alkalomra. Ezúton is
nagyon köszönjük a Hanyecz családnak ezt a finom meglepetést!

A népdalkör alapító tagjai oklevelet, virágot és minden aktív
tagunk egy erre az alkalomra készíttetett kitűzőt kapott ajándék-
ba. Az ízletes vacsorát népdalköri tagunk, Farkas György főzte,
a műsort pedig Vékonyné Hegedűs Andrea vezette. A nap
további része is jó hangulatban telt el, estig énekeltünk, táncol-
tunk, és büszkén ünnepeltük a mögöttünk hagyott 10 évet.
„A zene maga az élet, és amíg szól, semmi nem hal meg örök-
re.”(Daniel Glattauer) A népdalkör minden kedden 18.00 órá-
tól tartja próbáit a József Attila Művelődési Házban. Szeretettel
várunk minden énekelni szerető nőt, férfit és gyermeket!
Telefonszám: 06/30-668-7036 /Katonáné Gergely Tünde/; 
e-mail:balla.nepdalkor@gmail.com
Írás és fotó:Vékonyné Hegedűs Andrea, Katonáné Gergely Tünde

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Vecsési Szervezete
15. alkalommal rendezte meg évzáró ünnepségét a Művelődési
Házban, ami abban különbözött a minden évben megtartott
karácsonyi ünnepségünktől, hogy egyben megalakulásunk 15.
évfordulóját is ünnepeltük. A kezdeti nehézségek ellenére az
utolsó pillanatban minden megoldódott. Finom étel és gyönyö-
rű torta tette még ünnepélyesebbé ezt a napot, melyet Nagy
Lászlót Úrnak, a Központi Konyha Vezetőjének és összes
Dolgozójának köszönhetünk. Hálás köszönet a Labdarózsa
Népdalkör tagjainak, akik egyenként, cipős doboznyi ajándékkal
és fellépésükkel tették még színesebbé Karácsonyunkat. Ünne-
pünk színvonalát tovább emelték a Gróf Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola tanulói Tímár Judit Tanárnő vezetésével, akik továb-
bi meglepetésekkel szolgáltak és szórakoztattak bennünket. 
A nehézségek ellenére felejthetetlen délutánban volt részünk.
Gyönyörködtünk a gyermekek által készített ajándékokban,
műsoraikban, és jó hangulatunkat tovább fokozta Fazekas
József Úr díjazott borocskája, illetve a Labdarózsa
Népdalkörrel közösen elfogyasztott tortánk. 
Továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik elfogadták
meghívásunkat és megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket:
Tábori Ferenc Alpolgármester Úr, Szabolcsi Hubertné, a
Megmaradunk 3000 Alapítvány Elnöke és Mudrony Józsefné, a
Budapesti Egyesület képviseletében.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak: Veronika
Virágbolt, Karamell Cukrászda, JAM Ház, Labdarózsa
Népdalkör, Stiller Andrea, Tímár Judit, Bojinka Barnabás,
Nagy Adrienn, OMSB, Fazekas József, Premier Italszaküzlet
Ügyvezető Igazgatója, Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola
Szülői Munkaközössége, Klein Zoltán, gépkocsivezető Úr
Nagyné Zsóka, a szervezet vezetője

Karácsonyi ünnepségünk és 
megalakulásunk 15. évfordulója
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: 
Az idő múlása

Percek telnek, órák, napok,
évek múlnak számtalanok.
Villám gyorsan és hirtelen,
futó idő mért szívtelen?

Itt maradnak a „lábnyomok”,
ősz hajszálak, ráncos homlok.
Lelassulnak a gyors léptek,
szorgos napok, csak emlékek.

Milyen szép volt rég az élet!
Szívem mélyén őrzöm őket.
Tejszínhabos kékfelhőket,
rózsaszínű álomképet.

Lelkem mindig gyermek marad,
bár az idő tovább halad.
Élet útján kísér végig,
míg a gyertyám leég csonkig!

Hrahovina András: 
Az ötödik utca bosszúja

Hát újra ellenségek lettek
a valaha kedves kis utcák,
műholdak lézerszemei vetülnek rám,
amint kilépek a kapun.
Inkább ki sem lépek,
csak küldöm vészjeleimet az éterbe,
de csönd van, a rádióm néma,
nem felel egyetlen ismert világ sem.

Valahol egy ablak mögött,
a világ másik felén, ott alszol te is,
úgy elmennék meglátogatni,
de földhöz ragaszt a kétségbeesés.
Inkább még százszor elsuttogom a neved,
hátha meghallod fényévekre tőlem,
és megkeresel, és elviszel innen,
de a fizika rideg törvényei
gyilkos érzéketlenséggel állnak
fegyverrel kezükben,
és lőnek, ha csak elindulok feléd.

Benke Mária: 
Nyugdíjas vagyok, vagy az idő múlása?

Peregnek a napok, észre sem veszem,
lassan-lassan megöregszem?
Tavasz után gyorsan itt a tél,
régi szép időkről mesél…

Nem rég még nehezen telt egy hét,
most gyorsan illan el, mint a lét…
Nincs idő semmire, ebben a rohanásban,
beleszédülő kapaszkodásban…

Minden évszak nekem szép,
elém tárul sok emlékkép.
Régebben nem száguldott az idő,
nem értem mért tűnt el Ő?

Kérlek IDŐ! - Ne siess még!
Hadd legyen felettem sokáig kék az ég!
Gyönyörködhessek, élvezzem e kincset,
ne vegyem észre még sokáig a „nincset”…

Sallay Gyula: 
Tükörfalak

Tükörfalak nagytermében élünk,
és szembenéz velünk a vágy…
Töpörödött ráncos kezeken
ott kisimult a körömágy.
A gondolatok a jövőbe futnak,
de visszacsatolás sehol.
Álomvilágok tükör erdejében
a csillagok közt egy néma dalol…

Szénási Sándor István: 
Hová tűntek a szögek?

Elejtettem a lekváros kenyeremet.
Amint meg vagyon írva, pofára esett.
Ahogy ott feküdt a földön, eltűnődtem:
Így elesetten is mennyire szeretem!
Közös sorsban lehet barátra találni,
mi sem tudunk ma már egymástól elválni.

Gyermekként a nagyvilágot hogy csodáltam!
Mesék éltek a nagymama lekvárjában.
Ha nyílt az üveg, feléledtek az álmok,
előjöttek a nemes szívű királyok,
a becsületes igaz hitű emberek,
akikkel majd én is megyek, ha nagy leszek.

Most és minden időben előttem járnak,
néha egy illatban üzennek, hogy várnak
s eltűnnek, mint Hévízen a tó a ködben,
amíg én visszanézek, ki jön mögöttem.
Sokszor kérdőn nézek erre a világra,
vajon miért a pénz lett új messiása?

Sok pénzben és hatalomban fürdő vágynak
nyakkendőtűje lesz csupán ez a század?
Lábunk alatt alszanak még a kavicsok:
Sosem volt még ennyi ember hite hagyott!
Ácsolna keresztet sok Pilátus lélek,
de hová tűntek a szögek, jó emberek?

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.

Barcsainé Prohászka Györgyi: 
Fátyol mögött (nemezkép)
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Andrássy-telepi évfordulók
Mint született vecsési, azon belül Andrássy-telepi, mindig
figyelemmel kísértem és kísérem településünk múltját, régi
idők történéseit. Mivel gyermekkoromat, diákéveimet, de
mondhatom nyugodtan, egész eddigi életemet szeretett telepü-
lésemen töltöttem, nyitott könyvként jelennek meg előttem az
elmúlt évek. El tudom mondani a történéseket, átalakulásokat
attól a kortól kezdve amikortól értelmem nyiladozni kezdett.
Tudom, milyenek voltak az utcák, épületek, s ha valami meg-
változott, azt azonnal észrevettem. Amit pedig nem éltem meg,
azokat hozzá olvastam, vagy Nagyapám, Anyám mesélte el. 10
éves koromban már túl voltam Vecsés Nagyközség története
című könyvön, melyet azóta is szívesen forgatok. Így akarva,
akaratlanul is hatalmas ismeretanyagra tettem szert. Mindig- jó
értelemben – dicsekedtem, hogy Vecsésen nincs olyan utca,
amelyben én nem jártam. De nemcsak az utcákat ismertem,
hanem sokat tekeregtem a határban is, és az akkor látottakat,
tapasztaltakat azután már felnőtt fejjel kamatoztattam, amikor
megírtam a „Vecsés a mi  házunk”  című könyvemet, amely
alapja lett az újratelepítés 225. évfordulójára írt „Fal nem épül
ember nélkül” című, Vecsés történetét feldolgozó rockoperának.
Mindezeket azért írom le, hogy bizonyítsam, a dolgok nem
véletlenül történnek. Van, aki vezérli az éveket, s a látszólag
értelmetlen dolgok az idő múlásával értelmet nyernek.
Természetesen rengeteget olvastam, és olvasok a mai napig.
Amire írva van, elolvasom. Az olvasást az Elemi Népiskolában,
mostani nevén Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában sze-
rettették meg velem. A gyermekkor évei ehhez az iskolához, és
a benne lévő kápolnához kötődtek. Később 32 évem is ennek az
iskolának a falai között telt e, amikor megpróbáltam tanítani,
nevelni a felnövő nemzedéket. Tehát nyugodtan mondhatom,
minden ide köt. Itt jártam tehát iskolába, szentmisére, itt haran-
goztam (abban az időben harangláb volt az épület tetején, és
abban lakott a harang.) Ha haszontalan voltam, a kedves-nővér
nem engedett harangozni. Ennél nagyobb büntetés nem érhetett.
A harangok hangját mindig szívesen hallgatom, s ha megszólal-
nak, mindig gyerekkorom idéződik fel. Szavakkal nehezen leír-
ható áhítat száll meg. E kicsit hosszúra nyúlt bevezető után
érkeztem el a tulajdonképpeni Andrássy-telepi évfordulókhoz.
Kezdem az iskolával, melynek építését 1926 júniusában határozták
el egy Felső-telepi egyháztanács ülésén. Az elhatározást tett követ-
te, s 1927. május 15-én lerakták az új iskola alapjait, majd az épü-
let felépítése után az Isteni Megváltó Leányai Szerzetes rend nővé-
rei 85 éve 1928. február 1-jén megkezdték a tanítást. Nemcsak a
tanítás kezdődött ezen a napon, hanem ekkor került sor a kápolna
felszentelésére is. 85 éve 1928. február 1-jén Szombathy László
megáldotta az oltárt és bemutatta az első szentmisét.

85 éve 1928. december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
került sor az Andrássy-telepi kápolna harangjának felszentelé-
sére, mely harang közadakozásból épült, és rajta a következő
szöveg olvasható: ÖNTETTÉK AZ ANDRÁSSY - ÉS
VECSÉS-TELEP BUZGÓ HÍVEI KÖZADAKOZÁSBÓL AZ
„ÚR 1928. ÉVÉBEN” 
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDA-
PESTEN

A harang másik oldalán a következő felirat olvasható:
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÚ SZŰZ MÁRIA
egy Mária dombormű
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK
Ez volt tehát az első harang, és Krywald Ottó prépost szentelte fel.

55 éve 1958. december 12-én szentelték fel az Andrássy-telep
templomát.
50 éve 1963. április 7-én kerültek jelenlegi helyükre a haran-
gok: az első mellé a lélekharang, valamint az, melyet Sas-hegy-
ről, a Notre Dame de Sion lebombázott zárdatemplomból hoz-
tak a madonnaszoborral, a most Irgalmas Jézus mellékoltárral,
ablakokkal együtt. 
A toronyban laknak tehát harangjaink.
A második harangon a következő felirat olvasható:
NOTRE DAME DE SION 1930.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE
BUDAPEST
A másik oldalon egy korpusz dombormű látható. A harang
körbe díszített.

Mint fentebb említettem, a harangok 50 évvel ezelőtt kerültek
végleges helyükre, azóta hívják áhítatra a híveket, vagy búcsúz-
tatják a holtakat. Bárhogy van is, a harangok végigkísérik az
embert a fogantatás pillanatától egészen az utolsó útig. Ezt a költő
így írja versében: „Hol a sírók gyászát zokogja, hol áhítatra hívo-
gat.” A torony keresztje alatt egy gömb látható, abban van elhe-
lyezve a templomépítés történetének II. szakasza az adományozó
hívek neveivel együtt. A toronyban tehát 50 éve,1963. április 7-
én délután 4 órakor szólaltak meg harangjaink.
A templom bejáratától balra található egy műkőből készült
kereszt, amely eredetileg a régi plébánia bejárat mellett (a régi
iskolai épület mellett volt a Toldy utca felé – szerk. megj.) állt.
Van róla képem is. A keresztet áthelyezték a templom elé balol-
dalra, majd 1998-ban, amikor a templom melletti rész díszbur-
kolatot kapott, helyezték a jelenlegi helyére. Magát a keresztet
Vajda Pál állíttatta fia emlékére 1938-ban, ennek 75 éve.
Természetesen lenne még sok-sok mondanivalóm Andrássy-
telepről, a templomról, mellékoltárokról, orgonáról, oszlopok-
ról, és lehetne sorolni tovább, de egy cikk nem teszi lehetővé
minden mozzanat, történés leírását.
Úgy gondolom, lesznek olyanok, akik ezekről az évfordulókról
méltóan megemlékeznek, hiszen nem titkolt céllal, figyelemfel-
keltés céljából vetettem papírra gondolataimat. Tettem ezt azért,
hogy akik Vecsést választották lakhelyül, templomba is járnak,
minél többet tudjanak meg templomukról, az iskoláról, a hozzá-
juk kapcsolódó évfordulókról. Ismerjék meg úgy meg lakóhe-
lyüket, ahogyan Radnóti írta: „Itthon vagyok. S ha lábamhoz
térdepel egy-egy bokor, nevét és virágát is tudom.”

Gál István

Újabb olvasmány a városról
Az év első napjaiban jelent meg Gál István: Vecsési utcanevek
című könyve. A 104 oldalas képekkel gazdagon illusztrált
könyv hasznos olvasmány a város történelme iránt érdeklődő-
nek. A könyv megvásárolható a Városháza protokoll osztályán.

IDŐPONT VÁLTOZÁS!

A Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola vezetése érte-
síti a leendő 1. osztályosok kedves szüleit, hogy a
meghirdetett „Iskolai csalogató" időpontja megválto-
zott, az új időpont: 2013. márc. 26. 13.30. Szeretettel
várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.
Iskolavezetés



Vecsési Tájékoztató 2013 február                                                                                                          Fórum 13

Emberekért tenni, segíteni, 
gondozni és ápolni…
Hivatástudat? IGEN!
Bardócz Ildikó családjára mindig ez volt a jellemző. 
Édesapja körzeti általános orvos volt, Édesanyja tanárnői képe-
sítéssel, asszisztensként segédkezett párjának. Édesanyja nagy-
nénje vecsési bábaasszony volt, aki sok-sok kis gyermeket segí-
tett világra jönni. Ildikó öccsének a felesége tizenéven át tiszte-
letdíjas házi gondozó, s végül, de nem utolsó sorban, Ildikó
több mint 50 évig az egészségügyben házi gondozó, ápolónő-
ként dolgozott, körzeti orvosok mellett, és mindenhol, minden-
kor az emberek gyógyítása, segítése volt a hivatása.

Bardócz Ildikó Szolnokon látta meg a napvilágot 1940. április
24-én, szülei első gyermekeként. Iskoláit Vecsésen végezte el,
majd a fővárosba ment tovább tanulni, ahol leérettségizett, majd
munka mellett megszerezte a szakápolói képesítést, ez már csa-
ládi hagyomány volt náluk, hogy a gyógyításra tettek esküt,
szinte az egész életüket ez töltötte ki...
Az iskolái elvégzése után a lőrinci SZTK-ba ment előbb a bőr-
gyógyászatra, majd a fogászatra asszisztensnek, de be kellett
látnia, hogy a kislánya ellátása, bölcsödébe vitele megkívánja a
teljes embert, ezért váltott, és sikerült itthon elhelyezkednie.
Vecsésen 1964. ápr. 1-jétől dolgozott először házi betegápoló-
ként; kijárt a betegekhez injekciózni, ápolni, gondozni, majd a
körzeti orvosnak segített a rendelőben. 
A falusi körzeti orvos, Túri doktor mellett szolgált 19 évig, köz-
ben felépült az SZTK, és átkerült Vereb doktornő mellé asszisz-
tensnek egészen nyugdíjazásáig, 1995-ig. De előtte még öt évig
fogorvosi asszisztensként is dolgozott másodállásban az Eötvös
utcában Falus doktor úr mellett. Nyugdíjba vonulása után nem
bírt otthon maradni „tétlenül”, ezért Keserű doktornőhöz ment
üzemorvosi asszisztensnek, orvos írnoknak még 14 évig. 
Soha sem volt beteg, teherbírása határtalan, segíteni akarása
kitartó és odaadó volt. Mikor itthon maradt, elvállalt gyermek-
felügyeletet, öreg beteggondozást, majd ő maga is megbetege-
dett, először jött egy epeműtét, azután szerencsétlenül leesett és
eltörte a térdét és orrcsontját, amiből igazán még mindig nem
épült fel. Panaszolja, hogy amíg fáradhatatlanul dolgozott, semmi
baja sem volt, most meg? Elszomorítja, hogy feleslegesnek érzi
magát, arról nem is beszélve, hogy nagyon szerény a nyugdíja.
Szerencséjére, nagyon jól megvannak a sógornőjével, akivel egy-
mást segítve, támogatva élik az idősödő hölgyek életét, olvasnak,
kézimunkáznak, beszélgetnek, elfoglalják magukat.
Hogy a sok-sok fáradság, munka jutalma mi volt?
1979-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetés, 1989-ben „aranyko-
szorús törzsgárda tagság”, később „Kiváló Munkáért Érdemé-
rem”, majd „Hűséggel a nép egészségért” arany plakett, s más
elismerések, de azt mondja szerényen, hogy a legnagyobb

kitüntetés számára az emberek szeretete. Lépten-nyomon meg-
állítják az utcán és kérdezik, hogy miért nem dolgozik még
mindig, hiszen nagyon fiatalos, aktív ember. Ő szívesen dolgoz-
na, ha volna rá mód, hiszen még érez magában annyi erőt és
energiát…
Egy ilyen fél évszázados szorgalmas, gyógyító tevékenység
után kívánunk sok erőt és jó egészséget, szép és tartalmas nyug-
díjas éveket.

Írás és fotó: Benke Mária

2013. január 17-én, az EU Central Europe program jegyében és
a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
- vezető partner - szervezésében került sor az airLED program
indító konferenciájára a Budapesti Zara Nemzetközi Hotelben. 
Az airLED európai uniós program partneri státuszában Vecsés
Város Önkormányzata is részt vesz. A program moderátora
Soóki Tóth Gábor, a XVIII ker. Önkormányzat tematikus szak-
értője volt. Az airLED indító konferenciát Ughy Attila polgár-
mester nyitotta meg, akit Szeneczey Balázs, a Budapesti
Polgármesteri Hivatal alpolgármestere követett. 
A Central Europe programról Frank Schneider, a Közös
Technikai Titkárság (KTT) kommunikációs igazgatója beszélt.
A programban a repülőterek fejlesztésével kapcsolatos több
külföldi szakértő tartott előadást, így pl. Paolo Ferrechi, az
Emilia-Romagna Régió ügyvezető igazgatója, Léa Bodossian
Airport Regions Conference (ARC) főtitkára, Piotr Brzeski, a
Mazoviai Régió Tervezési Iroda igazgatója.
A program keretében szervezett panelbeszélgetésen a Budapest
Airport képviselői is részt vettek, így pl. René Droese, az ingat-
lan gazdálkodási üzletág igazgatója, valamint Szarvas Gábor, a
közösségi kapcsolatok, a környezetvédelem és a működésbiz-
tonság igazgatója. Nagyon érdekes volt a francia nemzetiségű
ARC főtitkárnak, Léa Bodossiannak a prezentációja, aki a repü-
lőtér- és a regionális fejlesztés közös egyensúlyára helyezte a
hangsúlyt. Ráirányította a stratégiai figyelmet a gazdaság és a
ökológia hosszú távú és fenntartható helyes arányának kiválasz-
tására.  El kellene gondolkodni továbbá a hazai repülőtér tekin-
tetében a megújuló energiaforrások felhasználásán, például a
geotermikus energia kihasználásának a térségi lehetőségein is.

Némedy Marianna

Léa Bodossian - ARC főtitkár és René Droese - a Budapest
Airport  igazgatója az airLED konferencia panelbeszélgetésén

A repülôtér gazdasági környeze-
tének fejlesztése fontos üzenet
Magyarország számára
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Elmarad a Tavaszi Fesztivál!
A magyar millennium alkalmából, az áldott emlékű Mester
József, a kolozsvári magyar opera magánénekes vezetésével
bemutattuk a János Vitézt, amivel államiságunknak akartunk
tisztelegni. Ám a bemutató nagy hullámokat kavart, elindította
az „amatőr” színjátszást. (Patkós és Varsa színháza mindig vete-
kedett bármelyik kőszínházi produkcióval!). A népszínmű éne-
keseiből pedig énekkar született, ami osztódás után hárommá
alakult, és a mai napig végzik szolgálatukat a kultúra terén.
Ennél nagyobb és fontosabb volt, hogy a magyar kultúrának
kellene teret alkotni, ahol megmutathatja magát. Ahogyan meg-
fogalmaztuk: „a pincéből a napvilágra jut”. Közhely, de nagy
igazság, hogy a nemzeti kultúra ápolása az nekünk, magyarok-
nak a kötelességünk, mások nem teszik meg helyettünk, ugyan-
akkor a kereskedelmi tévék áradatában, és sajnos az érintett idő-
szak kultúrpolitikájában, a magyar kultúra mellékszereplő lett.
Így és ezért született meg a Vecsési Tavaszi fesztivál! Persze a
maga kalodájával együtt. Mert, ha magyar kultúra, akkor mit és
mennyit lehet még beengedni a programjaiba, vagy akár a főző-
versenyeire, akár a büféjébe? Ez sokakban szült ellenérzést.
Még képviselő-testületi ülésen is lehetett hallani, hogy
„magyarkodó, fasiszta csőcseléknek minek a támogatás…”
Ment a „feljelentés a Klubrádiónak, B. Gy elvtársnak, hogy
Árpádsávos zászlók erdejében tobzódnak a szélsőségesek”,
amit élőriportban kellett cáfolni. 
Ha a magyarázatát kérjük, hogy miért marad abba, akkor első-
sorban az anyagiakat kell megemlíteni. Nyomatékosan ki kell
emelni, hogy az önkormányzat és a szervezésben közreműködő
osztályai, munkatársai, valamint közalapítványai maximálisan
mindent elkövettek a sikerért. Ez a támogatás az elején a költ-
ségeknek a kétharmadát, később a kiadások növekedésével már
inkább csak a felét fedezte. Az is érthető, hogy az egyre nehe-
zebb gazdasági helyzetben az önkormányzat sem tudja növelni
a támogatást, és ezzel egy időben a külső támogatók körét sem
lehet bővíteni, amely egyértelműen a lehetőségek szűkítését
jelentette. Így is hála azoknak a cégeknek, akik – a java ilyen!
– a kezdetektől anyagiakkal vagy természetbeni adománnyal
mecénásai voltak a fesztiválnak. (Sajnos, nem mindenki teljesí-
tette a vállalását, és ez még jelenleg is gondot okoz.) 
Nagy köszönet jár azoknak, akik a szervezésben tevékenyen
részt vettek. Nagyon sokan vannak, de közülük Pintérné Reubl
Teréz és Pintér (Lazacz) László szívvel-lélekkel végzett munká-
ját illeti köszönet, és mindenkiét, aki fontosnak tartotta a feszti-
vált. Van valaki, akinek a nevét kötelességünk megemlíteni, ha
eddig ez elmaradt. Kemény Győzőről, az Értékőrző Alapítvány
vezetőjéről van szó, aki nagyon sokat segített abban, hogy ven-
dégeket hívjunk, és neki köszönhető, hogy most több tucat
művész elérhetőségével és sokak barátságával rendelkezünk.
Nyílván, sokkal több személyiséggel kerültünk kapcsolatba,
mint akik el is jutottak hozzánk. Így nagyon emlékezetesek
azok a beszélgetések, amelyekből ugyan nem lett fellépés,
mégis életre szóló emlék maradt, mint például Raksányi
Gellérttel, Ákossal, Tőkés püspök úrral vagy éppen Fábry
Sándorral folytatott eszmecsere.
Ha már a nemzeti kultúra és közélet nagyjairól van szó, akkor
érdemes egy kis mérleget megvonni azokról, akik a Vecsési
Tavaszi Fesztivál vendégei voltak.
Véletlenül, de éppen tíz Kossuth-díjas művész lépett fel nálunk
a tíz fesztiválon: Szörényi Levente zeneszerző, Eperjes Károly
színművész, Jókai Anna író, Bánffy György színművész, Bitskey
Tibor színművész, a Ghymes együttes (Felvidék), Balázs Péter
színművész, Berecz András ének- és mesemondó, Demjén
Ferenc rockénekes.

Nemzeti kultúránk nagy személyiségei is jártak itt:
Dr. Kiszely István antropológus, Pap Gábor művészettörténész,
Dr. Hargitay András úszóvilágbajnok, Grosics Gyula és
Buzánszky Jenő olimpiai bajnokok, Varga Miklós rockénekes,
Illényi Katica hegedűművész, Balázs Fecó rockénekes, Pitti
Katalin operaénekes, Császár Angéla színművész, Szikora
Róbert és az R-GO Gidák, Fenyő Miklós rockénekes,
ÖRÖKSÉG (Ex Kormorán) együttes, Ismerős Arcok Zenekar.
Természetesen ez csak egy önkényes felsorolás, messze nem az
összes fellépő.
Külön megtiszteltetés volt, ha a határon túlról fogadhattunk
vendéget:
Szentmisén találkozhattunk Böjte Csaba ferences testvérrel,
majd a csíkszeredai Role zenekar és a csíkzsögödi Harom Tánc
együttes adott műsort. Megismerkedhettünk Berszán Lajos
atyával, a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Líceum
alapító-igazgatójával és diákjaival. Továbbá  hallhattuk Duray
Miklós író gondolatait, és csodálhattuk a Kincső Táncegyüttes
(Felvidék – Zselíz, háromszor!), Szvorák Katalin (Felvidék),
Népkör Táncegyüttes (Vajdaság – Szabadka, kétszer!), Ördög-
borda Táncegyüttes (Erdély – Balánbánya) produkcióját.
Kivált örömünkre szolgált, ha erdélyi testvértelepülésünk,
Gyergyószárhegy kézilabda csapatait, főzőseit, Cika
Néptáncegyüttesét és zenekarát üdvözölhettük nálunk. 
Kiemelkedő programjaink voltak:
- A világhírű Muzsikás együttes népzenei hangversenye, Farkas
Zoltán és Tóth Ildikó (tánc) Petrás Mária (ének) közreműködé-
sével.
- A Tolcsvay-testvérek: Magyar mise rock-oratóriuma - Sáfár
Mónika, Sasvári Sándor, Tolcsvay László, valamint Tóth József
és a Rotunda Kórus előadásában.
- a Térszínház Czakó Gábor: Disznójáték, és a Magyarkanizsai
Udvari Kamaraszínház Wass Albert: A világ és a vége című
színdarabjai,
- Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet című film vetítése,
melyen az alkotó is jelen volt,
- A kulturális csemege a Muzsikás együttes rendhagyó énekórái
voltak, ahol 3 iskola közel ezer gyermeke élvezhette a magyar
népzenét.
A felsorolás természetesen itt sem teljes. Nagy eredmény volt,
hogy évente közel háromszáz vecsési óvodás és iskolás diák
ízlelgethette a magyar kultúrában való jártasságát. A fesztivál
fontos bemutatkozási lehetősége volt a vecsési művészeti cso-
portoknak is. Minden évben voltak bemutatók (honfoglalás-kori
jurta és harci eszköz, solymászat, tüzérségi és katonai hagyomá-
nyőrzés, magyar kutya és motor), valamint főzőverseny, ahol
mindig volt határon túli baráti társaság is.
A szervezők már jóval a fesztivál kezdete előtt tele vannak
feszültséggel, hogy sikerül-e meghívni azokat, akiket szeretné-
nek, sikerül-e az anyagi fedezetet megteremteni hozzá, minden
zökkenőmentesen zajlik le, és lesz-e érdeklődés?  Ha valami-
ben, akkor ebben volt hiányérzetünk. Bizony a magyar kultúra
büszkeségei többször érdemeltek volna nagyobb érdeklődést. 
Természetesen az ember szívesebben emlékszik a jóra, egy-egy
elejtett dicséretre, vállveregetésre. Mert ezt megfizetni nem
lehet, nem is azért csinálja az emberfia. Természetesen jólesik a
testületi ülésen elhangzó elismerés, de nagy vívmány az is, ha
egy „fesztivál-ellenző” pár év múlva az esti élőkoncertnél sört
kortyolgatva dicséri a rendezvényt. Az végképp kiemelkedő,
amit Hamar Dániel, a Muzsikás együttes egyik tagja mondott
most májusban: „Ti vagytok a legmagyarabb település!”
És ő ezt minden vecsésire értette. Mi is!

Szalontai János
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Bemutatjuk a Járási Hivatal vezetôjét
Azari Zsuzsanna 1968-ban született Miskolcon. 1998-ban az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszerve-
zőként diplomázott, továbbá 1997-ben titkos ügyiratkezelő, 2011-ben pedig belső auditor képesítést szer-
zett. 1986-tól Budapest XIX. kerületi önkormányzatánál dolgozott előadóként, majd 1999-től vállalkozá-
si igazgatási csoportvezető lett ugyanitt. Tizenhárom éve, mostani kinevezéséig, az önkormányzat hatósá-
gi irodáját vezette. Két gyermek édesanyja. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban 2012. de-
cember 17-én vette át kinevezését. Munkáját a Pest Megyei Kormányhivatal keretein belül végzi. 
Január 2-ától vezeti a Vecsési Járási Hivatalt. Munkájához sok sikert kívánunk!

Változás a Polgármesteri Hivatalban is!
A Járási Hivatal kialakítása mellett párhuzamosan szükség volt a Polgármesteri Hivatalban maradó osztályok költözésére is. 
A Járási Hivatal helyén korábban lévő Pénzügyi Osztály átköltözött a Vagyongazdálkodási Osztály helyére, a Vagyongazdálkodási
Osztály pedig a CIB Bank fölé, az Ipartestület irodáiba. A Vagyongazdálkodási Osztály új telefonszámai: 555-290 és 555-291. 

PH info

Ügyfélfogadás a Járási Hivatalban
Városunkban is elkezdte működését 2013. január 1-jén a Járási Hivatal, mely helyileg a Polgármesteri Hivatal épületében került kiala-
kításra. A Járási Hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A Járási Hivatal hatósági osztályának hatáskö-
rébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal /időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, ápolási díj, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság igénylése/,  kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes vízügyi, illet-
ve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint a  szabálysértési ügyek.
A Járási Hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és
hatáskörök. A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási
reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végé-
ig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampol-
gárok az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. Ehhez kapcsolódik a legújabb hír.
Figyelem!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfélfogadási ideje
megváltozott. 2013. február 1-jétől kezdődően hosszított nyitva tartással, 8.00 órától 20.00 óráig várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Az ügyintézéshez előzetes bejelentkezés szükséges. 
Időpontfoglalás: 29/555-270 telefonszámon, elektronikusan a www.magyarorszag.hu, illetve a www.hivatal.vecses.hu internetes
oldalakon keresztül lehetséges.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 18.00 órától az illeték megfizetésére kizárólag bankkártyás fizetési módot tudunk biztosítani.
Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatal épületében: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Hivatalvezető: Azari Zsuzsanna 1. em. 2. sz. 555 - 235 115 mell.

Fazekas Krisztina 1. em. 4. sz. 555 - 212 121 mell.

Szociális ügyintézés: Fazekas Katalin 1. em. 1. sz. 555 - 215 215 mell.
Matasdiné Hudoba Márta 1. em. 1. sz. 555 - 215 215 mell.
Vas Gáborné 1. em. 1. sz. 555 - 215 215 mell.
Szabó Ildikó Fsz. 2.sz. 555 - 219 219 mell.

Mezőgazdaság: Tóth Olympia Fsz. 3. sz. 555 - 271 211 mell.
Ügyvitel: Kissné Kauremszki Anna 1. em. 5. sz. 555 - 232 122 mell.

Nagyné Konráth Éva 1. em. 5. sz. 555 - 232 122 mell.
Egyéb: Herr Jánosné 1. em. 3. sz. 555 - 240 120 mell.

Dr. Mocsári Jácinta Fsz. 1. sz. 555 - 244 224 mell.

Népesség nyilvántartás: Börcsökné Füleki Lívia Fsz. 4. sz. 555 - 230 230 mell.
Személyi igazolvány: Gécziné Lombos Anna Fsz. 1. sz. 555 - 260 240 mell.
Útlevél, lakcím, parkolás ig. vállalk. ig. ügyfélkapu reg.: Kolláth Krisztián Fsz. 1. sz. 555 - 245 108 mell.
Közlekedés igazgatás: Lovass Lászlóné Fsz. 1. sz. 555 - 226 102 mell.
Közlekedés igazgatás, kötelező biztosítások: László Anikó Fsz. 1. sz. 555 - 249 110 mell.
Közlekedés igazgatás: Görög Béláné Fsz. 1. sz. 555 - 248 226 mell.
Ügyfélszolgálat: Vigh József Porta 555 - 270 202 mell.

Vezető: Dobosné Halász Csilla 350 - 125
Adminisztrátor: Kálmán Tivadarné 350 - 115

Munkatársak: Dr. Balogh Emese 350 - 125
Radich-Ollé Tamás 350 - 115
Déri Éva 350 - 115

Gyámhatóság Vecsés, Fő út 110.

Városháza épületében: Okmányiroda

Hatósági Osztály

A Gyámhatóságnak irodái vannak az üllői, a maglódi és az ecseri Polgármesteri Hivatalban is.
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Magyar Kultúra Napja
Ezt az ünnepet jó lett volna már az új kultúrvárban tartani! Az
ismert okok miatt ez nem sikerült, de ez talán jelképnek is fel-
fogható. Hiszen az egykori Téhöly Vendéglő, amelyet a magyar
kultúra kényszerlakhelyéül jelöltek ki az ötvenes évek elején,
hosszú szolgálata után éppen egy magyar kultúrához köthető
ünneppel zárta kapuit a nagy nyilvánosság számára.
Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke mondott köszöntőt. 
Ismét az Andrássy iskola diákjai varázsoltak el bennünket, egy
pici módosítással. Tavaly a KINCSkereső KisSZÍNPAD diákjai
brillíroztak Steigerwaldné Ágika vezetésével, most a másik –
merthogy kettő van! – a SZÍNE-JAVA színjátszó-kör mutatta be
tudását Veszprémi Klára irányításával. Vecsés Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete KÖSZÖNŐ OKLEVÉL kitün-
tetést adományozott Légrády Noémi és Légrády Eszter tanulók-
nak a magyar kultúra területén – fiatal koruk ellenére - huza-
mos időn át kifejtett áldozatos munkájuk elismeréseként. A két
testvér a Tücsök Citera trió tagjaiként, majd egyéni hangszer
szólistaként is több országos díjat nyertek el.

Dr. Lugosi Mária ünnepi köszöntője:
„Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisz-
telte mai rendezvényünket. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát,
amelyet sajátkezű aláírásával az Országos Széchényi Könyvtár
őriz. A Himnusz a költő legnagyobb hatású verse, Erkel Ferenc
zenésítette meg 1844-ben, mellyel a nemzeti dal zenéjére kiírt
pályázatot megnyerte. Ekkor tűzte műsorára a Himnuszt a
budapesti Nemzeti Színház, azonban Magyarország törvényileg
elfogadott himnuszává csak később vált. A 2011-ben elfogadott
alaptörvény leszögezi: „Magyarország himnusza Kölcsey
Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
2006. május 7-én avatták fel Budakeszin a Himnusz szobrát, V.
Majzik Mária monumentális alkotását. Ezen a napon emléke-
zünk évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
Ezen a napon szeretnénk a figyelmet felhívni azokra a kulturá-
lis és művészeti értékekre, amelyeket sikerült megőriznünk a
zivataros évszázadok ellenére is. A kultúra szó latin eredetű, a
„művelni” igéből származik, eredetileg a föld megművelését
jelentette. A kultúra kifejezést általános értelemben egy ember-
csoport szokásainak és hagyományainak összességére, vagy a
szűkebb meghatározást takaró ún. „magas kultúrára” értjük.
A Himnusz első két sora, mint egy fohász, így hangzik: Isten
áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel. Mire vonatkozhat ez a
bőség? Anyagi javakra, szellemi javakra? Én úgy gondolom,
hogy minden ember célja, hogy boldog legyen. Azonban min-
den ember számára mást jelent a boldogság, és a saját útján sze-
retné elérni azt. A boldogság érzéséhez feltétlenül hozzátartozik

a lelki egészség, a lelki jólét is. Itt kapcsolódik gondolatmene-
temhez a kultúra, melynek számos formája hozzájárulhat rövid
és hosszú távú céljaink eléréséhez. Ezek lehetnek többek között
a verses és prózai művek, színi előadások, zene- és táncművé-
szeti alkotások.
Ma, itt a József Attila Művelődési Házban, a Gróf Andrássy
Gyula Általános Iskola tanulóinak előadásában nézhetjük meg
az „Utazás a szempillám mögött” című alkotást. Ha a SZÍNE-
JAVA színjátszó csoport lelkes munkájával csak egy órányi bol-
dogsághoz jutunk, úgy érzem, méltóképpen ünnepeltük meg
2013-ban a Magyar Kultúra napját itthon, Magyarországon.
Jó szórakozást kívánok mindenkinek.”

Szereplők:
Lackó: Mogyorósi Gergely
Gyerek 1: Járai Bernadett
Gyerek 2: Folláth Brigitta
Kálmán bácsi: Zohán Dávid
Szószátyár gomba: Monostori Virág
Hangya: Csordás Veronika
Seregély 1: Tóth Adrienn
Seregély 2: Simon Vivien
Seregély 3: Kányi Viktória
Pók: Kiss Rebeka
Nyúl 1: Béres Renáta
Nyúl 2: Dóka Fruzsina
Nyúl 3: Noszlopy Alexandra
Tanár néni: Folláth Brigitta
Testnevelő: Gálig Tamás
Igazgató: Dobos Noémi
Szónok 1: Nagy Viktória
Szónok 2: Gyulai Szonja
Szónok 3: Gáti Panka
Vakondok 1: Virág Zsófia
Vakondok 2: Angyal Fanni
Vakondok 3: Joó Fanni
Sánta kutya: Szalai Fatime
Komolytalan kecskebéka: Gyulai Marcell
Pukkancs egér: Gáti Panka

Díszlettervező:  Mauks Róbert, Makádi László
Hang- és fénytechnika: Nagy Gyöngyvér, Horváth Sándor,
Balogh Gyula
Jelmeztervező: Szalai Anikó
Öltöztető: Csorba Erika
A táncok koreografálásában és betanításában segített: 
Szalai Fatime, Vértesi Adrienn, Czudorné Kabai Gabriella
A forgatókönyvet írta és a darabot rendezte: Veszprémi Klára

Fotók: Katona Tünde
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Álmaink Színe-Java 
a Magyar Kultúra Napján
Az idei Magyar Kultúra Napján a Gróf Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola Színe-Java színjátszó-kör előadásában, Veszprémi
Klára tanárnő rendezésében Csukás István: Utazás a szempil-
lám mögött című művét láthattuk. Valóságból az álmok világá-
ba varázsolt bennünket a mű, a remek rendezés és a gyerekek
csodálatos játéka.  

Elgurult labdáját keresi a főhős kisfiú, nemcsak nappal, de
éjszaka, álmában is. Ennek az álomnak, s rajta keresztül saját
álmainknak lehetünk újra átélői. Álmainkban bármi megtörtén-
het: találkozhatunk örömeinkkel, félelmeinkkel, szeretteinkkel,
szerezhetünk barátokat, feldolgozhatjuk a velünk történt esemé-
nyeket, nevethetünk, sírhatunk. Ebben a darabban is különö-
sebbnél különösebb szereplők: (többek között) a komoly nyo-
mozó Sánta kutya, az idegeskedő egér, a mogorva parkőrt átne-
velő, nevetni tanító nyulak, a komolytalan kecskebéka, az őszin-
te vakondokok, a szószátyár gomba, seregélyek, a pillanat örö-
mét kiemelő pókok kalauzoltak bennünket jelenetről jelenetre. 

Ki ne szeretne álmodni, álmodozni? Az elgurult labda megvaló-
sulásra váró álmaink metaforájaként kerül elő, majd pattog ki a
darab végén a színfalak mögé, ébren tartva ezzel számunkra is
a lehetőséget, hogy ne hagyjuk elveszni reményeinket, ne adjuk
fel megvalósulásra váró céljainkat. 
Köszönjük a páratlan élményt, a közös álmodozást.

Horváthné Gyurcsán Erika
Fotók: Katona Tünde

Városi Bál 
2013. január 19-én a Hotel Airportban rendezték meg a
Városi Bált. A vendégeket a bál megálmodója, főszervezője és
házigazdája, Liptai Rita köszöntötte. A Tündérkert Óvoda cse-
metéi szolgáltak kedves kis műsorral. 

A jó hangulatról a 4for You Party Zenekar gondoskodott.

VT- infó

Fotók: Pálfy Miklós

Vecsésen szépségstúdió teljes berendezéssel kiadó.
06 20 250-7004  dudas.katalin58@gmail.com

K Ö N Y V E L É S
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést, 

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését. 
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!

Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.
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Cégek, vállalkozók figyelem!
Vál la lom mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi 

tör vények által előírt köte le zett sé gek tel je sí té sét.
- tele pen ge délyek hez doku men tu mok készí té sét,
- épí tő i pa ri cégek nek egészség vé del mi és biz ton sá gi terv

készí té sét,
- okta tá sok meg tar tá sát,
- mun ka-, tűz- és környe zet vé del mi sza bály za tok készí té sét,
- koc ká za te lem zést,
- mun ka vé del mi üzem be helye zés és men té si terv készí té sét.

Hív jon! Vál la lom! Mennyi ért? 
A bír ság sokszo ro san töb be kerül!

Fodor né Juhász Mári a Tel.: 0620 9 616 901

SÓ ELADÁSSÓ ELADÁS

NUVER & BERGER KFT.
2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

É L E L M I S Z E R T A R T Ó S Í T Ó

Tel./Fax: 06-29-352-217

AdALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 30/68-55-808
Déri Anna fodrász, hajápolási tanácsadó 20/42-35-978
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő 
/smink fotózáshoz esküvőre  különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás  20/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, kéz és lábápolás műköröm 30/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad
2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319
www.szepsegszalonvecses.hu      harmonia@gmail.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ
Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos
GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS
Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés
TERVEZÉS –KIVITELEZÉS
Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569

E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

ZOOÁZIS Állatorvosi Rendelő
Vecsés , Kölcsey u. 15.
Rendelési idő: 
Hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00
Minden hétköznap 16.30-18.30,  Szombaton 9.00-11.00
Telefon: 0620/9261-129, 20/94148-610, 0629/654-633
Szolgáltatásaink: Ambuláns és műtéti betegellátás.
Belgyógyászati, szülészeti beavatkozások, Rtg, Uh, Vérlabor helyben
Védőoltások, Microchippes megjelölés, akár háznál is
Rendel: Dr. Stark Róbert kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
és Dr. Gazsi Nóra

w w w . v e c s e s i a l l a t o r v o s . h u

GÁZ KÉS ZÜ LÉK JAVÍ TÁS
Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek, 

bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók, 
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén 

a helyszínen elvégezzük.
Vár juk meg ren de lé sét hétfőtől pén te kig reg gel 8 és este 

20 óra között, fűté si idény ben szom baton és 
vasár nap is 8-16 óra között. 

Vass Ist ván gáz készü lék-sze relő mes ter
Vecsés, Kell ner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306  

Mobil: 06-20-9252-635



Vecsési Tájékoztató 2013 február                                                                                                       Reklám  19

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával, 

és fogékszer felrakása. 

Foggal-Örömmel dI. Bt.
dr. Mérth Gizella fogszakorvos

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937

Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30, 
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00

E m a i l :  d r m e r t h @ f r e e m a i l . h u     
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

Komfortos garzonlakások

kiadók
Cím: Vecsés, Fő utca 116.
Érd.: +36 30 222-8691

TEMETKEZÉS

2220 Vecsés Károly  utca 2
0629/353-070

Ügyelet :  0630/975-2550
kegytárgyak

ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.

- vizsgafelkészítők és nyelvvizsgák helyben a sikeres felvételihez

- normál és gyorsított haladású, beszédközpontú kurzusok

- délelőtti, délutáni és esti tanfolyamok

- angol és német nyelvtanfolyamok 

kül-és belföldi munkavállaláshoz

A részleteket és aktuális tanfolyamainkat kövesd honlapunkon:
www.vecses.katedra.hu

T a n u l j  é s  v i z s g á z z  n á l u n k  !

fk.ny.sz.:13-0484-05

Műanyag ablakok, bejárati ajtók,
redőnyök egyedi méretben gyors
határidővel, illetve szabvány
méretekben raktárról.
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Gondolatok... Február 11-ével kapcsolatban
Először a 155 évvel ezelőtti február 11-ét említeném. A katoli-
kus naptárban, liturgiában így szerepel: „A lourdesi Szűzanya
emlékezete, az 1858. évi első látomás évfordulója.” A francia-
országi, Lourdes melletti massabiellei - barlangban 1858. febr.
11-én egy 14 éves kislánynak, Soubirous Bernadettnek látomá-
sa volt. Egy „Hölgy” jelent meg a kis Bernadettnek.
Felszólította a „Hölgy” - a Szűzanya - hogy imádkozzon a
bűnösökért, és azt mondta: „Azt akarom, hogy itt kápolnát épít-
senek nekem.” Majd így szólt Bernadettnek: „Menj, igyál a for-
rásból és mosdj meg a vizében”. Ahogy Bernadett kezével a
barlang alján kapart, felfakadt egy forrás, mely ma is ontja
magából a vizet.
Február 11-étől július 16-áig 18 alkalommal jelent meg a
Szűzanya Bernadettnek és a jelenlévőknek. Természetesen a
látomásnak hamar híre ment. Egyre többen várták a barlang
körül, kíváncsiak voltak a jelenésre. A jelenések és a gyakori
gyógyulások hatással voltak a hívőkre és hitetlenekre egyaránt.
Bernadett sokat szenvedett a kíváncsi és ellenséges érzelmű
emberektől, hatóságoktól, hitetlenkedő papoktól, de ez a bar-
lang a mennyországot jelentette számára. A sok zaklatás miatt
Neversbe költözött, és 1868-ben felvették a Szeretet Nővérek
közé. Teljes nyugalma itt sem volt. A zárdában halt meg 1879.
április 16-án. Utolsó szavai: „Szentséges Szűz Mária, imádkozz
értem, szegény bűnösért!” Teste nem látott romlást, ma is épen
őrzik. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatta.
Lourdes a katolikusok legnagyobb Mária-kegyhelye lett, éven-
te több millió zarándok - elsősorban betegek - keresi fel.
Február 11-ét pedig a betegek világnapjává nyilvánították. 
A másik esemény - február 11-én - most a napokban történt.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hír is megdöbbentette az
egész világot. Több mint 600 éve nem volt ilyen a katolikus
egyházban történetében. Szentatyánk - XVI. Benedek pápa - a
Rómában és a közelében lévő bíborosokat konzisztóriumra
hívta össze. Itt tette meg szinte hihetetlen bejelentését, hogy
idős kora, egyre romló egészségi állapota miatt, szabad akaratá-
ból, alaposan átgondolva és átimádkozva, e hónap 28-án este 
8 órakor lemond római püspöki székéről, és ezzel együtt az egy-
ház vezetéséről is. Ezzel péteri szolgálatára tesz pontot.
Megdöbbentett mindenkit a pápa példanélküli döntése, mely
mutatja nagyságát, lelkiismeretességét, felelősségérzetét és sze-
retetét egyháza iránt.
Csodálatra méltó személy XVI. Benedek pápa. Kivételes szel-
lemi adottságokkal, töretlen hittel és nagy-nagy szeretettel dol-
gozott. Sokat köszönhetünk neki. Azt a sziklaszilárd, kristály-
tiszta hitét, amelyet követendő példaként állított elénk, encikli-
káit és apostoli leveleit, az evangéliumból kiinduló magyaráza-
tait, Jézus Krisztusról szóló három könyvét, minden megnyilat-
kozását. Mi, magyarok pedig azt a megbecsülését és szeretetét,
melyet nemzetünkkel kapcsolatban érzett és ki is mutatott.
(Február 9-én, amikor fogadta Kozma Imrét, a Máltai
Szeretetszolgálat képviselőjét, külön megemlítette, hogy vigye
el áldását, köszöntését a kedves magyar népnek....)
Személyesen több mint 40 évvel ezelőtt láthattam először
Münchenben. Az Úrnapi körmenetet vezette Josef Ratzinger, mint
München érseke. Most is emlékszem egyszerű, közvetlen, kedves
egyéniségére, amint a körmenet után beszélgetett a hívekkel.
Aztán II. János-Pál pápa temetésén ő vezette a szertartást. Már
gondoltuk akkor, hogy őt fogják megválasztani egyházfőnek,
hiszen „jobb keze” és legbensőségesebb bizalmasa volt a Nagy
Pápának. Mindannyiunk örömére így is történt 8 évvel ezelőtt.
Biztos, hogy sokat hallunk, olvashatunk még róla. Az egyház
nagy pápái közé tartozik. A 21. század elején nem kis viharok

és gondok között kellett az egyház hajóját kormányoznia, őriz-
nie a hit tisztaságát. Mi egyszerű halandók boldogok lehetünk,
hogy kortársai vagyunk, mert kivételes egyénisége világit
nekünk - miként a csillagok. Imádkozzunk érte! Tartsd meg
Isten Szentatyánkat...!                                   Nagy István Elek

„CSOdÁKAT” LÁTHATTuNK A KERESZTÉNY BÁLON
Azt hiszem, sokak nevében mondhatom, mert nemcsak nagyon
jól éreztük magunkat az egyházközségi bálunkon, hanem „hét-
köznapi csodadolgokat” kaptunk ajándékba:
- sokan voltunk, köszönet mindenkinek a részvételért, akik sze-
retnének, hogy minél jobb keresztény jelenlét legyen a városban.
- most először az evangélikus és református egyháztól is jöttek
- nagyon örültünk nekik!
- az Imperfectum együttes a maga egyszerűségével hihetetlen
értéket képviselnek és a hozzájuk hasonló fiatalok hazánkban. 
- no, és a mi meglepetés „együttesünk”, a kalapos együttes
(zenekar és szólistája)! Egyszerűen ámultunk és jól érzetük
magunkat! Nagyszerű emberek vannak a közösségekben, és ez
mennyire meglátszódik, ha együtt csinálunk valamit.
- de nagy köszönet illeti a házaspárok fergeteges skót-nyitótán-
cát (jó volt látni a férfiakat szoknyában!), és a Siculus együttes
már eleve garancia volt a jó hangulatra!
- köszönetet szeretnék mondani a sok-sok segítségért, felajánlásért
főszervezőinknek, munkatársainknak, a Frics családnak. Ők tették
különlegessé a tombolát is (így nem unalmas, hanem játékos…).
És aki még kíváncsi, hogy mitől másabb egy keresztény bál, az
már idén kérjen jegyet a következőre (most csak 1000 Ft volt!).

NÉHÁNY HuSZONÉVES FIATAL – ÉS EZREKET SZÍVEN ÜTNEK!
Engem legalábbis biztosan. De talán nem túloztam, mert akik
jobban odafigyelnek az Imperfectum együttes fiatal zenészeire,
dalaira, dalszövegeire, mondanivalójukra, az minimum elcso-
dálkozik. Értük érdemes sok kilométert is utazni koncertre, és
igazuk volt azoknak, akik csak miattuk döntöttek amellett, hogy
eljönnek. Az együttes neve: Imperfectum – ami azt jelenti, hogy
nem tökéletes; és elmagyarázták, hogy a földön minden tökélet-
len, a zenéjük is, de remélik, hogy Jézusnál majd a mennyben
minden tökéletessé válik…
Ezek a fiatalok életükkel és zenéjükkel hirdetik a hitet.
Fellépési díjat nem kérnek (csak benzinköltségeket). De segít-
hetjük őket, ha megvesszük cd-jüket (és megfizethető áron).
Akár tőlünk is. Akkor is, ha ajándékba vesszük más fiataloknak,
vagy csak azért, hogy nagyobbra nőhessenek!
Tanúim lesztek c. cd-jükön a hitvallás: „Ajándék és meghívás ez
a néhány dal Tőlünk, Neked! Hiszen a misszió nem jelent mást,
mint kölcsönös ajándékozást. Megosztjuk Veled mindazt, ami
reményt, jövőt és örömöt ad számunkra. Reméljük, dalaink segí-
tenek felfedezni saját ajándékaidat, és előre lépned az élet tel-
jessége felé. Hívunk, járjunk együtt ezen az úton!”
Hangodat keresem c. cd-jükön így szólnak: „Mindannyian
keresünk valamit… Egyetlen ember sem érezheti saját életét
soha befejezettnek, késznek. Hiány-lények vagyunk…”
Varga Péter katolikus plébános
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A téli hónapokban sohasem lehet kizárni, hogy egy vírus által
okozott influenzajárvány szenvedőivé válunk. Az influenzás
megbetegedésekről, a viselkedési szabályokról, és azokról a
szükséges intézkedésekről, amelyek segítségével csökkenteni
lehet saját megfertőződésünknek, és mások megfertőzésének a
kockázatát, nagyon sok információnk van. Fontos alapismeret,
hogy az emberek között az influenzavírus a köhögésnél, tüsz-
szentésnél és lélegzésnél távozó nyálcseppecskék útján terjed.
A fertőzés létrejöhet piszkos felületekkel való érintkezés útján
(pl. ajtókilincsek, lépcsőkorlátok, munkafelületek, telefonhall-
gatók) vagy kézfogás által is. Különösen magas a fertőződés
kockázata abban az esetben, ha egy zárt térben több ember tar-
tózkodik (pl. színházban, koncerten és sporteseményeken,
mozikban, tömegközlekedési eszközökön vagy kávéházakban).
A fertőzés és a fertőzési képesség már 24 órán belül kialakulhat,
még az első szimptómák fellépése előtt. Általában a felnőttek 5
napig, a gyermekek pedig 7 napig fertőzők az első tünetek meg-
jelenése után. A betegség körülbelül egy hétig tart, amennyiben
nem lépnek fel komplikációk. A téli időben gyakran vesszük
észre magunkon csak az egyszerű náthás megbetegedés kelle-
metlen tüneteit, mint például a rossz közérzet, fejfájás, orrdugu-
lás, kaparó torok, orrfolyás. A téli hónapokra jellemző időnként
változékony időjárásra főként a gyermekek reagálnak érzéke-
nyen, ezért náluk ilyenkor is magas a náthás-hurutos megbete-
gedések száma, amire fokozottan kell odafigyelni. 
Szervezetünk védekezőképessége a fertőzésekkel szemben a
ezekben a hónapokban rendkívül alacsony. Ennek oka, hogy a
természetes forrásból származó vitamintartalékaink folyamato-
san kiürülnek, így ellenálló képességünk fokozatosan csökken.
A baktériumok, vírusok számára ebben az időszakban rendkívül
kedvez az iskolai vagy óvodai közeg, ahol a gyerekek hosszabb
időt töltenek benn, együtt egy légtérben. A legyengült szerveze-

tet ilyenkor támadják meg könnyen a kórokozók. A betegség
terjedésének másik fő oka, hogy a beteg gyerekek nem marad-
nak otthon, ezáltal társaikat is megfertőzik. Nagyon fontos,
hogy ha a betegség első jeleinél időben kezeljük a tüneteket,
elkerülhető a további szövődmények kialakulása.
Mind a felnőttek, mind a gyermekek körében leggyakoribb az
egyszerű náthás megbetegedés. Ennek jelei az orrfolyás, orrdu-
gulás, esetleg köhécselés. Néhány nap múlva az orrváladék sár-
gás színűvé válik, de ez nem feltétlenül baktérium okozta felül-
fertőződés jele, tehát rögtön antibiotikum adása csak emiatt
szükségtelen. Orrcsepp, orrkrém, szükség esetén az orrszívás is
segít. Ilyen orrtisztító pl. a tengeri sókat tartalmazó Aqua Maris
orrspray, mely gyógyszertárban kapható orvostechnikai eszköz.
A lázzal, kisebb fejfájással járó tünetek kezelésére láz- és fájda-
lomcsillapítókat, 12 éves kor felett pl. gyógyszertárban vény
nélkül kapható, acetilszalicilsav-tartalmú gyógyszert,
Kalmopyrint használhatunk. Fontos, hogy az alsó légúti megbe-
tegedéseket leggyakrabban vírusok okozzák, ezáltal a betegség
kezdetben nem igényel antibiotikum-kezelést, csak a szövőd-
mények kialakulásának veszélye, ill. a szövődmények kialaku-
lása igényel speciális antibiotikumos kezelést.
Néhány napos pihenéssel, C-vitamin fogyasztásával, esetenként
nyákoldóval vagy száraz, kínzó köhögés esetén köhögéscsilla-
pítóval is elérhető a gyógyulás. Nem szabad türelmetlennek
lenni, a hörghurut sosem néhány napos betegség.
Abban az esetben, ha a köhögés fokozódik, fulladás és/vagy magas
láz jelentkezik, mindenképp keressük fel háziorvosunkat, ugyanis
ez már komolyabb szövődmények, vagy akár baktériumfertőzés
kialakulását is jelezheti. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a gyó-
gyulás érdekében célzott antibiotikum-kezelést kell alkalmazni. 

Dr. Zalai Károly - Richter Gedeon Nyrt.

Az országban harmadikként - a siófoki Hotel Azúr és a hévízi
Lotus Therme után - a Stáció kapta meg a Wellness védjegytáb-
lát a Hotelstarstól.
Az elmúlt félév komoly kihívást jelentett a Hotel Stáció mun-
katársai számára, hiszen egyidejűleg két minősítésre is fel kel-
lett készülni. A hotel a ****superior minősítés mellett a nagyon
komoly szempontok alapján összeállított wellness minősítést is
megszerezte, amely által jelentősen megnövekedett a vendégek
részére nyújtott szolgáltatások száma, színvonala.
A Stáció 10,5 millió forintot költött arra, hogy megfeleljen a
kritérium pontoknak. Ma már a fitness & wellness részlegen
elérhető szolgáltatások köre jelentősen kibővült: állapotfelmé-
rés, egészségjavító kezelések, rituálék, masszázsok, kozmetikai
kezelések, fodrászat, aqua gimnasztika, csoportos foglalkozá-
sok (capueira aerobic, zumba, hot iron, pilates, jóga, trx) teszik
teljessé a vendégek pihenését, kikapcsolódását.
A megvalósult szolgáltatás-fejlesztésekkel a Hotel Stáció a dél-
pesti régió és a repülőtér vonzáskörzetének legmagasabb szol-
gáltatási színvonalú szálláshelyévé vált. 
VT info

A Stáció megkapta a Hotelstars wellness minôsítését

Tart a tél, fokozott a veszély a megfázásra

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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CSA LÁ DI FOGÁS ZAT
Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter 
Dr. Csorba Zoltán 
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés
Magánrendelés:
Báthory u. 16. sz.:

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.         
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.
Beje lent ke zés: 06 - 20 - 999 62 61

dr. Csorba

JÓ
T JÓL

JOGO SÍT VÁNY!
4 -sze ri rész let fi ze tés sel,

TANFOLYAMOK 
Folyamatosan!

Helye: NYEL VIS KO LA (Vecsés, Fő u. 226.) 
www.deltajogsi.hu

Regisztrációs szám: 13-0519-05

DEL TA AUTÓ SIS KO LA
Tel.: 06-29-322 422

06-20-915 2268     06-30-942 8113 

HAJNI KUTYAKOZMETIKA
Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása. 

Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.

RuHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!
(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.
Mónika: 0630-3978019
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Nőnapi Buli 
a Vadászi Étteremben
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves ven-
dégünket 2013. március 8-án 20 órától egy fergeteges élőzenés nőnapi
tavaszváró mulatságra! A belépő 1850 ft, mely magába foglalja a korlátlan
vacsora fogyasztást és egy vendégváró italt!   
Érdeklődni és asztalt foglalni az alábbi számon van lehetőség: 06-20-319-1139

Kedves Vendégeink!
Januártól új szolgáltatással bővítjük éttermünket! 

Lehetőség van napi menü elvitelére! Amennyiben hoz magával ételhordót
a menü ára 650 forint, illetve általunk csomagolva 720 forint. 

Vadászi Étterem
2220 Vecsés, dózsa György út 15.

Tel.: 06-20-319-1139 vagy 06-29-351-215
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KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)

3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242

Harcsa Géza 
karosszéria lakatos mester
Vállalom: minden típusú karambo-
los személygépkocsi teljeskörű biz-
tosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre, 
egyéb szolgáltatásokkal.

Áprilistól új telephelyünkön is várjuk ügyfeleinket.
Vecsés Fő u. 89. (a régi Jámbor-műhely)

Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878
Mobil: 06 - 20 - 9448 372.

E mail: harcsageza@freemail.hu

Adózók figyelmébe! Az 1 %-ról
Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány - 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány - 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány - 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány - 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány - 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány - 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány - 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány - 18666485-1-13
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány - 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért - 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány - 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány - 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola) - 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány - 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány - 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület - 18663530-1-13
Vecsési Fúvószenekar Alapítvány - 19186285-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület - 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány - 18691755-1-13 
- a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány - 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület - 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport - 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület - 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány - 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány -18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány - 18726314-1-13.
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13

GRUND INVEST Ingatlankereskedelmi KFT
2220 Vecsés, Fő u. 84.

tel./fax: 29/356819, 30/9962643, 70/3895651
ginvest003@gmail.com, www.grundinvest.hu

közvetítés, értékbecslés, hitelügyintézés.

wKeratinoshajsimító terápia (Liss design)
wModern melír és festéktechnikák

wVolumennövelés, dauer
wHajszerkezet újraépítés keratinnal (JOICO)

wOMBRE hajfestés
wTigi finish termékek

Női, férfi
és gyermek

fodrászat

Szűcs Hédi
Mesterfodrász

Bejelentkezés:  A Bellis Szépségszalonban
06-70/943-9301    Vecsés, Fő út 158. 1. emelet ( Fő út és a Magyar u. sarkán)
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FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 08-tól
– június 29 - ig Vecsés város területén a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló
63/2012. (XII.11.) BM rendelet 3-4.§ értelmében előírt kötele-
ző kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladato-
kat- a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Az alkalma-
zottak névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal
rendelkeznek. A kéményellenőrzési díj a helyszínen készpénz-
ben fizetendő, számla vagy munkaigazolás ellenében.
A kéményseprők az alábbi feladatokat végzik el kéménytisztítá-
sa esetén:
- a kéményjárat teljes hosszban történő tisztítása, a kémény
típusának és anyagának megfelelően.
- bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, mellékcsatornás gyűj-
tőkémény mellékcsatornájának a kéménytartozék anyagának
megfelelően kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, vala-
mint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék
stb.) eltávolítása és edénybe helyezése.
- ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszköz-
zel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésére van
szükség, kiégető berendezéssel.
A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a
veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy
épületen belül. Ön és családja, valamint az otthona biztonsága
megéri ezt a törődést. Ha kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az alábbi elérhetőségen
tehetnek fel kérdéseket:
Magyar Kémény Kft.
2360 Ócsa Nefelejcs u. 2/a
Tel.: 06 1 766 58 50/231; 06 70 377 40 94
Tel./Fax: 06 29 378 001
E-mail: ocsa@magyarkemeny.hu

Vecsés Város Önkormányzata

Kirándulások az Erdélyi Körrel 
- Természet és gasztronómia
A június végi 7 nap 6 éjszakás félpanziós kirándulásról a 
0620 466 5950-es telefonszámon lehet érdeklődni.
1. Vecsés – Nagyszalonta – Bihari-hegység – Torockó (szállás)
2. A tordai hasadék és a tordai sóbánya megtekintése – Torockó
(szállás)
3. Kolozsvár (városnézés és a Házsongárdi temető) –
Kalotaszeg - Torockó (szállás)
4. Marosvásárhely városnézés – sós fürdő és gasztronómiai uta-
zás a Küküllő mentén – Torockó (szállás)
5. Nagyenyed – Gyulafehérvár – Brád (aranymúzeum) - Déva –
Csernakeresztúr (szállás)
6. Vajdahunyad – Zsíl-völgye – Karánsebes - Lugos –
Temesrékás (borkóstolás, szállás)
7. Temesvár – Ménesi borvidék (borkóstolás) – Arad – Battonya
– Vecsés (kb. 21 órakor)

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLdHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált
földhasználó 
köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosí-
tóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. március 30-áig az illetékes járási föld-
hivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó ese-
tében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó eseté-
ben a statisztikai azonosítót. 

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a
Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási szá-
mát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölé-
se, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az a
földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gaz-
daság használatába regisztrálta./

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a
földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu hon-
lapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhi-
vatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-
nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem
lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. 

Kirándulások az Erdélyi Körrel 
- Kárpátalja és a Csíksomlyói búcsú
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör - a Nemzeti hírháló támogatásá-
val - 2012. május 14. - május 21. között kirándulást szervez a
Csíksomlyói Búcsúra. A nyolc nap 7 éjszakás út tervezet prog-
ramja: 
1. nap: Indulás reggel 6 órakor Vecsésen a Posta Hivatal elől
(Telepi út 64.) Útvonal: Vecsés – Záhony (határ) - Ungvár –
Munkács - Beregszász – Csetfalva (szállás)
2. nap: Tiszabecs (határ) - Szatmárnémeti (városnézés, borkós-
toló) – Nagybánya (városnézés) - Máramarossziget (városné-
zés) – Borsafüred (szállás) 
3. nap: Átkelés a Priszlov hágón – Vatra Dorna – Beszterce
(városnézés) - Szászrégen - Borszék (városnézés) – Ditró –
Szárhegy (szállás)
4. nap: Gyilkos-tó és Békás szoros – Gyergyószentmiklós
(városnézés) – Madéfalva – Csíkszereda (városnézés) – Lövéte
(szállás)
5. nap: Csíksomlyói Búcsú – Lövéte (szállás) 
6. nap: Gyimesbükk (Székely gyors fogadása) – Lövéte (szállás)
7. nap: Székelyudvarhely (városnézés) - Orbán Balázs
Emlékhely – Farkaslaka - Korond (vásárlás) – Szováta – Torda
(sóbánya) – Torockó (szállás)
8. nap: Kolozsvár (városnézés és Házsongárdi temető) -
Körösfő (vásárlás) – Nagyvárad (városnézés) - Vecsésre érkezés
kb. 21 órakor. 

Érdeklődni lehet: 0620/370 0292 vagy 0620/970 4484

M E G H A L LG AT L A K ! !
E g ye d ü l  va g y ?  N i n c s  k i ve l  m e g b e s zé l n i  a

g o n d j a i d at ?  N e m  o r vo s r a ,  c s a k  f i g ye l e m r e
vá g y s z ?  Gye r e  h oz z á m ,  m e g h a l l g at l a k .

C s o r b a  L á s z l ó n é  o k l. r e f l exo l ó g u s  
3 0 / 2 3 6 - 7 5 5 6
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Tudásszomj, tanulás egy életen át…
A szép korúakkal folytatott
beszélgetéseim során most egy
kivételes embert mutathatok be, 
és tiszta szívből örülök, hogy
megoszthatom Önökkel ezt a
csodás munkával teli életutat.
Matók József, aki az Attila utcá-
ban él 1917. november 8-án szü-
letett Kecskeméten.
Édesapja cipész szakmunkás volt, aki szorgalmának köszönhe-
tően állandóan fejlesztette az üzemét, 24 alkalmazottal dolgo-
zott, saját üzlete volt, ahol egyedi méretre készített cipők és
egyéb más lábbelik is kaphatóak voltak. Két fiúk született, édes-
anyja a gyermekeket nevelte és a háztartást vezette.
A gyerekekben nagy volt a tanulás iránti vágy, Édesapjuk ezt a
törekvésüket támogatta. Nem akarta, hogy fiai iparosok legye-
nek, vigyék többre, mint Ő - mondogatta. Mindkét fiát zenére is
taníttatta, hegedültek. Józsi bácsi bátyja két évvel idősebb volt,
és komolyabban művelte a zenét. Mindig nagyon összetartó, jó
testvérek voltak. A testvérének volt egy cserkész cigányzeneka-
ra, mikor 1933-ban Gödöllőn volt a nagy dzsemburi (cserkész
világtalálkozó), ők is felléptek a zenekarukkal.
A négy elemi elvégzése után a Kecskeméti Református 8 osztá-
lyos Gimnáziumba kerültek mindketten, és érettségi vizsgát tet-
tek. Józsi bácsi egy biztosító társaságnál vállalt munkát, azt
meséli, hogy ott tanult meg igazán számolni. 
Édesanyjuknak nővére Vecsésen élt a Tölgyfa utcában a férjé-
vel – aki nagyon beteges volt – ; Ők voltak a keresztszülei.
A világgazdasági válság a családjukat majdnem tönkretette, a
megviselt szülők eladták Kecskeméten a nagy házukat, üzletü-
ket, és egy szerény kis házba költöztek a város szélére, ahol
Édesapja már csak apróbb cipész, inkább csak javítási munká-
kat végzett. Józsi bácsit a keresztszülei bíztatták, hogy jöjjön fel
hozzájuk, és keresnek neki munkát. Hirtelen meghalt a kereszt-
apja, és a nagy házba albérlőket fogadtak. Jövedelem kiegészí-
tésként három postás kisasszonynak adtak ki két szobát. Hamar
kiderült, hogy a lányok tudnak a vecsési Posta Hivatalban állást
szerezni Józsi bácsinak.
Ő előbb írnok, telefonkezelő, majd ablaknál ügyintéző, bélyeg-
kiadó, stb. volt. Szorgalmasan tanult, mindent rá lehetett bízni.
Már kb. egy éve a Postán dolgozott, mikor a főnöke észrevette
ügyességét, tudásszomját, és beiskolázta egy Postaforgalmi
tiszti tanfolyamra, amit egy év alatt kiváló eredménnyel elvég-
zett. Ezt követően már pénzkezelő, s minden egyéb felelős
beosztást rábíztak, ez tartott másfél évig. Ismerősök segítségé-
vel bekerült a József Távbeszélő Központi Irodába Kőbányára,
ahol nagyobb keresetért komoly munkakörbe helyezték. Már
javában katonaköteles volt, kétszer be is hívták, de visszaküld-
ték, mint létszámfelettit, azonban harmadszorra 1940. december
2-án elvitték katonának Érsekújvárra a kerékpáros zászlóaljhoz.
Egy rövidke megszakítással három évig volt katona, közben
alhadnagyi rangot kapott, 1943-ban szerelt le. Hazajött Vecsésre
a keresztanyjához, nemsokára ismét behívták Balassagyarmatra
1943 őszétől 1944 tavaszáig. Később elvitték a frontra, egészen
a Kárpátokig. Tábori postásnak osztották be. A hadosztálypa-
rancsnok mellett levelek, csomagok fogadása, küldése volt a
feladata. Meséli, hogy ott egészen elviselhető volt a katonaélet.
Közben odaért front, ahonnan elindultak hazafelé, egészen az
Uzsoki-hágóig értek, ami már magyar terület volt. A frontról
hátráltak, előbb a Dunántúlra az osztrák határig, ahol a parancs-
nok azt mondta, hogy ő nem vezeti tovább őket Ausztriába,
menjenek, ahová akarnak, és szélnek eresztette a legénységét.

1945-ben Zsirára került néhány társával, ez volt az osztrák hatá-
ron az utolsó magyar település. Ott aztán voltak oroszok, néme-
tek, ők civilbe öltöztek, és próbáltak hazajutni. Ez már 1945
májusában volt, eljutottak Székesfehérvárig, ahol igazoltatások-
ba futottak, kérdezték, ki honnan, s miért, s hová megy. Papírjuk
nem volt, ezért katonaszökevénynek minősültek, és bezárták
őket egy pincébe. Majd az ottani kórházban voltak két-három
hónapig hadifogolyként, ősszel bevagonírozták és elvitték
Sztálingrádba kényszermunkára. Már két éve ott dolgozott,
mikor jöttek a hírek, hogy Sztálingrád egyik végében sokan
vannak magyarok, sőt neveket is hallottak, vágytak találkozni
velük. Mikor Józsi bácsi megtudta, hogy a testvérbátyja is ott
dolgozik, kitalálták, hogy az egyhangú robotot szeretnék fel-
dobni valamivel. Néhányan, akik tanult emberek voltak, össze-
álltak egy színjátszó csoporttá, és előadtak valami vidám kis
darabot, amivel járhatták a fogolytábort, így jutott el a testvéré-
hez, és végre találkozhattak. Három évet töltött azon a helyen
kényszermunkával, mikor 1948-ban az oroszok menlevéllel
hazaengedték. El sem hitték, hogy szabadok lettek... 
Távollétében elbocsátották a munkahelyéről, még abban az
évben meghalt szegény keresztanyja, egyedül maradt Vecsésen
a nagy házban. Egy régi katonatársa segítségével sikerült mun-
kát találnia Lakihegyen a Rádióadónál, adminisztrátor lett.
Munkatársai hívták Őt zenés-táncos összejövetelekre, egyikük
bemutatott neki egy szemrevaló fiatal özvegyasszonyt, aki 8
évvel fiatalabb volt nála. Udvarolgatni kezdett neki, majd meg-
szerették egymást, és 1950-ben feleségül vette. Kilenc hónapra
megszületett az első, rá két évre a második gyermeke, mindket-
tő fiú lett. Jóravaló, becsületes embereket neveltek belőlük, sze-
gény felesége sokat betegeskedett, és 43 évi házasság után 1993-
ban elveszítette. Jó gyermekei vannak, mindkét fiánál van
unoka, összesen három, és két dédunoka, akikre nagyon büszke.
A Lakihegyen kitanulta a rádióműszerész szakmát, majd később
a TV is nagyon érdekelte, minden, ami műszaki dolog az von-
zotta. Könnyen s jól tanult, nem okozott gondot elvégezni egy
rádióműszerész technikusi képesítést sem. Szorgalma jutalmául
kinevezték csoportvezetőnek. Nagyon érdeklődő, jó tanuló volt,
ezért minden adódó szakirányú képzést, tanfolyamot elvégzett.
A munkahelyén 24 – 48 órás váltó műszakban dolgozott, s azon
gondolkodott, hogy meg kellene szerezni a rádió TV műszerészi
kisiparos vizsgát, nosza, beiratkozott a Budapesti Ipartestületbe és
mesterlevelet szerzett, ezután kiváltotta az iparengedélyt. 1968-tól a
munkája mellett dolgozott itthon is. Amikor nem volt szolgálatban,
olyankor házakhoz járt rádiót, TV-t javítani, eleinte kerékpárral,
majd kis motorral, később már egy Wartburg személygépkocsival.
1977-ben ment el nyugdíjba és folytatta a műszerészi munkát.
Azt vallja ma is, hogy nem szabad leállni, mert az megbetegíti
a testet és a lelket is, a munka jót tesz mindenkinek. Egészen
2005-ig dolgozott, sajnos „parkinzon kóros” lett, s ez a beteg-
ség már gátolta a munkájában, több mint 10 kg-ot lefogyott,
gyengébb és fáradtabb, így a munkát abbahagyta.
Most, hogy ilyen szép előrehaladt korban van, 95 évesen még
mindig kapálgat a kertjében, de ha nem engedi az időjárás,
akkor minden nap sétál fél órát, és reggelenként 20 percet tor-
názik. Hűséges kutyája, cicája hízeleg neki, látszik rajta, hogy
szereti az állatokat, olyan kedves szerény, csendes ember, hogy
a légynek sem tudna ártani. Szorgalma, kitartása határtalan.
Azt mondja, a hosszú békés – boldog élet titka a tisztesség és a
munka. Az Élet nagy tanulsága: Dolgozni, dolgozni és dolgozni.
Kívánok Józsi bácsinak tisztelettel nagyon békés boldog idős-
kort még sokáig, jó egészséget, békességet szeretett családja
körében…

Írás és fotó: Benke Mária 
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IN MEMORIAM
Elhunyt Feketéné Bittner Gizella
Az év elején jött a hír: Fekete Józsefné,
sz. Bittner Gizella 89 éves korában
elhunyt. Ki volt Ő? - a „régiek” közül
sokan ismerték, a fiatalabbak már keve-
set hallhattak felőle, pedig tevékeny
korában az utcára kilépve sokan, nagyon sokan üdvözölték:
„Szervusz, Gizike!”
Ezer szállal kötődött Vecséshez, a vecsési emberekhez.
Apai ágon rokoni kapcsolat fűzte Kosztolányi Dezsőhöz, s talán
ezért, és, mert minden érdekelte, az írás, a betű bűvöletében élt.
Újságírói hivatását nem korlátozta pusztán a dolgokról, esemé-
nyekről való beszámolásra, azokban sokszor részt is vett. Így
aktív szerepet vállalt a Honismereti Kör munkájában, számítot-
tak részvételére az akkori Kertbarát Kör tagjai, valamint édes-
apja, Bittner József örökébe lépve a vecsési Vöröskeresztben
véradások szervezésében, az arra rászorulóknak szánt segélyek
elosztásában munkálkodott.
Az igazi szerelme azonban a művészetek, a művészek pártfogá-
sa volt. Bizony, városunk Vecsés, az akkori időkben is bővelke-
dett alkotókkal. A sajtó hasábjain folyamatosan beszámolt és
nyomon követte életüket, munkásságukat. Így kapott hangot

Gammel József festőművész, Brindzik László szobrászművész,
Valentsik István zenetanár, karvezető, Bányász Béla festőmű-
vész, Varsa Mátyás színművész, rendező, Visnyovszki Lajos
szobrászművész, Balla Péter zenetudós, Vértesi Nándor kerami-
kusművész, és még sokan mások. Mivel ezeket az embereket jó
barátainak is tudhatta, egyfajta szellemi műhely szövődött köré.
Azok az ismerősök és ismeretlenek, akik így mondták: „majd a
Gizike segít!”- ügyes-bajos dolgaikkal fordulhattak hozzá.
Mindig volt ideje egy jó tanácsra, egy hivatali beadvány meg-
szövegezésére, vagy éppen egy űrlap kitöltésére. Örömmel és
önzetlenül segített mindenkinek, aki azt Tőle kérte.
Utolsó éveiben már csak emlékeinek élt. Végtelen szeretetében
nemcsak fiával, lányával, unokáival, korán elhunyt férjével osz-
tozott, hanem mindenkivel, aki dolgos évei résztvevője volt.
Sokszor mondogatta: - Szép életem volt…

VT info

Virágba borult faágak, a tavasz érkezése
„Itt a tavasz, rügyeznek a fák, otthonunkban jelzi egy virágos ág”

A hideg téli napok után vágyunk egy kis színre, egy kis meleg-
ségre. A tavasz már közeledik, a természet ébred, rügyeznek a
fák és nyílnak a virágok. A lakásunkba is varázsolhatunk egy
kis tavaszi hangulatot. Ez alkalommal papírból készítünk virág-
okat és dekopázsolunk egy kedves vázát. Jó munkát hozzá!
Szükséges alapanyagok:
cserépváza, akrilfesték, dekopázsragasztó, antikoló paszta, szal-
véta, gyűrt batikolt papír (zöld és kettő tetszőleges), zöld vagy
natúr rafia, faágak
Segédanyagok:
olló, papírragasztó, ecset, kavics, csiszoló papír

Elkészítés menete:
A vázát halványszínű akrilfestékkel lefestjük. Válasszunk, ha
lehet, egy virág mintás szalvétát. Szedjük szét rétegeire, és csak
a mintás részét használjuk. Lekenjük ragasztóval a váza felüle-
tét és ráhelyezzük a szalvétánkat. Kenjük át a szalvéta tetejét is.
Pár perc száradás után durva csiszoló papírral a felső peremét
kicsit csiszoljuk át, hogy koptatott hatást érjünk el. Ezután egy
puha rongyra kenjünk egy kevés antikoló pasztát, és dörzsöljük
át az egész váza felületét, hogy öregítsük. A vázával el is
készültünk, már csak száradnia kell.

A második szakaszban elké-
szítjük a virágokat. Tetszőleges
gyűrt papírból 3 db nyolcas
formájú szirmot vágunk ki. A
zöldből 1-et és ugyanolyan for-
mát, csak kicsit hegyesebbet. A
szirmokhoz harmonizáló gyűrt
papírból pedig 1 kis kört
vágunk ki virágközépnek.

A zöld rafia segítségével fogjuk összeállítani a virágfejet. Egy
szirommal kezdjük, aminek a közepére kötünk egy csomót.
Ráhelyezünk egy következő szirmot kissé eltolva, és egy újabb

csomóval hozzá rögzítjük. A
harmadik szirommal is hason-
lóképpen járunk el. A rafia két
végét a virágfej hátoldalára
visszavezetjük, és kötünk rá
még egy csomót. Ezután
hasonlóképpen felcsomózzuk a
levelet is. Ezzel el is készült a
virágfej. Ebből készítsünk

annyit, amennyi az ágra szükséges.
Végül össze kell állítani a kész kompozíciót. Állítsuk a vázába
az ágakat, majd töltsük fel apró kavicsokkal. Az ágakra elszór-
va kötözzük fel a virágokat. Ha kedvünk van, tehetünk még
egy-két lepkét vagy madárkát is az ágakra. Így varázsolhatjuk
az ébredő tavaszt a lakásunkba!

Kincsesláda Kelléktár Árukészlete Önre vár
kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvényeken, gyerek-
napon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 és Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 - kincseskellek@freemail.hu

Köszönetnyilvánítás!
A gyászoló család köszönetet mond azoknak, akik drága halot-
tunkat utolsó útjára elkísérték. Köszönik Dömötör Norbert lel-
kipásztor Istenben megnyugtató, vigasztaló szavait. Köszönik
a SZIGÜ-INRI Temetkezési Szolgáltató kegyelet-teljes, szép
munkáját. 
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Jó utat! Szerencsés hazatérést!
A Vecsési Labdarózsa Népdalkör tagjai pogácsával, borral és
dalokkal köszöntötték a Gyergyóból érkezett és a Budapest -
Bamako Rallyn induló székely testvéreinket. Isten segítse útjukat!
Váradiné Bartalis Magdolna

Rendőrségi felhívás
A Vecsési Rendőrőrs folytat nyomozást
betörési kísérlet miatt ismeretlen tettes
ellen, aki 2012. 12. 21-én a hajnali órák-
ban a Dobó K. utcában próbált egy
ingatlanba betörni, de az otthon levők
megzavarták, ezért elszaladt. 
Valószínűleg a megzavarás miatt az
elkövető hátrahagyta a mellékelt képen
szereplő, fából faragott arcot.
Kérjük, hogy aki felismeri a tulajdonát
képező fényképen levő tárgyat, jelent-
kezzen a Vecsési Rendőrőrsön Irsai
Zoltán r.tzls. nyomozónál 08:00-16:00
óra között vagy hívja a 06 29 350 444-es
telefonszámot.

Kölyök diszkó
A december 28-án megtartott DJ Dominique Kölyök Diszkója -
sajnos – nem a legsikeresebb rendezvénynek mondható, mert
kevés gyermek volt, bár Ecserről és Lőrincről is jöttek. Ők
azonban nagyon jól érezték magukat – és ez a legfontosabb! DJ
Attila - Dominique társa - alig tudta kielégíteni az igényeket.
Köszönet Attilának, a Művelődési Háznak, „Csenya” Zolinak, aki
a diszkó lámpákat adta, valamint Szép Attilának és Zehetmayer
Józsefnek, hogy italt és poharakat biztosítottak a gyermekeknek.
Reméljük, legközelebb jobban sikerül a tini-parti!

Írás és fotó: Jámbor Mátyásné

Helyreigazítás
Januári számunkban a technika ördöge miatt a 11. oldalon egy
vers hibásan jelent meg. Elnézést kérünk a szerzőtől, és most
hibátlanul megjelentetjük.

Sallay Gyula: Időkalitkában...
Kifizettek engem, Téged, Őt.
Nem számoltuk az elveszett időt.
Az Élet fut, nem kell hajtanod,
pénzt, hatalmat kell csak akarnod.

A sorban állást mindig megleled 
jobb vagy bal, hidd el egyre megy.
Jelszó, címer kicsit más a szín,
de hatalom kell, hatalom megint...

Nem fizetnek engem, Téged, Őt.
Már feléltük a jövő esztendőt.
Csak az a baj, hogy nem emlékezel,
hogy jobbnál jobb volt, hisz mindig éhezel..

Nem beszélsz velem, nem szólnak Ők
széttéptünk már minden keszkenőt. 
Nagy kérdés, fizetsz, vagy eszel? 
Nincs jövőd, s az idő elmeszel...

Gombolnál újra mellényt és kabátot 
temetnéd a frissen ásott árkot.
Ölelkezne Ember emberül, 
de attól félsz, most sem sikerül...

Mit lehet tenni?
Egy kedves olvasónk nagy szomorúságáról adott hírt: kedvenc
kiscicája, Rotika „elment”.
Mielőtt túltennénk magunkat a hír mindennapiságán, két vonat-
kozása miatt talán érdemes elgondolkozni a híren. Az egyiket
idézem a levélből: „Volt egy szép, egészséges és okos cicám.
Már csak volt! Megmérgezték - fagyállóval. Az emberi gonosz-
ság és aljasság határtalan. Pont karácsonykor, a szeretet ünne-
pén. Ajándéknak!? Hol van ilyenkor az állatvédelmi törvény?
És ki az, aki betartatja?”
A másik gondolat: érdemes tudomásul venni, hogy sokaknak -
ebben az esetben: egy többszörösen hátrányos helyzetű, moz-
gássérült embernek – „családtagként szeretett társáról” van szó,
akinek elvesztése mély fájdalmat, lelki sérülést okoz. Biztos,
hogy sokan átélték ezt már házi kedvenceik elvesztésénél:
„Figyeljünk oda egymásra és kedvenceinkre, hogy ne legyen
több veszteség és több bánat a szerető gazdiknak.” 
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Visszatekintés - Vecsési Sport 2012
A Vecsés SE Úszó és Vízilabda Szakosztálya - szülői szemmel

Rendhagyó módon két szülői levéllel szeretnénk bemutatni a
Vecsés SE Úszó és Vízilabda Szakosztályát. A levelekből hasz-
nos tapasztalatokat szerezhetünk a szakosztály életéről, olvas-
suk olyan élvezettel, mint amilyen örömmel a szülők írták gon-
dolataikat. 

„Egy évvel ezelőtt kezdtünk el úszni Vecsésen. Heti egy alka-
lommal, csak hogy megszeretessük a fiúnkkal a vizet. Sikerült!
S, hogy értük el? Nos, nagyon sok múlik az edzőkön, akik meg-
szerettetik a gyerekekkel a vizet, biztonságot adnak nekik, hogy
megtanítsák, az úszást ne kényszerből, hanem élvezetből csinál-
ják. Talán ez a legjobb szó, amit használhatok, élvezzék a vizet.
Mert, ha valaki látja a „kishalakat” a vízben, akkor azt látja,
hogy szeretnek úszni és mindezt gyönyörűen teszik. Amatőrök
még, hiszen kisgyerekekről van szó, akik szívből úsznak, talán
némi szenvedéllyel is. 
Egy éve úszunk hetente többször, mert a gyerek kérte, és mint
szülő kötélnek álltam. Ha azt kérte volna, hagyjuk abba, akkor
azt is megteszem, mert a gyerekek ösztönösen tudják mi a jó
nekik. Nemcsak neki jó, hanem a többi kis gyereknek is, mert
vannak itt 3 évestől 15 évesig. Szeretnek ide járni, mert ez egy
nagyon jó közösség, ahol van összetartás.
Úszunk hetente, és ennek eredményét egy-egy versenyen meg
is mutatjuk a többi úszó egyesületnek, ahol szintén amatőr gye-
rekek vannak. Első versenyünk idén Szentendrén volt, amely
hatalmas élményt adott a gyerekeknek, és persze a szülőknek is.
Kismedencés verseny volt, sok gyerekkel, mindenki a legjobb
tudása szerint úszva. Nekünk is sikerült, sok éremmel büszkél-
kedhettünk. De csak visszafogottan, ahogy az igazi profik
teszik, mert nekik ez is megy! 
Aztán jöttek a szorgos hetek és úsztak tovább, fejlesztve a
tudásukat, hogy a következő versenyen is jól teljesítsenek.
Kistarcsán volt a következő amatőr verseny. Hatalmas izgalom-
mal készültünk, gyönyörűen úsztak, a legjobb tudásukat beleté-
ve  a medencébe! Ott ültünk a lelátón és nagyon büszkék vol-
tunk, hogy szépen megkomponált úszásokat láthatunk a mieink-
től. Ellenben, ami nem tetszett, hogy voltak olyan egyesületek
ahonnan igazolt versenyzők úsztak. A gyerekek szülei a meden-
ce széléről dirigálták a gyerekeiket hogyan ússzanak. Szinte
hajtották őket. Akkor, ott az jutott eszembe: „Hol van itt a sport?
Kinek nagyobb öröm a győzelem a szülőnek vagy a gyereknek?
Milyen jó, hogy mi nem ilyenek vagyunk.” 
Megszerettettük a gyerekekkel az úszást, szeretik és élvezik,
amit csinálnak. Sajnos most nem sikerült túl sok érmet begyűj-
teni, de nagyon büszkék voltunk minden „kishalacskára”, mert
volt, akinek ez volt élete első nagy medencés versenye, egy
amatőr kupán. S hogy egy gyerekre milyen hatással volt a ver-
seny? Nos, a fiam azt mondta: „Részt venni egy versenyen,
azért jó, mert tapasztalatokat gyűjthettem!” 
Úszópalánta Anyuka

„Gyermekem már régóta úszik a vecsési tanuszodában nagy-
nagy örömmel, így is, hogy már 11 éves. Örömmel vettük, hogy
bővült az uszoda egyesületének tevékenységi köre a vízilabdá-
val. Gyermekem úszni is nagyon nehezen tanult meg, de mégis

sikerült a gondos és hozzáértő kezek között, s nemhogy megta-
nult, de élvezettel, szeretettel úszik. Nagy lelkesedéssel mond-
ta, hogy ő bizony szeretne vízilabdázni, kipróbálni ezt a jó kis
csapatsportot. Boldogan vágtunk bele. Késői, hosszú és fárasz-
tó edzések vették kezdetüket, de a mai napig lelkesen, boldogan
jár, mert egy nagyon jó, családias csapat tagja lett. Már ősszel
meccseken is részt vett, és nagyon élvezte a többiekkel együtt a
közös játékot, az új ismeretek begyűjtését. A sikerek itt még
csak a körülmények és az új helyzet elfogadásában voltak mér-
hetőek. Minden egyes meccsből nagyon sokat tanultak a gyere-
kek és azon dolgoztak, hogy a következő mérkőzésen már sok-
kal jobban menjen. Ez így is volt. Napról-napra egyre ügyeseb-
bek lettek, nagy odafigyeléssel és fegyelemmel vettek részt az
edzéseken, csak úgy itták magukba az új ismereteket. Meg is
volt a gyümölcse szorgalmuknak, mert meccsről-meccsre job-
ban szerepeltek. Nekem szülőként fantasztikus volt látni 3
hónap alatt milyen nagy változáson mentek keresztül, és meg-
közelítették azokat a csapatokat, akik már évek óta játszanak.
Nemhogy megközelítették, de nyerni is sikerült mindössze 3
hónap kemény edzés után.
Nagyon jó érzés látni, hogy a gyerekem jó helyen van, egy szu-
per kis közösségben, nagyszerű edzők kezei alatt. Egészséges,
jó tanuló, kiegyensúlyozott és boldog. Kell ennél több egy szü-
lőnek? Nekem nem. Én elégedett és boldog vagyok, mert a leg-
jobbat adtam a gyermekemnek. Köszönöm, hogy lehetőség
nyílt arra, hogy Vecsési Sportegyesület égisze alatt vízilabdázni
is lehessen. Kívánom minden szülőnek, hogy legyen ilyen bol-
dogságban része, amelyben nekem van.” 
Vízilabdás Anyuka

Fogathajtás
A Fedeles Világkupa sorozat utolsó selejtezőjét január közepén
Lipcsében rendezték meg, és sok kérdést döntött el a verseny. A
két nagyágyú: Exell és Chardon döntőbejutása már eldőlt, de a
másik négy helyért még nagy volt a tülekedés. Örömünkre
Dobrovitz az első körből elsőként került a hármas döntőbe, és
bár Ronde megelőzte őt a második körben, de így is a 2. helye-
zés a franciaországi hatos döntőbe jutást eredményezte
Dobronak. A finálét Bordeaux-ban tartották február 9-én. A hatos,
illetve hetes döntőben (egy francia hajtó szabad kártyát kapott a
részvételre) egyedüli magyarként kellett a honi fogatsportot kép-
viselnie. Az első körből sajnos nem sikerült – mindössze öt pon-
ton múlt - a hármas döntőbe kerülés, de így is az értékes 4. helye-
zést szerezte meg a vecsési hajtó. A hármas döntőt minimális
különbséggel a holland de Ronde nyerte meg az ausztrál Exell
előtt. A szintén holland Chardon lett a harmadik.
Gratulálunk!
VT info

Április 7-étől minden vasárnap délelőtt 
BOLHAPIACOT tartok a garázsomban! 

Résztvevők és érdeklődők jelentkezését várom. 
T.: 0620 2051184
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Asztalitenisz Szakosztály 
Vecsés Kupát rendeztünk decemberben

2012.december 8-án ismét megrende-
zésre került a hagyományos Vecsés
Kupa, mely az idei évben sem kis
részvételi aránnyal büszkélkedhetett.
Noha a versenynaptár sűrűsége miatt
elég késői időpontban és igen télies
időjárás mellett kellett versenyünket
lebonyolítanunk, és kizárólag az ifjú-
sági és felnőtt kategóriában, mégis
mintegy 100 versenyző jelent meg az
ország különböző egyesületeiből. A
verseny színvonala sem maradt el a
megszokottól, hiszen mind női, mind
férfi vonalon neveztek az asztalitenisz társadalom meghatározó
szereplői. A kupaverseny összesített eredményei alapján azon-
ban vecsési pontgyőzelem született, így a kupa városunknak
hozott dicsőséget.
A versenynap összesített pontversenyének eredménye:
1. VECSÉS (35,5 pont)
2. BUDAÖRS (24 pont)
3. GÖDÖLLŐ (19 pont)

Sosem szabad említés nélkül hagyni, hogy a versenyen minden
résztvevő és kísérő vecsési savanyúkáposztát vihet haza, melyet
minden évben Keresi Gábor és családja ajánl fel szakosztá-
lyunknak. Nemes gesztusukat és támogatásunkat nem győzzük
megköszönni, hisz a verseny népszerűsége ezen is alapszik.
Mindenképpen említésre méltó, hogy a Pest megyei asztalite-
nisz élet igen jelentős és bőven az országos átlag feletti színvo-
nalon működik. Ennek része és jelentős tagja a Vecsési
Asztalitenisz Szakosztály is immár közel 45 éve, mely az
önkormányzat segítsége és támogatása nélkül nem tudná magát
fenntartani, és nem nyílna lehetősége a kívánt színvonalon
működni, és három csapattal a nemzeti bajnokságben részt
venni. Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni és köszönetet monda-
ni Vecsés Város Önkormányzatának, hogy segíti munkánkat, és
biztosítja a lehetőséget csapatainknak a versenyzésre, valamint
a sportolni vágyó ifjúságnak, illetve az érdeklődő felnőtteknek,
hogy kipróbálhassák, megszerethessék ezt a remek sportágat.
Bátorítok tehát minden érdeklődőt, hogy látogasson el rendsze-
resen edzéseinkre, próbálja ki és szeresse meg ezt a sportágat!

Váradi-Barabás Helga szakosztályvezető

felhívás kicsit nagyobba, mint a nyolca-
dos méret

Visszatekintés - Vecsési Sport 2012
Karate

A vecsési karatékák tavaly a felkészülésüket a magyar bajnok-
ságnak és a világbajnokságnak rendelték alá. Júliusban az
olaszországi edzőtáborban Masaru Miura 9. danos mester mel-
lett a karate még élő géniusza, M. Yaguchi 10. danos mester tar-
tott edzéseket. Ő még tanítványa volt a karate megalapítójának,
Gichin Funakoshi mesternek. Olyan technikákat tanított, amit a
mai karatéban már csak nagyon kevesen ismernek. 
November végén Sidney-ben rendezték meg a 11. S.K.I.F.
Karate világbajnokságot. A versenyen 42 ország karatékái
mérettették meg magukat. Hazánk színeiben a vecsési Szakács
József és Fridrich György 5. lett. Fridrich György és a szintén
vecsési Dudás Lajos versenybíróként is közreműködött a vb-n. 
December 8-án, Százhalombattán rendezték az S.K.I.H. orszá-
gos bajnokságát. Kovács Gergő és Fazekas Sándor bronzérmet
szerzett. 

ASZTALITENISZ
A Vecsési Asztalitenisz

Szakosztály szeretettel várja a
sportolni vágyó gyerekeket!

Edzéseinket a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola tornatermében tartjuk.

Edzésidő gyerekeknek: 
KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 18.00-19.30 között

Bővebb információ: Rákos Adrienn: 06 30 595 03 68
e-mail: info@vecsesiasztalitenisz.hu

internet: www.vecsesiasztalitenisz.hu

Ismét megjelent Vecsés város
évkönyve

December közepén megjelent a Vecsési Kalendárium! A város
történéseinek krónikája ismét 256 oldalon, több mint 300 fény-
képpel követi nyomon a település életét 2012-ben. A könyv a
Róder Imre Városi Könyvtárban vásárolható meg.

D u g u l á s  e l h á r í t á s  f a l b o n t á s  n é l k ü l.  
Ví z - ,  g á z -  é s  köz p o n t i  f ű té s s ze r e l é s.

Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok cseréje meg-
bízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
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Kézilabda
2013. február 23-án kezdi meg a tavaszi szezont a Vecsés Se női
és a férfi kézilabda csapata.

A megszokottnál is nagyobb figyelem irányul az elkövetkezen-
dő időkben a vecsési kézilabdára, hiszen mind női, mind férfiá-
gon listavezetők a felnőtt csapatok s a továbblépés esélyével
folytatják a 2012/2013-as évadot.
A csapatok körül mindenki találgat, hogyan tovább: „mi lesz,
ha”. De a játékosok, az edzők, a vezetők nem találgatnak,
hanem tudják, hogy rajtuk a sor s ennek érdekében mindent be
is vetnek, hogy ne rajtuk múljon a „hogyan tovább”, hogy az
idény végeztével úgy nézhessenek a további feladatok elé, hogy
ők mindent megtettek, amely elvárható volt tőlük – az egy osz-
tállyal való feljebb jutás.

Női NBII. Dél
A tavaszi szezonra 3 új – eddig az NBI B-ben szereplő – játé-
kossal bővül a Vecsés Kombi Expressz női kézilabda csapata,
melynek köszönhetően tovább nőnek az esélyeik a bajnokság
megnyerésére. 

Tabella:
1. Vecsés Kombi Express 10     7   3   0     269-241   17
2. Gyömrő 10     6   2   2     285-250   14
3. DANUKE 10     6   1   3     282-261   13

Házi góllövőlista:
76: Lukács Réka, 46: Erdős Éva, 31: Domokos Rita, 27: Lukács
Viktória

A tavaszi szezon hazai mérkőzései:
Február 23. szombat 18.00: 
Vecsés Kombi Express – DF Dunaújváros
Március 2. szombat 18.00: 
Vecsés Kombi Express – ÉTV-Érd III.
Március 9. szombat 18.00: 
Vecsés Kombi Express – Gyömrő

Férfi NBII Dél:
A Vecsés SE férfi kézilabda csapatának szerkezetében nincs
változás, a megszokott csapattal törekszenek továbbra is a fel-
jutás felé.

Tabella:
1. Vecsés SE 11     10   1   0     297-231    21
2. FTC-Bástya 11      9    0   2     360-290    18
3. Honvéd-Pensió 17 11      8    1   2     318-260    17

Házi góllövőlista:
52: Hegedűs Zoltán, 46: Varga Sándor, 28: Antal Dániel, 
Tóth Dániel

A tavaszi szezon hazai mérkőzései:
Február 23. szombat 14.00: Vecsés SE – Abony
Március 2. szombat 14.00: Vecsés SE – FTC-Bástya
Március 17. vasárnap 17.00: Vecsés SE - Tököl

Molnár Péter

Labdarúgás
NB. III. Alföldi csoport

A VFC alaposan átalakított csapata január 14-én, a sportpályán
találkozott az új edzőpárossal. Földvári Tibor bemutatta a játé-
kosoknak Kántor Attila vezetőedzőt és segítőjét, Gendúr
Lászlót. Mindketten régi vecsésinek számítanak, akik már
korábban dolgoztak a helyi fociban. A város képviseletében
Czibolya Zoltán, a Sport Bizottság elnöke két dolgot nyomaté-
kosított a vezetők és a játékosok felé: az önkormányzat támo-
gatja az együttest, de ehhez legalább NB 3-as tagság kell.

Kántor Attila vezetőedző először tíz évvel ezelőtt Csábi József
segítője volt, és vele kerültünk fel az NB 2-be. Pár évvel később
Horváth Ferenccel közösen végzett munkájaként 6. helyet
értünk el, majd vezetőedző lett, de  az őszi szezon lejárta előtt
menesztették, és a gárda az ezt követő évben kiesett.
Kántor Attila a kemény munka híve. 
A sikerek alapjának az elvégzett felkészü-
lést, az odaadó küzdeni tudást tartja. A
mostani felkészítő mérkőzéseken is
másodlagosnak érzi az eredményt:
„Engem az érdekel, hogy legyünk jó erő-
ben, és így ahogy most, haladjunk tovább
a munkában. Utána, majd ha a munka
megvan, tudunk beszélni az eredmények-
ről is.” – nyilatkozta a klub honlapjának.

Gendúr László valaha vecsési játékosként szerzett örömet a
közönségnek. Később kapusedzőként, elsősorban utánpótlás
edzőként és menedzserként ért el figyelemre méltó eredménye-
ket, főként Erdélyben. Fő büszkesége a Szalontai utánpótlás
akadémia, ahonnan már többen indultak el profi pályafutásukra.

Az eddigi mérkőzéseken sok új
játékos mutatkozott be, így a
két új kapus: Gendúr (az új
kapusedző fia) és Bartos
(Soroksár), valamint a mezőny-
játékosok közül, akiknek nagy
esélye van a keretbe kerüléshez:
Gáspár (Soroksár), Kiss (BKV
előre), Dixon (Brescia,
Nyíregyháza), a Vecsést már
régebben is erősítő Holló
Richárd, és a legújabb szerze-
mény, akitől sokat vár a veze-
tés: Moldován Tibor. Ő egyszeres román válogatott, éppen
Magyarország ellen mutatkozott be. tőle gólokat vár a vezetőség.

A játékos keret korábbi tagjai: 
Király, Madar, Hungler, Fekecs, Ferencz D., Sztancsek, Piros,
Petruska, Tell, Kollár, Czipper, Moldován

Köny ve lés-  bérszám fej  tés!
Tel  jes  körű ügy vi  te  l i  szol  gál  ta  tá  sok,  

APEH ügyin té  zés  sel .  
Tel . :  06 20 9928 885

www.peszika.hu
A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.
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TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Vecsés Város lakosságát, hogy a 2013. január
elsején hatályba lépett, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ht.) alapján a miniszter jogosult a szemétszállítási
közszolgáltatási díj meghatározására a Magyar Energia Hivatal
javaslatát követően. A Ht. 91. § (1) bekezdése értelmében a Magyar
Energia Hivatal a díjjavaslatát első alkalommal 2013. szeptember
30-áig küldi meg a miniszternek, így az átmeneti időszakban a Ht.
közvetlenül a közszolgáltatónak (Vecsésen: VETÜSZ Kft.) ad
lehetőséget a díj megállapítására. A közszolgáltató a 2012. decem-
ber 31-én hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott dí-
jakhoz képest bruttó 4,2%-kal emelheti az árat. 
A szemétszállítási díjak mértéke 2013. március 1-jétől az alábbiak
szerint alakulnak:
80 literes edény: 2.030,- Ft/hó 4.060,- Ft/2 hó
110 literes edény: 2.790,- Ft/hó 5.580,- Ft/2 hó
120 literes edény: 3.045,- Ft/hó 6.090,- Ft/2 hó
A díjemelés első ízben az április hónapban kézhez vett március-
április havi számlában kerül érvényesítésre.
A díjemelés indoka:
Az A.S.A. Magyarország Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013 január-
jában jelezte a VETÜSZ Kft. felé, hogy az infláció mértékével
megemelte a lerakási díjat. A lakosságtól befolyó szemétszállítási
díj évek óta nem fedezi a tevékenységgel járó díjakat és költségeket.
Az idei évtől a közszolgáltatót lerakási járulék fizetésére is kötelezik,
amely 3.000,- Ft/ tonna mértékű, éves szinten közel 30 millió forint
összegű plusz kiadást jelent. Ezt a lerakási járulékot azonban a
lakosságra nem lehet áthárítani.
2013. január 1-jétől új számlázási rendszert vezettünk be, változott
a számla formája, tartalma. A továbbiakban a díjbeszedők csak az
aktuális időszakra (2 hónap) adnak számlával együtt csekket, és csak
azoknak az ügyfeleknek, akik eddig is így fizettek. Előre és külön
csekket nem adhatnak ki! 
Változtak a körzet határok, valamint díjbeszedő váltás is történt a
Halmi-telepen. Kérjük az itt lakókat, hogy az új munkatársunkat fo-
gadják bizalommal és segítsék munkáját. Minden munkatársunk
rendelkezik Megbízási kártyával, melyet kérésükre bemutatnak.
Vecsés, 2013. február 1.
Tuba Zoltán ügyvezető igazgató

A KÉPVISElő-TESTülET üGyFÉlFOGAdÁSA

SZlAHÓ CSABA polgármester (2. vk.) 
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző 
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig 
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.) 
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEl BÉlA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint. 
dABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
dR. lUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. FEKETE KÁROly (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOlyA ZOlTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
AlATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
dR. GERENCSÉR BAlÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OlÁH lÁSZlÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTIlA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa

Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.

Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János

Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.

Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487

E-mail: szajan@a-vecses.hu

Központi ügyelet
A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folya-
matosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473
A Patikák ügyeleti rendje 
A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.  
Borókás – febr. 25-ével,
Fekete Gyopár – márc. 4-ével,
Szent Ferenc – márc. 11-ével, 
Halmy – márc. 18-ával, 
Hanga – márc. 25-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika tart
nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap délelőtt
10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent Fe-
renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni
hétfő reggel 8 óráig. VT infó

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

A Gróf Andrássy Gyula Általános iskola SZÍNE-JAVA színjátszó csoportja Csukás István: Utazás a szempillám mögött című mesejátékával készült nemzeti
kultúránk ünnepére. A gyermekek előbb január 18-án az iskolai ünnepségen, majd január 27-én a Művelődési Házban megtartott városi ünnepségen mutat-
ták be a produkciót.  A Magyar Kultúra Napjáról szóló írásokat a 6. és a 16-17. oldalon olvashatnak. Fotó: Katona Tünde

Magyar Kultúra Napja

Szenvednek a hószobrászok!
Varga Ferenc és családja minden évben szép, igényes hószoborral ked-
veskedik az utcai publikumnak. Persze alapfeltétel, hogy legyen hó és hideg.
Végre a napokban esett elegendő mennyiségű hó, ami azonban pár nap után
elolvadt. Így a Húsvét-szigeteki kőfej – hófej – jófej a fotón maradt meg a
jövendőnek. Fotó: Varga Ferenc

Vecsés Város Önkormányzata 
közös ünneplésre hívja a város polgárait. 

Az 1848-49-es polgári forradalomra és szabadságharcra
emlékező ünnepség hagyományosan a Petőfi téren lesz,

2013. március 15-én délelőtt 10 órakor.
Szeretettel várunk mindenkit!

Ünnepeljünk együtt!
2013. Március 15. 


