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FELHÍVÁS
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át kifej-
tett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 12/2011.(III. 25.)
számú Ök. rendelet értelmében az alábbi elismerő címeket
adományozza: - Vecsés Díszpolgára, - Pro Urbe, - Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással
együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán adják le
2013. március 1-jéig. A beérkezett javaslatok odaítéléséről a
képviselő-testület dönt. A kitüntetések átadására a városi ünnepsé-
gen, 2013. június 14-én kerül sor.                                                            
Szlahó Csaba polgármester

Tüdőszűrő
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat 2013. évben kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését ren-
delte el városunkban a 30 évesnél idősebbek körében! Aki a
kötelezettségnek nem tesz eleget, az eljárási bírsággal sújtható, melynek
legkisebb összege 5.000.-Ft.
Időpontja: 2013. január 03. - 2013. február 05.
hétfő, szerda: 12,00 órától - 18,00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8,00 órától - 13,30 óráig
Helye: Vecsés, Fő u. 112. szám. 
A tüdőszűrés továbbra is térítésmentes. Polgármesteri Hivatal

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.  
Szent Ferenc – febr. 4-ével, 
Halmy – febr. 11-ével, 
Hanga – febr. 18-ával, 
Borókás – febr. 25-ével,
Fekete Gyopár – márc. 4-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
A hétvégi ügyeleti rend:
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

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 pénteken 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.

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

Kölcsey műve előtt a katolikus 
magyarság néphimnusza a Bol-
dogasszony Anyánk és az Ah, hol
vagy magyarok tündöklő csillaga
kezdetű ének, míg a református
magyarságé a Tebenned bíztunk,
elejétől fogva (90. Zsoltár) volt.
A magyar himnusz szövegét Köl-
csey Ferenc (1790–1838), a re-
formkor egyik nagy költője írta. 
A költeményt 1823. január 22-én
fejezte be, és először 1828-ban 
jelentette meg. 

A himnusz születésnapja 1989-ben
lett a Magyar Kultúra Napja. 
Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A himnusz zenéjét Erkel Ferenc 
zeneszerző és karmester szerezte
1844-ben. 
Vecsés minden évben rangos kul-
turális rendezvénnyel ünnepli meg
a Magyar Kultúra Napját.



Testületi hírek 
a decemberi tanácskozásról

Költségvetés
A képviselők előbb a költségvetés III. negyedévi, majd az I-IX.
havi teljesítésről szóló rendeletet fogadta el egyhangúlag.

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
A többször módosított Szociális törvény hivatkozott rendelke-
zéseire tekintettel Vecsés Város Önkormányzata 2004-ben meg-
alkotta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet
azóta 2 évente felülvizsgált, és a változásokkal aktualizált. A
szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményekkel
(Semmelweis Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gondozási Központ, Kolping Támogató Szolgálat és
a Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetőivel) közösen készült el
a koncepció felülvizsgálata, melyet véleményezés után elfoga-
dott a Pest Megyei Önkormányzat Elnöke, a Szociálpolitikai
Tanács, a Szociálpolitikai Kerekasztal és a nemzetiségi önkor-
mányzatok vezetése. A képviselők rendkívül értékesnek ítélték
meg az előterjesztés anyagát, amely sok hasznos információval
szolgál az arra érdeklődőnek.

Állattartási rendelet
A képviselők vitával és annak tudatában fogadták el a rendele-
tet, hogy az előírások még változhatnak a közeljövőben. A ren-
delet célja az állattartási célra szolgáló épületek, helyiségek és
melléképítmények építési telken való elhelyezése szabályainak
megalkotása. A rendelet hatálya kiterjed Vecsés város közigaz-
gatási területén minden állatot tartó és gondozó természetes
vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodóra, vagy egyéb szervezetre, és minden olyan ingatlanra,
építményre, mely állattartás céljára szolgál. 
A rendelet szabályozza az állattartó építmény fogalmát, és
Vecsés város közigazgatási területén az állattartó építmény léte-
sítése, elhelyezése során figyelembe veendő legkisebb távolsá-
gokat és védőtávolságokat, továbbá az eredetileg állattartási
célra épült, de huzamosabb ideig – legalább két évig – nem
állattartásra használt építmény újból állattartási célra, illetve az
egyéb rendeltetési célú építmény állattartási célra való haszná-
lata során figyelembe veendő szabályokat. A részletes szabályo-
zás miatt fontos tudni a mostani és leendő állattartóknak ezeket
a szabályokat, a rendeletben többször hivatkozott 1. sz. mellék-
let tudnivalóit, ezért javasoljuk, hogy állattartás megkezdése
esetén keressék fel a mezőgazdasági osztályt.

Önkormányzati hírek

Útépítés
December elején Völner Pál, infrastruktúráért felelős államtit-
kár Vecsésen tartott beszámolójában elmondta, hogy a tárca
2013-as költségvetésében biztosították a 4602 számú út
Alsónémedi – Vecsés régi 4-es főút közötti szakasz útépítési
költségét. A napokban a Közút Kht. levélben erősítette meg,
hogy elkezdődött az út pályáztatása, az anyagiak rendelkezésre
állnak, és a közbeszerzési eljárás befejezése után elkezdődik az
útszakasz teljes felújítása. Miután Vecsés talán legrosszabb
útjáról van szó, csak azt mondhatjuk: így legyen, alig várjuk,
hogy elkészüljön!

Sikeres pályázat
Városunk egy újabb sikeres pályázatott könyvelhet el.
Ismeretes, hogy minden pályázat esetében a pályázónak önrészt
kell felmutatni ahhoz, hogy nyerhessen. Ennek nagysága min-
den esetben változó. Most a Városközpont beruházással kap-
csolatban nyílott lehetőség arra, hogy az önrész egy szeletét
visszanyerjük a város számára. A nyertes pályázattal 157 millió
forintot kaptunk, ami a viharos beruházásra gondolva, gyógyír
az ott keletkezett többletköltségek fedezetére.

Beköltözhettek a gyerekek 
Az elmúlt év beruházás dömpingjében, nagy jelentőséggel bírt
a Semmelweis Bölcsőde vadonatúj épületének elkészülte.
Október végén megtörtént az átadás, aminek egy szépséghibája
volt, hogy a gyermekek nem költözhettek be, mert egy szakha-
tósági engedély nem érkezett meg. Sajnos, többszöri ígéret
után, csak január elején vált lehetővé, hogy a gyermekek és a
pedagógusok birtokba vehessék a létesítményt. Január 10-én
megtörtént az ünnepélyes aktus, és most már teljes gőzzel telje-
sítheti funkcióját a bölcsőde.

Elszállítják a karácsonyfát
Minden évben gondot okoz, hogy mi legyen a kidobott kará-
csonyfával. Akinek vegyes tüzelésű kazánja van, annak ez nem
probléma, de sokaknak viszont az. A Vetüsz Kft. a korábbi
időszaknak megfelelően minden csütörtökön díjmentesen
elszállítja a kidobott karácsonyfákat. Amíg igény lesz rá, addig
begyűjtik a fákat. Az a kérésük, hogy a fákat rendezett formá-
ban helyezzék ki az utcára. Ezzel egyidőben a zöld - Vetüsz fel-
iratú - műanyag zsákban lévő zöldhulladékot is elszállítják a
ház elől.
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időpont: 2013. február 9-én, szombaton 20 órától
A vendégek szórakoztatásáról a Sicullus Zenekar gondoskodik.

A műsorban fellép: 
a Labdarózsa Népdalkör és Hompoth Csaba énekes

Belépőjegy: 2000,- Ft
Megrendelhető: +3620/336-21-36

+3670/774-32-68,  +3620/970-44-84

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör
szeretettel meghívja Önt és családját, 

valamint barátait a hagyományos 
Farsangi Batyus Bálra.

helyszín: Halmy Téri Általános Iskola
(2220 Vecsés, Halmy J. tér 1.) Köszönetnyilvánítás!

Köszönjük minden kedves testvérnek, rokonnak, barátnak,
szomszédnak és ismerősnek, akik jelenlétükkel, rengeteg
virággal, csokorral, koszorúval, részvétnyilvánítással, gyá-
szunkban osztozva előbb drága testvéremet, Palenik Zoltánt
(2012. december 5-én 57 évesen), majd drága édesanyámat
Récsán Jánosnét (szül. Kuli Ilonát, 76 évesen, 2013. január 4-
én) utolsó útjukra elkísérték.
A Gyászoló Család

Tárlatok a Kiállító-teremben 
Január 25. péntek 18 órakor
A periféri Art Képzőművészeti Stúdió „ARCOK” című kiállítása

Február 22. péntek 18 órakor
A Képző- és Iparművészeti Társaság amatőr alkotóinak tárlata 
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Megnyílt a Vecsési Tankerület irodája
Állami fenntartásba és települési működtetésbe kerültek a
köznevelési intézmények

2013. január 9-én a Városháza Dísztermében sajtótájékoztató
volt a Vecsési Tankerület irodájának megnyitása alkalmából. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Marekné dr. Pintér
Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízott
elnöke, valamint jelen volt Dr. Szűcs Lajos Pest megye
Közgyűlésének elnöke, a négy település polgármestere, dr.
Hrutkáné Molnár Monika, a Vecsési Tankerület vezetője és
Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere.
A sajtótájékoztatón előbb Szűcs Lajos úr méltatta az esemény
jelentőségét, a tanügyi reform elkerülhetetlenségét. Marekné
vázolta az új oktatási rendszer felépítését, és az abban közremű-
ködő szereplők feladatait, a reformmal kapcsolatos elvárásokat.
Hrutkáné bemutatta a tankerület munkatársait: Hadnagy Judit
(Maglód), Varga Endréné (Maglód), Veszelovszkyné dr. Csóka
Gabriella (Ecser) és Vajda Ágnes (Vecsés). Hrutkáné Vecsésen
is dolgozott, de üllői illetőségű. Az összetételből adódóan a
szakemberek ismerik szűkebb pátriájuk gondjait, lehetőségeit. 

Később a jelenlévők átsétáltak a Károly utca 2. szám alatt kiala-
kított irodához, ahol megtörtént a nemzetiszínű szalag átvágása,
és mindenki megtekinthette a helyiségeket. Magát a létesít-
ményt Vecsés városa biztosította, újította fel és rendezte be. Az
informatikai eszközöket a járáshoz tartozó négy település:
Vecsés, Üllő, Maglód és Ecser együttesen vásárolták meg.
Elmondható, hogy minden igényt kielégítő feltételek mellett
végezhetik tevékenységüket a tankerület munkatársai. 
Érdemes áttekinteni, mit is jelent ez az új modell?
A köznevelési rendszer az állami fenntartás és az önkormány-
zati működtetés elve szerint alakult át 2013. január elsejétől. 
Az állami fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent,
amelybe beleértendő a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok gyakorlása és a
bérfinanszírozás. Az ország valamennyi iskolája ide tartozik,
kivétel az egyházi vagy alapítványi fenntartású köznevelési
intézmény. Így a Petőfi Sándor Római Katolikus Iskola fenntar-
tója nem az állam, hanem a Váci Egyházmegye Ordináriusa, ők
a szakmai munka irányítói, ellenőrzői. 
Az állami köznevelési intézmények fenntartását – az Oktatási
Szakállamtitkárság és az Oktatási törvény alapján - az új köz-
ponti hivatal, a központi és területi szervekből álló Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) koordinálja. Az ország-
ban 198 tankerület kezdte meg munkáját novemberben, a járási
megosztásnak megfelelően. Az átalakítás 2748 köznevelési
intézmény – az óvodák kivételével – átvételét jelenti, és közvet-
lenül 126 000 pedagógust és több mint 1,2 millió tanulót érint.
Vecsés esetében a másik három iskola és a zeneiskola a vecsési

tankerület irányítása alá tartozik. A háttérbeszélgetések során
elhangzott, hogy azért, mert tanév közben történt az átadás-
átvétel, ezért nyárig minden változatlan marad. Menet közben
történik a helyzetelemzés és felmérés, hogy a jövőben az intéz-
ményi feltételek azonosak legyenek, de semmi se gátolhassa a
sokszínűség vagy a minőség kérdését. Kiemelték, hogy a koráb-
bi tanfelügyeleti rendszerrel szemben jelentős a különbség. A
tankerület nem a Járási Hivatal keretén belül, hanem az oktatá-
si rendszeren belül végzi munkáját. A tankerületben dolgozók
feladata nem a tanfelügyelet, mert az most kerül majd kialakí-
tásra. A tanfelügyelők is a tankerületnek továbbítják észrevéte-
leiket, éppen a kiegyensúlyozott feltétel és követelményrend-
szer elérése végett.
Az állam a fenntartói feladatok átvételével és annak anyagi
fedezetével biztosítja a kistelepülések továbbélését, a jó minősé-
gű köznevelési rendszer megteremtését, hogy egységes szakmai
elvek alapján szerveződő, a gyerekeknek egyenlő esélyeket nyúj-
tó oktatási rendszer működjön az országban. 

Az önkormányzati működtetés kérdése kicsit bonyolultabb. 
A működtetés vállalásáról, vagy az arról való lemondásról az
önkormányzatoknak lehetőségük volt nyilatkozniuk még dec-
emberben az ún. „átadás-átvételi törvény” alapján. Fontos
megjegyezni, hogy az intézmények tulajdonjoga az önkormány-
zatoknál maradt. A 3000-nél alacsonyabb lélekszámú települé-
sek közül 83 nyilatkozott úgy, hogy az iskoláját a jövőben is
maga akarja működtetni és nem kéri az állami szerepvállalást
ebben. Közülük 55-en kaptak erre engedélyt az oktatásért fele-
lős minisztertől. Jól látható, hogy az állam intézkedése a kiste-
lepüléseknél éppen az iskolák helyben maradását garantálja,
hiszen jelentős költségekről van szó, amelyet a kisfalvak nem
tudnak biztosítani a pedagógus bérekkel együtt. A korábbi rend-
szerben gyermekszám szerinti kvótát kapott a település az okta-
tás finanszírozására, ami azonban nem volt elegendő. Vecsés
esetében is csak a költségek 60-70 %-át fedezte, a többit az
önkormányzat fedezte.
A 3000 főnél nagyobb lélekszámú települések közül csak 120
nem vállalta iskolája működtetését, inkább hozzájárulást fizet
majd az államnak. A többi település nem mondott le az iskola
működtetéséről, így Vecsés is vállalta a fűtés, a világítás és
egyéb rezsik anyagi vonzatát, valamint takarítók, karbantartók,
konyhai dolgozók bérköltségeit.
A rendszer talán legfontosabb eleme a pedagógus életpálya
modell bevezetése, a fizetések és juttatások rendszerének egy-
ségesítése. A kormány 2013 szeptemberétől kívánta ezt beve-
zetni, de Uniós és IMF aggályok miatt ez bizonytalanná vált. A
legújabb hírek szerint mégis nagy a valószínűsége annak, hogy
a bevezetése megtörténik.

szalontai                                               Fotók: Katona Csaba

a tankerület munkatársai



Jubilánsok köszöntése 23. alkalommal
Karácsony másnapján a Szent Kereszt templom hívei együtt
ünnepeltek azokkal a jubiláló házaspárokkal, akik a falusi temp-
lomban esküdtek örök hűséget. Ez volt a 23. alkalom, hogy az
egyházközség plébánosa ünnepi szentmisére hívta a jubilánso-
kat: „Jelenlétükkel, hűségükkel adjanak példát! Erre a példára
ma nagy szükség van. Tegyék lehetővé, hogy az egyházközség is
köszönthesse a gyémánt-, arany- és ezüstlakodalmukat ünneplő
házaspárokat.“
A misén német és magyar karácsonyi énekek hangzottak fel.
Mihály atya méltatta a jubilálók hűségét, kitartását. Példának
állította a fiatalabbak elé. A prédikációt követően Kaposi József,
az egyházközség világi elnöke név szerint szólította a megjelen-
teket, akiknek Dr. Huszka Mihály plébános, Szlahó Csaba, a
város polgármestere és Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke gratulált. Átadták a köszöntő sorokat tar-
talmazó emléklapot egy Vecsési Kalendárium kíséretében. 

2012-ben gyémántlakodalmasok voltak Kári János és
Kemenyeczki Erzsébet. 
Aranylakodalmukat tartották Abonyi József és Egresi Éva,
Strohmayer Ádám és Kovács Piroska, Sárdi János és Solti
Anna, Csendesi Márton és Révai Mária, Kiss Lajos és Remete
Mária. 
Ezüstlakodalmasok voltak Juhász János és Horváth Veronika,
Hegedűs Géza és Zentai Mónika, Dabasi János és Simon
Szilvia, Kiss József és Kiss Zsuzsanna.
(Két gyémántlakodalmas házaspárt a távollétükben köszöntött
Kaposi úr. Ők gyengélkedés miatt nem tudtak eljönni: Bekker
József és Orosz Veronika, valamint Szöllősi Lőrinc és
Frühwirth Erzsébet, akik Németországban élnek.)

Írás és fotó: -wirth

Megemlékezés a Dunakanyarban
Szomorú esemény évfordulójára kaptunk meghívót Ivor
Andrásnétól, a nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökétől. Január 6-án a Dunakanyar elhurcoltjaira emlékeztek.
A megemlékezés szervezője a Nemzeti Emlékezés Harangja
Alapítvány és Nagymaros város volt. A zsúfolásig megtelt
templomban Beer Miklós püspök úr celebrálta a 10 órai szent-
misét. A mise egy közismert hadifogoly énekkel kezdődött,
majd püspök úr köszöntötte Csuka Tamás református püspök
urat, Áder János államelnök úr személyes megbízottját Dr.Gróh
János Gáspár urat, Harrach Péter képviselő urat, Zebegény,
Kismaros és Nagymaros polgármesterét. 
Homiliájában püspök úr felidézte Tábori Nándor, Újlengyel
plébánosának személyét. Tábori (Tagscherer) Nándor fiatal teo-
lógusként önként ment el az elhurcolt taksonyi svábokkal az
orosz „fogságba”. Mikor a felhívásra megjelent a sváb fiatalem-
ber a reverendájában, hazaküldték. Hazament felvette a civil
ruháját, visszament, és megkérdezte: Így már alkalmas leszek?
Alkalmas lett, elvitték az övéivel. A szentmisét követően
Petrovics László, Nagymaros polgármestere idézte meg az ese-
ményeket. Államelnök úr köszöntőjét Gróh úr tolmácsolta.
Ezután Harrach Péter képviselő úr méltatta a három település-
nek a hagyományok őrzésére tett törekvéseit. A megemlékezés
Szt. István és Boldog Gizella szobra előtt elhelyezett emléktáb-
lánál koszorúzással folytatódott. A vecsésiek nevében mi is
elhelyeztük a Kulturverein koszorúját.
A koszorúzást követően a művelődési házban fogadták a vendé-
geket. Jó alkalom volt egy kis beszélgetésre. Beer Miklós püs-
pök úr örömmel vette át az új Vecsési Kalendáriumot.
Elismerését fejezte ki, hogy 20 esztendeje minden évben meg-
jelenik. Arról is szólt, hogy szívesen tett eleget a meghívásnak.
Tavaly Zebegényben volt, jövőre pedig Kismarosra is elmegy.
Elmondtuk, hogy mi sem feledkezünk meg az elhurcoltjainkról.
1990 óta minden szeptemberben van nálunk megemlékezés és
szentmise a hadifogságot és málenkij robotot elszenvedőkért.
Harrach Péter a vecsési közéletről érdeklődött. Petrovics
László, Nagymaros polgármestere a beszélgetés során említést
tett a város megőrzött értékeiről. Pályázatot nyújtottak be ebben
a témában. Tervezik a szép, régi, német feliratú keresztjeik fel-
újítását.

Szép napunk volt, ha tudunk, jövőre Kismarosra is elmegyünk.
Erre biztatott bennünket Andresz Györgyné, a Kismarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője is.

Írás és fotó Frühwirth Mihály
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Meghívó
2013 február 02-án 19 órai kezdettel immár 36. alkalommal kerül

megrendezésre  a hagyományos Vecsési Svábbál. 
Az idei évben is az Airport Hotelben várjuk táncos lábú vendégeinket.   

A jó hangulatról a Heitere Buam zenekar gondoskodik, 
fellép a Lumpen Klumpen tánccsoport.

Német népviseletben megjelenő vendégeink között értékes nyereményeket 
sorsolunk ki!  A megfáradt vendégsereget hajnalban az Airport Hotel minibusz

szolgálata Vecsésen térítésmentesen hazaszállítja. 
Jegyek korlátozott számban 5500 Ft  áron kaphatók.

Szlahó-Fazekas Ágnes:  06304708371

HITELKIVÁLTÁS
Forint alapú, kedvező kamatozású hitelek. 

Akár 14 munkanap alatt juthat adósságrendező hitelhez. 
06 20 250-7004 dudas.katalin58@gmail.com
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Mindenki Karácsonya
Kínálta magát a szép, új Piac tér, hogy december 23-án már itt
rendezze meg a Lokálpatrióták Egyesülete, a Vecsési Barátok
Köre és Vecsés Város Önkormányzata a hagyományosnak
tekinthető MINDENKI KARÁCSONYA rendezvényt.
A nagyon szép környezethez az időjárás is hozzátette a maga
szépségét. Hóval és hideggel borította be a környéket, ami a
díszletekkel együtt barátságos karácsonyi hangulatot árasztott a
kilátogató vecsési polgároknak.

Új színfoltként vásározók sátrai is színesítették a teret, így azok,
akiknek még hiányos volt az ajándékok listája, itt pótolhatták az
elmaradást. A pavilonok sorában találhattunk kürtöskalácsot,
fahéjas kandírozott mogyorót, különféle édességeket, aszalt
gyümölcsöt, mézet, szalmából készült dísztárgyakat, bőrdísz-
műves termékeket és még sok egyebet.
A karácsonyi hangulathoz elengedhetetlen kellék a betlehemi
jászol, a forralt bor, a lángos, a sültkolbász és a sok finom süte-
mény.

A rögtönzött színpadon Pável Béla alpolgármester köszöntötte
a vendégeket és hívta színpadra a fellépőket. Dr. Huszka Mihály
római katolikus plébános atya advent 4. vasárnapján Jézus szü-
letéséről, karácsony lelkünkben elfoglalt helyéről beszélt.
Külön köszönet jár a fellépőknek, akik az időjárás ellenére ked-
veskedtek a teret megtöltő vendégeknek. Kiemelendőek a tán-
cosok, akik a vacogtató hideg dacára csodaszép báli ruházatban
keringőztek a színpadon.
A szervezők köszönik a támogatásokat: 
A Vecsési Zeneiskola növendékei, Bálint Ágnes Óvoda gyerme-
kei, Wetschescher Nachtigallen Kórus, Rosmarein Tánccsoport
- Dóróné Zemmel Katalin, Vetüsz Kft., Kári József, Kiss Gábor,
Vrankó Géza, William’s TV - Kortye család, Dunszt Péter -
Sziszi Kedvence cukrászda, Burai család és Gilicze Gabi.

VT info

Szent János napi boráldás
Bár a János napi boráldás eredete évszázadokra tehető, mégis
csak pár éve, hogy ismét polgárjogot nyert, a szó legszorosabb
értelmében. A rendszerváltozásig elfelejtődött – annyi mással
együtt – ez a szép és messze nemcsak egyházi fogantatású
hagyomány. 

A bor fogyasztását sokszor kötik össze Szent Jánossal.
Szentmisén a pap a következő szavakkal adja vissza a bort a
híveinek: „Igyátok Szent János szeretetét!” Tehát a megszentelt
bor maga az evangélista szeretete. Nyilván a megszentelt bor
tiszteletében benne van a természet csodálatos alkotóerejének, a
szőlős- és a borosgazda verejtékes munkájának dicsérete is.
A Vecsési Borbarátok Egyesülete kezdeményezésére 2007-től
van János napi boráldás a Szent Kereszt templomban. Idén Dr.
Huszka Mihály atya szentelte meg az oltárhoz kitett borászati
eszközöket és a gazdák borait. Szentmise után a jelenlévők meg
is kóstolhatták a remek vecsési borokat, sok más finom falat
kíséretében az altemplomban.

VT info
Fotók: Nagy István Elek

Köszönjük!

A VECSÉSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma
köszönetét fejezi ki mindazon adófizető állampolgárnak, aki a
2011-es Szja 1 %-ának felajánlásával támogatta alapítvá-
nyunkat. A folyószámlánkra így átutalt 214.702,- Ft-ot a
Mosolyország Óvoda nevelőmunkájának támogatására - vizu-
ális eszközök, sporteszközök és informatikai eszközök vásárlá-
sára, karbantartására, sport tevékenység támogatására, művé-
szeti nevelés fejlesztésére, valamint bútorzat cseréjére, javítá-
sára kívánjuk fordítani.

Kuratórium

Fotó: Polgár Gyula

Fotó: Katona Csaba
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A József Attila Mûvelôdési Ház 
(www.jamhaz.hu) hírei

Varsa Mátyás színész-rendező, a Vecsési Kisspista Színház vezető-
je írásában a kultúra és művelődés szavunkat és az ezzel kapcso-
latos elnevezések jelentését járja körül. Írását az új Művelődési
Központ (ez volt az épület „hivatalos” elnevezése a beruházás
ideje alatt) új neve, a Bálint Ágnes Kultúrvár inspirálta.

A művelődés nevei
Valamikor a művelődési házat kultúrotthonnak hívták. Otthona
volt akkor még a munkásoknak, a cserkészeknek… Az egykori
Munkásotthon (ma: Kiállítóterem) munkások téglajegyeiből épült
fel, megnyitójára a legendás szociáldemokrata vezér, Kéthly Annát
várták - helyette, elfoglaltsága miatt egy országgyűlési képviselő
mondott beszédet. Az öreg cserkészek a „hová mész?” – kérdésre
ma is azt felelik sokszor: „megyek az otthonba”. A hasonló jelen-
tésű kör is otthonosságot áraszt: Gazdakör… Az iparosok testüle-
tet alkottak, a szó önálló egyének egytestté szerveződését fejezi ki.
Az otthonból idővel szimplán kultúrház lett (aki otthon akarja
érezni magát, menjen haza.) Később, a nagyobb helyeken új
elnevezés született: központ. Művelődési Központ. De mára,
mint olvasom, a központ szó is korszerűtlenné vált. (Ma min-
denki a saját kultúrájának középpontja, ne akarjon senki a kul-
túrában központi helyre tolakodni). Helyette jön – legalábbis
nálunk - a vár. Kultúrvár.
Az otthonból néhány évtized leforgása alatt erődítmény lett.
Védmű. (Utolsó bástya?) Kérdés, ki fogja a kultúrát ostromol-
ni? A „további fejlődés” vagy az emberek?
Az intézmény nevével párhuzamosan az ottdolgozók munkaköri
megnevezése is megváltozott. A népművelőkből művelődésszerve-
zők lettek - mivel a népművelő szó elavult. (Hogy is jöhet bárki
ahhoz, hogy a másik embert művelje? Ez csak akarata ellenére tör-
ténhet. A nép művelt, nagyon jól tudja, mi kell neki. A művelődész-
szervező dolga pedig az, hogy az ő igényeit elégítse ki. (Egyébként:
már régóta nincs is nép – ez a szó is kiment a divatból.)
Valamilyen kínálatra azért mégis szükség van (elvégre a fogyasztói
világban nem lehet elvárni az emberektől, hogy mindent maguknak
találjanak ki.) Viszont lehet értük versenyezni. Megcélozható az
értelmük, az érzelmeik és a legősibb – ezért primitív – ösztöneik;
agresszió, félelem, szexualitás, sebesség - gondolat és érzelem nél-
kül. És akinek kedve van, állítsa mellé Latinovits Zoltánt, amint
Ady Endrét szaval. (Lehet, hogy nem lesz túl sikeres, de mit
tegyünk, ha az emberek figyelmét jobban felkeltik a lét- és fajfenn-
tartáshoz kapcsolódó elemi ösztönei. Valahol mélyen az ember is
csak egy állat, és ezzel mindig lehet pénzt keresni.)
Így lett az otthonból vár. Védelem a kultúrának.
De miért lett a kultúr- előbb művelődési-vé, s miért vedlik most
vissza újra kultúr-rá? A kultúr-t azért száműzték eleink, mert
nem tartották elég magyarnak. A szavaink történetét, eredetét
feldolgozó Etimológiai Nagyszótár három rokonváltozatát
említi ennek a szónak: kultúra, kulturális, kultusz. A „kultúr”
nincs közöttük. A kultúra szócikken belül kitér a kultúr- hasz-
nálatára, mint amely összetett szavak előtagjaként szerepel.
Erről a következőket mondja: „A kultúr- előtagú összetételek
(vö. 1870… „Magyarország… ott áll, ahonnan a culturállamok
még a múlt században kibontakoztak”) német mintát tükröznek,
vö.: ném. Kulturstaat ’kultúrállam’, Kulturhaus ’kultúrház’,
Kulturpolitik ’kultúrpolitika’ stb.”
Kultúra szavunk egyébként a ’gondozás, művelés’ (más vonatkozás-
ban ’gazdaság’ és ’szellemi képzés’) jelentésű latin cultura eredetre
vezethető vissza. Tehát már az eredeti jelentés is a műveléshez kap-

csolódik. Én a művelődés-t szebb szónak tartom a kultúr-nál (bár a
művelődési mindig egy kicsit falsul csengett a fülemnek, mint ami
„amolyan művelődéses”, de nem igazán művelő). A mi nyelvünknek
van egy szép sajátossága: nagyon sok képzővel rendelkezik, ame-
lyekkel gyakran szófüzéreket alkot. Így szavainkban sokszor egy-
szerre több szó is jelen van. Ezek megvilágítják egymást, dimenzió-
kat vonnak, teret rajzolnak maguk köré. Közösen hatnak és különös
érzékletességet okoznak. A művelődés is ilyen szó. Benne van a
művelődik, a művelődikben a művel, a művelben a mű. Nem kell
elmagyarázni senkinek, hogy mit jelenthet a művelődés, ha tudja, mi
a művel meg a művelt – a többi tagból kikövetkeztethető.
Hogy mondjak is valamit: a kultúr- nem igazán magyaros. Ha sza-
bad javaslattal élnem; ha már az új művelődési házat mindenképpen
kultúrvárnak fogják hívni, helyesebb lenne, ha Kultúra Vár-nak
neveznék. Ebben megjelenne a vár szó másik, azonosalakú jelen-
tése is: egy olyan vár, amely vár minket, ahol a kultúra vár – ránk.”

Egy szép, irodalmi találkozó - advent idején
Vecsésen közel öt éve működik a G. Ferenczy Hanna Irodalmi
Kör. Verseinket havonta olvashatják a VT-ben és évente a Vecsési
Kalendáriumban. Időnként a könyvtár szervezésében fellépünk
irodalmi délutánokon, de volt már önálló rendezvényünk is:
Legutóbb a Labdarózsa Népdalkör karácsonyi lemezbemutatóján
mondtuk el verseinket. Havi rendszerességgel megörvendeztet-
jük a Gondozási Központ szépkorú gondozottjait. Alkotásainkkal
részt veszünk különféle pályázatokon, publikálunk irodalmi
folyóiratban, és kapcsolatot tartunk nagynevű – régen működő –
irodalmi körökkel, mint a Krúdy Gyula vagy a Táncsics Mihály
Kör, ahol sok szép verset, prózát, mesét mondhatunk és hallgat-
hatunk. Irodalmi Körünk meghívást kapott december 15-ére a
Keresztény Alkotók Közösségétől az Erdélyi Magyarok
Egyesületének Házába. Megható, szép élmény volt a zsúfolásig
megtelt házban a színvonalas műsor, a versek és a dalok.
Nagyon sok alkotó ember szerepelt a programban, és büszkeség-
gel mondhatom el, hogy egy vecsési irodalom köri társunk –
Varjasi Béla - az új, közelmúltban megjelent – immár harmadik -
könyvéről beszélhetett, és versét is elmondhatta, nagy sikerrel. A
műsorban csodálatos élmény volt Dévai Nagy Kamilla saját gitár
kíséretű megzenésített vers- és népdalcsokra, áhítattal hallgattuk.
Meg kell említenem még az „Üveghang” Társulatot, amelynek
tagjai kisebb fogyatékkal élő emberek, de csodálatosan verseltek,
énekeltek. A megható esemény közös imával, énekléssel zárult,
mindannyiunk nagy örömére, átéreztük a családias együttlét cso-
dáját, a szeretet energia-áramlását. A vendéglátás is úgy zajlott,
hogy a jelenlévők hoztak „ezt-azt”, hogy egy kis frissítő, süte-
mény elfogyasztásával emeljék az esemény sikerét.

Írás és fotó: Benke Mária

Szénási Sándor költő Stancsics
Erzsébet író-költővel, a Táncsics

család leszármazottjával



Az iskolán kívüli népművelési tevékenység Vecsésen az 
I. világháború után

Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági isko-
lán kívüli Népművelési Bizottságának Évkönyve I-II.

„Pest megyében a háború után 52 ezer gyermeknek, vagyis 31
%-nak nem volt helye az iskolában, az iskolák zsúfoltak voltak,
minden második gyermek nem járt ismétlő iskolába és minden
hatodik gyermek egyáltalában nem járt iskolába.” 
1920-ban a Csonka-Magyarországon egy millió analfabéta volt.
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter örök
érdeme, hogy meglátta ezeket a tarthatatlan állapotokat és erős
kézzel sietett azok megszüntetésére. (9. 10. p.) Az iskolán kívü-
li népművelés szervezésére bizottságok alakultak, melyet a
132.243/1922. III. b. számú rendelet szabályozott. (17. p.)
Pest Vármegye Törvényhatósági Iskolán kívüli Népművelési
Bizottságának tagjai.
Választott tagok 1927. szept. 1-jétől 1932. augusztus 31-éig:
Boross Imre főjegyző, Vecsés - Fehér János esperes-plébános,
pápai kamarás, Vecsés.
Vecsés községben megalakult a helyi népművelési bizottság:
elnöke Boross Imre főjegyző és gondnoka Csiky Gyula állami
elemi iskolai igazgató (40., 53. p.)
A helyi népművelési bizottságok keretében megszerzett népmű-
velési előadássorozatok összeállításánál nagy gond fordíttatott
arra, hogy az előadássorozatok legalább 20-30 népies ismeret-
terjesztő előadásból álljanak, amely előadássorozatokban
egyenlő arányban foglaljanak helyet a történelmi, földrajzi, iro-
dalmi, állampolgári, mezőgazdasági, természettudományi és
egészségügyi ismeretek, továbbá az időszerű kérdések. (60.p.)
Vecsés községben 1927/28. iskolai évben 6 elemi ismeretter-
jesztő tanfolyamot tartottak. Előadók: Eötvös Mihály polgári
iskolai igazgató, Dr. Cservinka Jenő, Gedeon János, Veingart
Vendel polgári iskolai tanár voltak.
A tanfolyamokra összesen 332 fő iratkozott be és 205 fő végez-
te el. Az órák hetente 1 alkalommal, éves szinten átlagosan 70
órásak voltak. A hallgatók elemzése:

Analfabéta tanfolyamok
Pest Vármegye Népművelési Bizottsága teljes tudatában volt
annak, hogy ha rendszeres iskolán kívüli népművelést akar
végezni, akkor elsősorban az analfabéták számát kell eltüntetni.
(61.p.)
Az 1927/28-as iskolai évben 2 analfabéta tanfolyamot indítot-
tak Vecsésen. Tanfolyamvezetőjük Szarka Géza állami tanító
volt. A két tanfolyamra 71 fő iratkozott be és 48-an végezték el.
Heti 4 órában, összesen 60 órában tanultak. 
Életkor szerinti megoszlásuk: 15-18 éves 19 fő, 18-20 éves 17
fő, 20-25 éves 12 fő.
Foglalkozásuk szerint: Gyári munkás 19 fő, háztartásbeli 16 fő,
földműves 7 fő, iparos 6 fő. 

A községek közül népművelési munka eredményeit tekintve
első helyen áll Pilis község, amelynek népművelési eredményei
Horvay Lajos állami elemi iskolai tanító munkájához fűződik,
ezután következik Monor község, majd Vecsés, ahol a népmű-
velési munkálatokat Fehér János pápai kamarás, esperes-plébá-
nos és Boross Imre községi főjegyző irányítják. (356.p.)

Vecsés községben 1928/29. évben 84 fő végezte el az ismeret-
terjesztő tanfolyamokat. Anyanyelvét tekintve 28 fő magyar és
56 fő német, 15-25 éves korig bezárólag. Előadók: Lenkey
Győző, Szarka Géza állami tanító, Simon M. Donatilla és Weisz
M. Leonidas szerzetes-tanítónők voltak. 
A Kultúrház és a Gazdakör is rendelkezett könyvtárral, 674
kötettel. Könyvtárosi teendőket a Gazdakör könyvtárosa látta
el. Ami biztos, hogy a Magyar állampolgári és jogi ismeretek,
az Egészségügyi ismeretek I.-II., és a Magyar költők I.-II. című
népművelési vezérkönyveket a vármegye minden községe és
városa között kiosztotta - díjtalanul. A népies előadások száma
24 volt, a legtöbb egészségügyi, történelmi, mezőgazdasági
témában. A hallgatók átlagos száma 183 fő, megoszlását tekint-
ve 127 fő nő, 56 fő férfi volt. Egy előadáson legtöbben 500-an,
legkevesebben 40-en vettek részt. Hat színielőadást tartottak, és
63 szavalat hangzott el. A községnek 1 énekkara volt, 24-szer
léptek fel. A fúvószenekar 3-szor adott műsort. A kultúrház
rádióval nem, de vetítőgéppel rendelkezett.”
(Összeállította a Városi Könyvtár)
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Életkor szerinti megoszlás Foglakozás szerint Elemi iskolai végzetts. sz.
15-18 év 157 fő Napszámos 40 fő I.o. 6 fő
18-20 év 30 fő Földműves 42 fő II.o. 27 fő
20-25 év 18 fő Ip. és gy.munkás 72 fő III.o. 50 fő

Iparos 35 fő IV.o. 58 fő
Kerekedő 1 fő V.o. 25 fő
Cseléd 7 fő VI.o. 39 fő

Róder Imre Városi Könyvtár - Helytörténeti Rovat

A vecsési analfabéta-tanfolyam hallgatói.
Középen áll Szarka Géza állami tanító, tanfolyamvezető.

Hol tart a Vecsési Mesekönyv - Meseláda?
Örömmel tájékoztatok minden kedves vecsési lakost és a köz-
vetlen érintetteket - meseírókat, rajzolókat, szülőket, rokono-
kat, ismerősöket, barátokat és támogatókat -, hogy a Vecsési
Mesekönyv - Meseláda nyomdára kész állapotban van. Kérünk
mindenkit, aki szívesen és nagylelkűen szeretne a megvalósí-
tásában társ lenni, hogy az alábbi számlaszámra utalhat át
támogatói összeget: 10402094-50526550-48741008. Átutalás-
nál a közlemény rovatban szíveskedjenek megjelölni a támo-
gató nevét és a pénz felhasználására történő „Vecsési
Mesekönyv” megjegyzést.
Eddigi támogatóink: Vecsés Város Önkormányzata,
Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány, Balogh Bartim Bt., ZOMA HUNGÁRIA Bt.,
Mosolyország Óvoda /A Vecsési Gyermekekért Alapítvány. 
Minden támogató nevét megörökítjük az utókor számára a
mesekönyvben. A mesekönyv bemutatóját ez évben a költészet
napjára (ápr.11.) tervezzük egy bensőséges mesedélután kere-
tében. Kívánom, hogy legyünk minél többen aktív részesei és
résztvevői ennek a nagyszerű alkotásnak és eseménynek!

Szabolcsi Hubertné



8  Önkormányzat                                                                                             Vecsési Tájékoztató 2013 január

Mi történt 2012-ben? Beruházások
Követve a korábbi évek szokását, áttekintjük a magunk mögött
hagyott esztendő történéseit. Az alábbiakban a 2012-es beruhá-
zásokat vesszük sorba. Ami örvendetes, hogy van miről írni,
elmondhatjuk, hogy gazdagodtunk.

Elkészült az új Semmelweis Bölcsőde! 
Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsőde számá-
ra című (KMOP-4.5.2-09-2009-0006) projekt. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a Széchenyi Terv társfinanszírozásával valósult meg. A
projekt teljes elszámolható összege közel 235 mFt. Az Európai
Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ennek
90%-a. A város önerős vállalása közel 23,5 mFt.(10%).

Előzmény
Gondos előkészítés (ingatlan vásárlás, tervezés, nyertes pályá-
zat) után a közbeszerzési eljárás 2011 nyarán fejeződött be. A
13 ajánlattevő közül a nyertes Kunhegyesi Építő Kft.-vel
augusztus 8-án lett megkötve a vállalkozási szerződés.
December végén megtörtént a bölcsőde kiürítése. A csemeték
az építkezés idejére a Tündérkert Óvodába kerültek, a felszere-
lésekkel együtt.
A beruházás
2012. február 1-jén 15 órakor ünnepélyes keretek között tették
le a leendő önkormányzati intézmény alapkövét. Az alapkőbe
elhelyezett időkapszulába az alábbi tárgyak kerültek:
a Vecsési Tájékoztató 2012. januári száma, a Magyar Nemzet
2012. február 1-jei száma, a képviselő-testület és a megvalósí-
tásban részt vevők névsora, a Semmelweis Bölcsőde munkatár-
sai és kép a régi bölcsődéről, a gyermekek névsora és kép a
2011-2012. évfolyamba járó gyermekekről, a 2012-ben forga-
lomban lévő pénzérmék, Vecsés zászló és emléklap az alapkőle-
tételről: polgármester, jegyző, kivitelező és intézményvezető
aláírásával.
2012. október 29-én volt a Semmelweis Bölcsőde új épületének
átadása. Szlahó Csaba polgármester és Bánné Nagy Eszter, a
bölcsőde vezetője vágta át a nemzeti színű szalagot. A vendégek
megtekinthették az épületet, majd a Művelődési Házban Szlahó
Csaba és Onhausz Tibor tervezőmérnök tartott sajtótájékoztatót
a beruházás részleteiről.
A hatóságok késedelmes ügyintézése végett a gyermekek csak
január első napjaiban vehették birtokba a létesítményt.
A közel 800 négyzetméteres új épületben az 5 új csoportszobá-
ban 66 gyermek helyezhető el. A csoportszobák mellett egy
gyermekorvosi szobát is kialakítottak. Külön konyha is épült, a
szükséges alapanyag-raktárakkal és konyhai eszközökkel
együtt. Az emeleten fejlesztő szoba szolgálja az alapellátáson
túli, egyéb klub-jellegű tevékenységeket. Itt vannak az irodahe-
lyiségek, a személyzeti öltöző és mosdók, valamint egy irattár. 

Az energiatakarékosság érdekében az épületet korszerű szigete-
léssel, nyílászárókkal látták el. A gyermekek érdekében mozgás-
kultúrát s szellemi fejlődést elősegítő játékokat, eszközöket is
beszereztek. Az udvaron zöldfelület van kerti játékokkal és egy
játéktárolóval.

Öt szép utcával gyarapodtunk
A KMOP-2.1.1/B-09-2009-0037. azonosító számú útépítési
pályázaton az önkormányzat 2010-ben nyert a „Belterületi utak
fejlesztése ” pályázaton, így lehetőség nyílt öt utca aszfalt bur-
kolattal történő kiépítésére. A terveket Zsilák Zoltán tervező
készítette. A pályázaton elnyert összeg 249 500 000,- Ft lehetett,
mely a projekt 65%-a. 

A pályázat 2011-ben indult a Magyar utca kiépítésével, mely az
ott lakók nagy elégedettsége mellett meg is valósult a nyár során.
A pályázat további része idén folytatódott. A 12 ajánlatadó
közül a legkedvezőbb feltételeket ajánló Baranya Aszfalt Kft.
nyerte el a munkát közel 116 mFt + Áfa értékkel, valamint
összesen 5 évig tartó jótállással.
A beruházás során a József Attila utcában az útburkolás mellett
kétoldali kerékpársáv is készült 225 fm, valamint járda épült 181 fm
hosszúságban. A Lévai utcában útépítés és 317 fm járdaszakasz
készült el, valamint a Tó utcában az út szilárd burkolattal való
ellátása mellett 59 fm járda és buszöböl is kialakítást nyert. A leg-
hosszabb útépítés a Klapka utcában valósult meg 776 fm-en. 
Május végén fejeződött be a két évet felölelő beruházás. A hiva-
talos átvétel után 2012. június 23-án, szombaton a Halmi-tele-
pen a Klapka utcai kápolnánál vidám utcabulit rendeztek.
Szlahó Csaba polgármester köszöntője mellett áldást osztott
Varga Péter plébános atya.

Önkormányzati útépítések
A VETÜSZ Kft. kivitelezésében - 100 %-ban önkormányzati
finanszírozásból - elkészült négy (Gammel, Munkácsy, Tölgyfa
és Bokor) utca építése. Az utcákat betonszegéllyel és mart asz-
falt alappal látták el és anyagi lehetőségektől függően kapnak
majd végleges burkolatot. Elkészült az aszfaltozása és átadták a
rendeltetésszerű használatnak a Külső-gyáli utcát. 

Fotó: Kolonics Csaba

Fotó: Polgár Gyula

Fotó: Kolonics Csaba
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Mi történt 2012-ben? Beruházások
Kitérő után – befejezés előtt a Művelődési Központ
Vecsés városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabili-
tációja című (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013) projekt. A projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Előzmény
Több éves előkészítő és pályáztatási tevékenység után a közbe-
szerzési eljárás a 2010. év decemberében indult. A többfordulós
tárgyalás után az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó
HÉROSZ Zrt. és H-Vill Kft. (későbbiekben HÉROSZ Kft.)
konzorcium nyerte el a generálkivitelezést 717 mFt+ Áfa össze-
gért. A munkákat 2011. március 8-án kezdték meg.
Vecsés város anyagi forrásai rendelkezésre álltak, és miután
uniós források tették ki a nagyobb részt, minden esély megvolt
arra, hogy 2011 telére elkészül az új Művelődési Központ.
Október végén azonban a Hérosz Zrt. csődeljárást kezdeménye-
zett saját maga ellen a hatalmasra duzzadt kintlévőségei miatt,
melyek gátolták őt az alvállalkozókkal szembeni teljesítésben.
Ez az eljárás hamarosan felszámolási eljárásra változott. 
Ezt követően szerződésbontás történt, majd elszámoltak a felek
a végzett munka arányában. Az önkormányzat mindent elköve-
tett, hogy a folytatás egy gyors közbeszerzési eljárás után újra
elindulhasson. de a hatóság tétlensége miatt hosszú várakozás
következett. Végül 2012 tavaszán került kiírásra az új pályázat.
A folytatás
2012. augusztus 6-án 14:00-órakor a Városházán aláírta az
önkormányzat a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezők
képviselőivel a kivitelezési munkálatok folytatásáról a szerző-
dést. A közbeszerzési eljárás két részből állt. A kivitelezés befe-
jezését és a színháztechnika megvalósítását a HUNÉP Capital
Bau Kft., a mobil lelátó és a karzat kiépítését a Kemotechnik
Kft., valamint a Vasalat Kft. nyerte el. A ház befejezésének
nyertes ajánlattevő által megajánlott összege nettó 419,8 millió
Ft, a mobil lelátó és karzat kivitelezésének megajánlott összege
nettó 29 millió Ft. 
A munka elkezdődött. Év végén megállapítható, hogy 2013 első
negyedében átadásra kerülhet az új létesítmény, amely a képvi-
selő-testület döntése értelmében a Bálint Ágnes Kultúrvár elne-
vezést kapta.

Az KMOP-5.2.1/B-2f-09-2009-0013 azonosító számú pályázat
által megvalósuló rehabilitáció az egész városközpontot érinti.
A projekt keretében 2011 őszére már megépült az Anna utcai
játszótér, 2012 tavaszán megújult a Miklós utca, valamint az
Eötvös utca egy szakasza és a Piac tér. A beruházáson belül a Fő
tér egészét térkövezték, parkosították, valamint parkolókat ala-
kítottak ki. A piac szeptembertől újra itt üzemel!

Egyéb beruházások:

- Befejeződött a Falusi iskolában a tornacsarnok vészkijáratá-
nak munkálata. A 8,5 mforintba kerülő nagyon fontos beruhá-
zásban az elkészült két nagy kijárattal elhárultak az akadályok a
tornacsarnokban megrendezhető rendezvények elől. 

- A Mosolyország Óvoda mindkét épületében sikerült komoly
fejlesztéseket végrehajtani.
A Kisfaludy utcában nyílászárók cseréje történt, a Tompa utcai
épület pedig teljes külső és belső rekonstrukción esett át. 

- A Tündérkert Óvoda régi iskolában elhelyezett csoportjai
megkapták a megígért játékokat, és elkészült a kerítés is. A
Petőfi iskolában a tornatermi részben a földszinti öltözők és
vizesblokkok újultak meg teljesen. A Fő utca 60. szám alatt
található épület - mely jelenleg a fúvószenekar próbahelyiségé-
ül szolgál - külső renoválása, a Dózsa György út 50. szám alatt
található háziorvosi rendelők vakolatjavítása és színezése is
megtörtént. 

- Megtörtént a Petőfi tér újraburkolása és a vízelvezetési rend-
szer korszerűsítése. Az ide lerakott köveket a KK Kavicsbeton
Kft. kedvezményes áron gyártotta le, mivel a jövőben a referen-
ciamunkái között kívánja bemutatni az elkészült teret. A Petőfi
térről felszedett térkövek egy részét a Vashíd Andrássy-telepi
oldalán, a Rudolf közben tették le. Az így kialakított parkolók
szolgálják ki a közeli háziorvosi rendelőt, de túloldali
Szakorvosi Rendelőintézetet is. 

VT összeállítás
Fotók: Kolonics Csaba

Vecsésen szépségstúdió teljes berendezéssel kiadó.
06 20 250-7004 dudas.katalin58@gmail.com
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Egy emlékezetes Kisherceg elôadás
Van egy igaz barátom, Vass Danika, akivel többet tudok a vasút-
ról, a mozdonyokról, a vonatokról beszélni, mint egykori diplo-
más vasutas kollegáimmal. Ez a kisfiú Dr. Csorba László vecsési
fogorvos unokája, és még csak első osztályos. Szinte minden
Indóház c. folyóirat megvan a gyűjteményében, és egyetlen kíván-
sága az volt, hogy karácsonyra egyszer Thomas gőzmozdonyos
pulóvert kaphasson ajándékba. A nagymamával órákig álltak a
vecsési vasúti felüljárón, és nézték a robogó vonatokat, mialatt ő
felvételeket készített róluk, pályaszám és típus szerint rendszerez-
te a mozdonyokat, és utánanézett a paramétereinek is. Minden
érdekelte, ami vasúti.  Akkor még nem járt iskolába, és mikor az
egyik nagynéni megkötötte neki a Thomas mozdonyos pulcsit,
abban ment el megnézni a vecsési Kinizsi utcán hóból épített
nagyszerű Thomas mozdonyt. Mikor megtudta, hogy nekem is
van közöm a vasúthoz, bejött a fogászati váróba, hogy beszélges-
sünk. Minden érdekelte a kisvasutaktól a Flirt motorvonatig vagy
a TRAXX mozdonyokig, sőt ezeket a szüleitől kapott fényképe-
zőgépen meg is mutogatta. 

Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen apró emberke mennyi infor-
mációt tud megjegyezni és biztonsággal kezelni. Erre akkor jöt-
tem rá, amikor egy délutánt a kerti filagóriában együtt töltöt-
tünk, s vittem neki néhány vasúti kiadványt. A gyermek látható-
an megnyílt, és olyan hosszú verseket is elmondott nekem, hogy
valósággal elkápráztatott. Született tehetségére, génjeiben
kapott örökségére szülei és nagyszülei is felfigyeltek.
Szeptemberben kezdte az iskolát, s elvitték szülei a kispesti
Mágnes-színház vezetőjéhez. A színházi vezető asszony már a
beszélgetés elején felmérte, hogy ezt a kisfiút a Teremtő küldte
hozzá, mert a Kisherceg c. darabban a főszerepet rábízhatja.  
Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy Danika személyesen eljött
az édesanyjával, hogy meghívjon a Kispesti Vigadóban tartott
előadásra. Hát lehet egy ilyen tehetséges gyermeknek nemet
mondani? Aztán megtudtam, hogy a fogorvos nagyapa is szeret-
te a verseket, az irodalmat, a színdarabokat, évtizedekig gyermek,
majd diákszereplő volt ő is a Nemzeti Színházban. Alma nem
esik messze a fájától - mondja egy régi magyar közmondás, amit
Danika tehetsége is hűséggel igazol. Mikor a nagyszüleivel oda-
értünk az előadásra, Danika nagy örömében jobban az ölembe
ugrott, mint a nagyszüleinek, sőt gyermeki nagy hittel kérdezte:
hát eljöttél? Aztán a színház vezetőjétől megtudhatta a nézőteret
zsúfolásig megtöltő közönség, hogy az előadás maga a csoda,
mert Danika úgy tanulta meg a szüleivel a több, mint 40 percnyi
szöveget, hogy még olvasni sem tud. A színdarabban közreműkö-
dő gyerekek, diákok és felnőttek együtt nem beszélnek annyit a
színpadon, mint Danika egymagában, ráadásul hihetetlen átélés-
sel, fegyelemmel. Exupery, ha hallhatta volna ennek a talpra esett
gyermek-Kishercegnek a monológjait, dialógusait, bizonyára azt
mondta volna: ezért már érdemes volt megírni a Kisherceget. Óri-
ási siker volt a modernizált előadás. 

A róka és a Kisherceg beszélgetésében Danika hitelesen erősítette
meg: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan.”.  Hát igen Kisherceg, ez a lényeges szemmel
valóban nem látható, de mint Jézus mondja: Boldogok, akiknek szí-
vük tiszta, mert ők az Istent meglátják (Mt 5;8). Az Istenről pedig a
Szentírásban ezt olvashatjuk: Az Isten szeretet (1Ján.4;8), és azt is,
hogy ezt a szeretetet küldte el karácsonykor az Ő Szent Fia által (Ján
3;16). minden embernek, neked is, szüleidnek, nagyszüleidnek is,
mindnyájunknak. Segítsen az Isten Danikám, hogy Kishercegként,
aztán majd felnőttként is jól működő ésszel, bátor hittel járd az
engedelmesség útját, az életben pedig sokszor megláthasd és meg-
tapasztalhasd majd a lényeget: az Úr csodálatos dolgait. 
Orosz Károly

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*

Boros hírek
Hagyományosan januárban rendezik borversenyüket a péteri
borosgazdák. Rangos versenynek tartják, ezért nagyszámú bor-
minta kerül elbírálásra. Talán a rossz szőlőtermés miatt, de ezút-
tal kevesebb, bár így is tetemes számú, 53 bormintát kóstolt a
zsűri és a közönség. A Vecsési Borbarátok Egyesületének tagja
Sárosi István ismét remekelt. Rozé boroknál kékfrankos rozéja
a legjobb lett, és ami ennél nagyobb dicséret, hogy a közönség-
díjat – az 53 borból a legjobbat – is ő nyerte el ezzel a borával.
Gratulálunk! A vecsési borászok március 9-én rendezik a IX.
Vecsési borversenyt. Felhívást és a tudnivalókat itt olvashatják. 
Az egyesület minden bort kedvelőt szeretettel vár a rendezvényre.
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Szénási Sándor István: 
Karácsony múltával

Karácsony múltával
a fenyő lepereg,
szemünkben a gyertyák
sokáig fénylenek.

December maga volt
a remény lelkünkben,
hogy ami elmaradt,
meglesz az újévben.

Arcunkon hópihét
olvaszt a január,
lábunkra hócsizmát
húz hideg február.

Támadnak új gondok,
nyomasztó hitelek,
és aki hitetlen,
először az fagy meg.

Jön az új nemzedék
jövőjét kutatva,
s ott van a gyereken
nagyapja kalapja.

Csak a fény ne váltson
sohasem sötétre,
csak a tény ne legyen
sohasem mellőzve!

Szórjon a gondolat
csillagot szívedre,
és akit szerettünk,
szeressük örökre!

Varjasi Béla: Az éltető

H2-O az életadó. Felbontható, s megfordítható.
Belőle inni, s rajta utazni jó.
Az életünk egyik alapvető eleme.
Kiszárad minden, s elsorvad nélküle.
A földi lét víz nélkül elképzelhetetlen,
de ha megvadul, rettentő kegyetlen.
Cunami, szél korbácsolta áradat,
elpusztít embert, állatot, falvakat.
Máskor élvezzük a tenger moraját,
gyönyörködve figyeljük egy vízesés zaját.
Olyan mint egy nagy szerelem, mit nem lehet
elkerülni.
Dühösek vagyunk rá néha, de nélküle nem
tudunk élni.

Benke Mária: Mesét írni

Mesét írni gyönyörűség,
elönt a gyermeki hűség...
Mesében minden lehetséges,
bárki lehet tehetséges!

A jó, a rossz, a csúf, a szép, 
mind fontos személyiség.
Intrika, gond, izgalom, 
a gonosznak nincs irgalom!

Mesélj sokszor, majd meglátod, 
milyen sok lesz a barátod. 
Örül neki felnőtt, gyerek, 
jutalmadat így elnyered.

Kelemen Bata Mária: Ünnep után

Csendes a ház, ünnep után. 
Üres papír lóg fönn a fán. 
Kalács vége a tányéron, 
Véget ért a szép karácsony.

A fenyőfa egymagában, 
Gyantát könnyez bánatában. 
Hullajtja a leveleit, 
Színes fénye nem világít.

Ezüst szálak, üveg díszek, 
Egy dobozban megpihennek. 
Mézes huszár nagyot ásít, 
Lovas túrát ma nem áhít.

Kisangyalka altatója. 
Mindegyiket elringatja. 
A karácsonyt újra élik, 
Ismét eljön, azt remélik.

Szép emlékük a lelkükben,
Meglapulnak egész évben. 
Bár az idő tovább halad, 
A karácsony velük marad!

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...

Lovas túrát ma nem áhít.

Kisangyalka altatója. 
Mindegyiket elringatja. 
A karácsonyt újra élik, 
Ismét eljön, azt remélik.

Szép emlékük a lelkükben,
Meglapulnak egész évben. 
Bár az idő tovább halad, 
A karácsony velük marad!

az oldalt öszzeállította: Szénási Sándor István

Deák István: 
Napraforgós csendélet (ekolin)
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A cserkészet 100 éves Vecsésen - 2. 
Dióhéjban beszéljünk az Attila Cserkészcsapatról.
Amint az első részben írtam, 1920-ban alakult meg. Részt vet-
tek a dzsemborin, a cserkészörvények szerint tevékenykedtek
egészen a szervezet feloszlatásáig. A csapat teljesen nem szűnt
meg, de mint cserkészek már nem tevékenykedhettek. Utaltam
arra is, hogy 1956-ban kísérletet tettek arra, hogy feltámasszák
a cserkészetet, de az ismert történelmi események ezt nem tet-
ték lehetővé. A rendszerváltáskor a Szent Szaniszló, a Kinizsi,
az Attila és a Sztárai csapatok még élő tagjaiból 42 fővel meg-
szerveződött az új Attila Cserkészcsapat. Mondhatjuk, ez a csa-
pat biztosította a jogfolytonosságot. A létszám ugyan emelke-
dett, elérte a 70 főt, de az újjászerveződött csapatot elérte a
magyar végzet. Különböző erők munkálkodásának következ-
ménye, hogy 1997-ben a csapat kettévált. (Vajon betartották-e a
Cserkésztörvény 7. pontját? Aligha.) A maradék létszám 51 fő
lett. Nem feladata ezen írásnak az ok okozati összefüggések fel-
tárása, megteszik ezt később arra hivatottak. Itt csak azt írom le,
amit olvastam. A bajt tetőzte, hogy megbetegedése következté-
ben cselekvésképtelenné vált a parancsnok (Kőpataki
Sebestyén), helyettese (Gaál Flórián) pedig súlyos betegség
után meghalt. A vezető nélkül maradt csapat Veres Tibort
választotta parancsnoknak. A munkát nehezítette, hogy semmi-
féle iratot nem adtak át az új vezetőségnek. Mindent elölről kel-
lett kezdeni. A baj, mint mondják, nem jár egyedül. Néhány éve
Veres Tibor elhalálozott, de a csapat jelenleg is működik.
A legfiatalabb, az 1997-es kiválás után alakult 1044. számú
Róder Imre Cserkészcsapat. Előbb Kellner János, majd halála
után felesége, Kellner Jánosné lett a vezetője. A csapat minden
évben megrendezi a Hősök napja ünnepséget, és részt vesz a
különböző ünnepi rendezvényeken. Vecsés Város Önkormány-
zata minden évben támogatást nyújt a cserkészcsapatoknak a
nyári táborozáshoz.

Utoljára hagytam azt a csapatot, melynek tagja voltam mindad-
dig, ameddig a cserkészetet fel nem oszlatták. Ez a Szent
Szaniszló csapat. Összejöveteleinket mindig vasárnaponként
tartottuk a Batthyány utcai székház udvarán. Ezen jelen voltak
a farkaskölykök – kiscserkészek – , az öregcserkészek és a
vezetők, valamint Verney Kornél plébános. Emlékeim, így 65
év távlatából homályosak, de mindig szeretettel gondolok az ott
eltöltött időkre. Néhai Somlyó Pista öregcserkésszel (Savanyó
István) sokszor felelevenítettük az akkori emlékeket. Többször
szólt a Szent Szaniszló csapat egykori tagjáról Hatlaczky
Ferencről, akinek Vecsés Város Önkormányzata emléktáblát
helyezett el a Könyök utcai szülői ház falán. Talán kevesen tud-
ják, de Hatlaczky Ferenc volt Magyarország első világbajnoka
kajak sportágban. A vecsési cserkészcsapat kajakjai a háború-

ban eltűntek. Vettek néhány kajakot, és lementek a Dunára.
Verney Kornél plébános mutatta meg neki, hogy egyáltalán
hogyan is kell kajakozni. Jó tanuló volt, mert a bemutatás után
hamar elkezdődött a karrierje. Előbb ifjúsági világbajnokságot
nyert, majd 1954-ben megszerezte Magyarország számára az
első felnőtt világbajnoki címet. Tanulmányait a Budapesti
Műszaki Egyetemen fejezte be, és szerzett építészmérnöki dip-
lomát. Korai halála megakadályozta, hogy sikeresen munkál-
kodjon a magyar sport területén és tanult szakmájában. 

Az élet sokszor nagyon érdekes dolgokkal szolgál az embernek.
Évekkel ezelőtt, mikor a „Vecsésiek az 1956-os forradalomban”
című könyvemhez anyagot gyűjtöttem, Várszegi Gyuri bácsival
beszélgettem.(Idén lesz 100 éves. Ő a XX. század még élő kró-
nikása. Köszönet az akkor elmondottakért! Ő is a Szent
Szaniszló Cserkészcsapat tagja volt.) Ő mondta el az 56-ban
kezdeményezett cserkészcsapat újjászervezésével kapcsolatos
történéseket, majd rövidesen megismerkedtem Bende Ildikóval
és Bende Attilával, kik annak a Bende Lászlónak a gyermekei,
aki 1956-ban vezető szerepet töltött be Vecsésen, (A Forradalmi
Bizottság elnöke volt,) és tevékenységéért internálták. Tőlük
tudtam meg, hogy édesapjuk a 818-as Szent Szaniszló
Cserkészcsapat egyik vezetője volt. Gyermekei bocsátották ren-
delkezésemre azokat a fényképeket, amelyek különböző ünnepi
alkalmakkor készültek, s most e képeket az érdeklődők megte-
kinthetik. Az idősebbek közül biztosan lesznek olyanok, akik
ismerősöket fedeznek fel a képeken. Itt köszönöm meg, hogy a
tulajdonukat képező képeket rendelkezésemre bocsátották!

Gál István

Szalagavató 2013
A Petőfi Sándor Római Katolikus Gimnázium végzős növendé-
keinek szalagavató bálja az üllői sportcsarnokban volt. Az
emlékezetes eseményről bővebben olvashatnak a februári szá-
munkban.

Egy régi Hősök napja ünnepség

A szaniszlósok, Bende László ülve látható

Fotó: Katona Csaba
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Cél: a repülőterek vonzáskörzetének gazdaságfejlesztése

A Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport (BA) az
elmúlt öt évben csaknem 265 millió eurós fejlesztést valósított
meg. Az elkészült beruházások között ki kell emelni az új köz-
ponti épületet (SkyCourt) a 2. Terminálon. A Malév-csőd okoz-
ta válsághelyzetben a legfrissebb előrejelzések szerint 2012-ben
10-13 százalékkal csökkent a budapesti repülőtér forgalma az
előző évihez képest, és a 20,2 százalékos a fel- és leszállások-
nál a visszaesés, ami mintegy tíz éves visszalépést jelent.
A cégek és az önkormányzatok még tavaly kezdtek el egyezte-
téseket folytatni annak érdekében, hogy meghatározzák azokat
a lehetséges fejlesztéseket, amelyek valamennyi környékbeli
érintett számára elfogadhatóak és emellett gazdasági szempont-
ból is kiemelt jelentőségűek. Az egyeztetéseket a Főmterv Zrt.
is segítette, amely a Budapest Airport megbízásából és költsé-
gén olyan tanulmányt készített, amely szakmailag is megalapo-
zottan mutatta be a repülőlőtérhez kötődő közúthálózat fejlesz-
tésére vonatkozó elképzeléseket.
Az airLED program a fentieken túl egy újabb lehetőség a repü-
lőtér fejlesztéséhez, melynek témája a „Helyi gazdaságélénkítés
a repülőterek vonzáskörzetében”. A majd 1,7 milló eurós költ-
ségvetésű programot vezető partnerként a XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata nyerte el az EU
„Central Europe” programjának keretében.  A programot
Hunyadi István városigazgató vezeti. A projekt keretében partne-
ri szinten Vecsés Város Önkormányzata is részt vesz annak lebo-
nyolításában és megbízatása, hogy aktív részvételével támogas-
sa a repülőtéri fejlesztési folyamatot. Vecsésről az airLED pro-
jektet a RETS megújuló energia EU program korábbi megbízott-
ja - Práczki Péter – vezeti.  A program megvalósítása során
Vecsés Város Önkormányzata felelős az ún. Regionális
Fejlesztési Koordinációs Testület (Regional Development
Coordination Body - RDCB) felállítására és vezetésére, amely a
helyileg érdekelt szakmai és civil szereplőket tömöríti. 

Az RDCB első ülésére szeptember 9-én került sor a XVIII. ker.
Önkormányzatának épületében. A találkozón megjelentek a
meghívott szakmai és civil szervezetek képviselői, így pl.
Berényi Mária - főépítész - Vecsés Város Önkormányzata,
Szarvas Gábor - Airport Kft. - igazgató, Szepessy Kornél
HungaroControl - vezérigazgató, Fancsali Gábor - Airport
Stáció Hotel - igazgató, Szoboszlai Norbert - Vecsés Pátria
Takarékszövetkezetek - fiókvezető, Harazin István - Vecsés
Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft., ügyvezető, stb. 
Az RDCB találkozót a XVIII. kerületi Önkormányzat részéről
dr. Lévai István alpolgármester és Vecsés Város Önkormányza-
tának képviseletében Tábori Ferenc alpolgármester nyitotta

meg. Soóki-Tóth Gábor (XVIII ker. Önkormányzat), majd
Hunyadi István ismertette a „Airport City “ projektet. Az
„Airport City modell“ azon alapul, hogy a 21. században a
repülőterek már jóval többek, mint egyszerű közlekedési cso-
mópontok, mert bevonják a nem repüléssel kapcsolatos keres-
kedelmi tevékenységet, szolgáltatásokat, és bevételi források
akár 40-60 százalékát. Szentiványi Csilla (HitesyBartuczHollai
Euroconsulting tanácsadó cég) a Central Europe programot
mutatta be. Az Airport City modell további kiterjesztéséről (az
ún. Aerotropolisz modellről) beszélt ezt követően Hegyi Gábor,
az Aviation Kft. ügyvezetője. 
A RDCB legfontosabb feladata, hogy együttműködjön a jövő
gazdasági lehetőségeivel, és a valós piaci elképzeléseknek meg-
felelően dolgozzon ki egy a reptér vonzáskörzetét érintő hosszú
távú gazdaságfejlesztési stratégiát (érintve ezzel pl. a logisztikát,
a közlekedést, a kereskedelmet, a területfejlesztést, a környezet-
védelmet, a város-építészetet, az üzlet- és beruházásfejlesztést,
és persze a civil elvárásokat is). Az RDCB találkozón elhangzott
hozzászólások - Skribek Pál Vecsési Ipartestület - elnök, Erdődy
Viktor BKIK 18. ker. Kerületi Tagcsoport - elnök, Hégely Péter
Elycon Kft. - ügyvezető, Trombitás Gábor Európai Civil
Koordinációs Egyesület - elnök - kifejtették a fejlesztésekkel
kapcsolatos véleményüket, és ezzel egyértelműen tükrözték
annak az átfogó szemléletnek a realitását, hogy a szakmai és
civil szervezetek közösen juthatnak el egy a repülőtér vonzáskö-
réhez tartozó gazdaság élénkítési stratégia kialakításához. 

frédi

Mikulás-tábor a Börzsönyben
December elején a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola alsó
tagozatos kisdiákjai 3 napos hagyományos téli táborozáson vet-
tek részt a Börzsöny szívében, Magyarkúton. A Mikulás tábor-
nak nagy sikere van minden évben, a gyermekek alig várják,
hogy részt vehessenek rajta. Idén is mintegy 40 gyermek jött el.
A táborban kicsit kiszakadtunk a tanulás mindennapjaiból,
nagyokat kirándultunk, Az első nap Királyréten tettünk sétát. A
második nap legyalogoltunk Verőcére a Dunához, és megetet-
tük a hattyúkat, kacsákat. Nagyot játszottunk a játszótéren,
majd délután kézműves foglalkozásokon vettünk részt, ahol
szebbnél szebb képeslapok kerültek ki a gyerekek kezeiből.
Természetesen meglátogatott minket a Mikulás, aki igen jól
tájékozott volt, így minden gyermekhez volt dicsérő szava. A
gyönyörű környezetben sokat játszottunk, szaladgáltunk, vetél-
kedőket szerveztünk csoki kincsek után kutattunk. Vasárnap
élményekkel gazdagon és a sok kirándulástól elfáradva tértünk
haza Vecsésre.
Czudorné Kabai Gabriella táborszervező

Vecsés Város új Európai Uniós projektje az „airLED” 

Fotó: Gyurcsán Erika
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- a Gondozási Központban

December 19-én délelőtt a Gondozási Központban meghitt
karácsonyi ünnepség volt.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Tábori Ferenc alpolgár-
mester úr és a Szociális Bizottság elnöke, Saska Istvánné. A
vendégeket Pereginé Terike, a Gondozási Központ vezetője
üdvözölte.
Az ünnepi esemény fényét emelte Dömötör Norbert református
lelkipásztor, a Czövek Olivér Református Óvoda gyermekei és
vezetője, Pete Jánosné, akik műsorral kedveskedtek az idősek-
nek. Szép ajándék volt a Labdarózsa Népdalkör gyönyörű kará-
csonyi lemeze, melyet Szabolcsiné Lujzika ajándékozott a szép-
korúaknak.

A kedves kis óvodások, akik vidám énekükkel örvendeztették
meg az idős gondozottakat, csillogó szemmel daloltak. Saját
készítésű ajándékot is hoztak mindenkinek. Az óvoda vezetője
az adventi koszorún egyenként gyújtotta meg a gyertyákat, és a
gyermekekkel közösen énekeltünk el adventi éneket. Saskáné
köszöntötte az időseket, az ünnep, a szeretet, a család és bará-
tok összetartó erejéről beszélt. Alpolgármester úr is a karácsony,
az ünnep jelentőségét emelte ki, köszöntve a jelenlévőket. A lel-
kipásztor úr egy szép bibliai idézettel emlékezett meg a közel-
gő ünnepről és áldással búcsúzott. Ezt követően kötetlen beszél-
getés, süteményezés, teázás következett, majd gazdagon megra-
kott ajándékkosarakat osztottak szét a gondozónők az idős
emberek között. Mindig tudtam, hogy a szeretet csodákra
képes, de most újra és újra megbizonyosodhattam felőle…
Szép példája a mai ünnepség a közösség összetartó, gondosko-
dó erejének. Szeretettel, türelemmel bánni egymással, egymás-
nak tiszteletet adni nagyon jó érzés, ezt érezhettük ma itt.

- a Halmi iskolában megtaláltam a „boldogság kék madarát”

A tornateremben a színjátszó csoport egy mesejátékot adott elő:
„A boldogság kék madara” címmel. A színpad, díszletek, vetí-
tett háttérképek, zenei blokkok és minden, ami e karácsonyi
ünnepi műsor fényét emelte, együtt volt. Jól szervezett, rende-
zett előadást láttunk: az iskola igazgatónője, pedagógusai, segí-
tői és gyermekei együtt lélegeztek, együtt dobbant a szívük a
program teljes ideje alatt.

A darab arról szólt, ahogyan egy szegény testvérpár igyekszik
megtalálni a boldogságot. Mindenütt csalatkoznak, míg rá nem
jönnek arra, hogy milyen jó nekik, s meleg szerető családjukban
otthon, a szüleikkel. 
Rádöbbennek, hogy megtalálták a boldogság kék madarát, ami
mindig velünk - bennünk van, ha szeretjük egymást, mert a kék
madár maga a boldogság, kalitkája pedig az emberi szív…
Gratulálni lehet nemcsak az előadáshoz, hanem ahhoz a nevelő-
oktató munkához, aminek a gyümölcsét látni lehetett a gyer-
mekarcokon, a tekintetekben, a viselkedésekben.
A mesejáték után csodálatosan feldíszített karácsonyfa várta az
összes iskolást, akik kéz a kézben körbe fogták a fenyőfát és
Zorán, „Kell, ott fenn egy ország” című dalára énekeltek.
Mindenki meghatottan énekelt velük. 
Szívbemarkolóan szép délelőtt volt.
Mindenki megérezhette a boldogság kék madarát, és méltán
lehet büszke magára pedagógus és diák. Kívánjuk: vigyázzanak
a kék madárra, de ne csak karácsonykor…

Írások és fotók: Benke Mária

Vecsésen kölcsönözhető! H-Szo 8-20 óráig
Digitális babamérleg 3 hó összesen 5000 Ft. 
Légzésfigyelő 2000 Ft/hó. 
Két készülékre és hosszabb időre további kedvezmények.
Vecsésieknek 0 Ft letét.
Elektromos Medela mellszívók és fejlesztő eszközök is.
Tel.: 20 / 426-0031   www.babamerlegberles.hu

K ö n y  v e  l é s -  b é r s z á m  f e j  t é s !
Te l  j e s  k ö r ű  ü g y  v i  t e  l i  s z o l  g á l  t a  t á  s o k ,  

A P E H  ü g y i n  t é  z é s  s e l .  Te l . :  0 6  2 0  9 9 2 8  8 8 5 .     
w w w. p e s z i k a . h u

Ka r á c s o n y i  ü nn ep s ég e k
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Ügyfélfogadás a Járási és a Polgármesteri Hivatalban
Városunkban is elkezdte működését 2013. január 1-jén a Járási Hivatal, mely helyileg a Polgármesteri Hivatal épületében került
kialakításra. A Járási Hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lak-
címnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A Járási Hivatal hatósági osztályának
hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal /időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, ápolási díj, egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénylése/,  kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes víz-
ügyi, illetve 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 fel-
adat- és hatáskörök. A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi köz-
igazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen,
a – 2013 végéig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A kormányablakok biztosítani fogják,
hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. 
Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala 2220 Vecsés, Szent István tér 1.

FIGYELEM!
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. 
A Gyámhatóságnak irodái vannak az üllői, a maglódi és az ecseri Polgármesteri Hivatalban is.
A Vecsési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya által ellátott feladatok az alábbiak szerint módosultak:

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.
Vajda Ágnes 1. em. 4. sz. 555 - 212 121 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

Anyakönyvvezető és állampolgársági ügyek Lajos Istvánné Földszint 3. szoba 555-229
Hagyatéki ügyek, szemétszállítási kedvezmények Haraszti Mária Emelet 11. szoba 555-227
Rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi és óvodáztatási támogatás Zemenné Leimeter Szilvia Emelet 10. szoba 555-208
Birtokvédelem, jegyzői igazolás /szocpol/ Liptai Rita Emelet 10. szoba 555-208
Telepengedély, jegyző igazolás /3,5 tonnás járm./ 
méltányossági közgyógyellátás Gálné Tomori Katalin Emelet 9. szoba 555-220

Működési engedélyek, bejel.köt. tev. engedélyezése Kovács Zoltánné Emelet 9. szoba 555-220
Felnőtt segélyek, lakásfennt. támogatás, köztemetés Pomázi Ferencné Emelet 8. szoba 555-234
Rendszeres szociális segély, foglalkozt. h. támogatás Albert Ildikó Emelet 8. szoba 555-234

Protokoll ügyek, esküvők és eskütételek, ünnepségek és sport rendez-
vények szervezése, hirdetmények, hirdetések, ösztöndíjpályázatok

Csurgó Józsefné,
Gyarmati Ildikó,
Puplicsné Illés Erzsébet

Emelet 7. szoba 555-231

Gyámhatóság Vecsés, Fő út 110.

Városháza épületében: Okmányiroda

Hatósági Osztály

Járási Hivatal épületében:
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VHZ karácsonyi koncert
Szép esténk volt…

Hagyományosnak és kitüntető figyelemmel várt eseménynek
kell mondani a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekarának adventi hangversenyét. Örömteli, hogy ez
meg is látszott a nézősereg láttán, mert nemcsak az aula nézőte-
re, hanem a két oldalfolyosó és a karzat is megtelt szép zenére
várakozó közönséggel. Nagyon nehéz, ám hihetetlen sikeres
évet zárt az együttes. Nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy
ők évente közel negyven (!) rendezvényen vannak ott, és közre-
működésükkel emelik annak rangját. Ráadásul októberben ren-
dezték a nemzetiségi zenészek „olimpiáját”, a háromévente
megrendezendő német nemzetiségi fúvószenekarok versenyét.
Ezt három éve már megnyertük, és idén hazai pályán kellett
megtartani a legjobbnak kijáró trófeát. Hozzá kell tenni, hogy a
hazai pálya ebben az esetben nem jelentett különleges előnyt,
sokkal inkább több feladatot, költséget és munkát jelentett,
hogy a seregszemle kiváló rendezésben, mindenki megelégedé-
sére bonyolódjon le. A zenekarnak hihetetlen sok energiájába
került, hogy a felkészülés jól sikerüljön, és miénk legyen a leg-
jobbnak kijáró elismerés. Tudjuk, hogy ez sikerült, és ismét a
mieink lettek a legjobbak, de az is nagy siker, hogy a rendezés
is minden igényt kielégített.
Egy ilyen év zárásaként kellett a zenészeknek felejthetetlen
élményt nyújtani a nagyérdeműnek. Ezúttal elmaradtak a vetíté-
ses technikai finomságok, de talán nem is baj. Nem volt semmi,
ami elvonja a figyelmünket a legfontosabbról, a zenéről.

Szokásos módon ifj. Fazekas József, az egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket, és adta át a szót a tüneményes
Falvai Anettnak, aki az est háziasszonya, műsorvezetője volt.
Szintén a korábbi szokásoknak megfelelően az első részben a
kisebb „partik” (zenekarok) mutatták be tudásukat. Először a
Vecsési Zeneiskola Ifjúsági Zenekara – 1-2 idősebb kollégával
kiegészítve – produkciójának tapsolhattunk. Ígéretes előadásu-
kat Szabó Imre karnagy úr dirigálta. Ezt követően a VHZ
Lányok (Mädchen) együttese mutatta be tudását. Szünetig még
a Vecsési Radler fiatal zenészei, majd a Bavorák Szaxofon
Quintet előadása szórakoztatta a nagyérdeműt.

Szünet után a jubilánsok
jutalmazásával folytató-
dott a program. ifj.
Fazekas József elnök
előbb Pleskovics Violát és
Abonyi Bencét 5-éves,
majd Szieber Jánost 55
éves tagsága okán köszön-
tötte, akik dörgő tapsot is
kaptak a publikumtól.
Manfred Mayrhofer úr, a
Landesrat egyik vezetője
oklevéllel és ezüstérem-
mel díjazta Kárpáti Pál 25
éves zenekari tagságát, és
nemzetiségi hagyomá-
nyok őrzésében végzett
tevékenységét. (fotón)

Folytatás a 17. oldalon.

Fotók: Kolonics Csaba

a Radler 

a Bavorák

az Ifjúsági Zenekar

a VHZ lányok
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VHZ karácsonyi koncert
Folytatás a 16. oldalról

A VHZ Koncert-fúvószenekarának hangversenyét egy fájdalmas
elköszönés vezette be. Hoffer Tibor karnagy úr olyan lehetősé-
get kapott a profi zene világából, ami ritkán adódik, és azt
kihagyni nagy vétek lett volna. Így Hoffer Tibor – legalábbis egy
időre – elköszönt a vecsési zenészektől, és ez az este volt a búcsú
fellépése. Először vezénylése alatt hallhattuk az országos verse-
nyen való repertoárjukat, majd – immár Szabó Imre dirigálás
mellett – egy változatos, több zenei kultúrát és irányzatot bemu-
tató hangversenyt élvezhettünk végig. Nagy taps mellett egyszer
még viszont láthattuk Hoffer Tibort is, amint egy Morricone szá-
mot vezényelt, amelyben Szabó Imre trombita szólót játszott.

A változatos műsorban Verdi, Vivaldi, Brahms, Strauss, Farkas
Antal művei mellett megcsodálhattuk a modern zene – Bono, Abba
összeállítás, Máthé Péter és mások – gyöngyszemeit is. Vastapssal
díjazta a közönség ezt a magas színvonalú hangversenyt, ami a
város kulturális életének nagy eseménye, és különösen kedves az
ember szívének így advent derekán, karácsonyi előzetesként.

szalontai  
Fotók: Kolonics Csaba

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
2013. évi rendezvény- és munkaterve 
Február 2. (szombat): Svábbál
Helyszín: Airport Hotel
Rendező: Lumpen Klumpen Tánccsoport

Február 10. (vasárnap): „Strudlessn” – Rétesevés
Helyszín: Grassalkovich A. Általános Iskola
Rendező: NNÖK

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

Május 12. (vasárnap): Megemlékezés a kitelepítés 67. évfor-
dulójáról
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 világháborúban
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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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
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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

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

Tanulj és vizsgázz nálunk idén is!

fk.ny.sz.:13-0484-05
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Gondolatok... - 2013 januárjában...
Most a tél közepén, talán érdemes kicsit melegebb vidékre láto-
gatni, például Itáliába. A latin mondás is azt tartja: Minden út
Rómába vezet. Az olaszok a téli hónapokban - november, dec-
ember, január, február - a nagy és fontos ünnepeken kívül öröm-
mel ünneplik az ősegyház négy különösen kedvelt szentjét:
Cecíliát, Luciát, Ágnest és Ágotát. Nevük - többek között - a
mise Kánonjában és a Mindenszentek litániájában is szerepelt
már az V.- VI. század óta.

November 22. Szent Cecília napja. Róla a november havi VT-
ben (November fényei...) már volt néhány szó. Most csak
annyit: mielőtt a fiatal lányt Kr.u. 250-ben Rómában kivégez-
ték, a bíró előtt ezeket mondta: „Én nem halok meg, hanem csak
elváltozom. Port adok az arany fejében. Meghalni az igazságért
a legszebb győzelem- „ Mennyire „hajaz” erre Werner
Alajosnak - a hazai egyházi zene egyik nagy alakjának - a
gyászjelentésében szereplő mondat: „A halál nem távollét, csu-
pán a jelenlét egy új formája.” Csodálatos gondolat, érdemes
alaposan elmélkedni rajta.

December 13. Szent Lucia ünnepe. 
Ő Siracusában halt vértanúhalált 304-ben.
Neve annyit jelent: Világító. Lucia Siracusa városának egyik
legelőkelőbb családjából származott. Mártíriuma (szenvedés-
története) szerint Luciát vőlegénye hurcolta a bíró elé bosszú-
ból, mert Lucia szüzességi fogadalma miatt elesett a házasság-
tól és különösen a hozománytól. A bíró ráparancsolt Luciára,
hogy áldozzon az isteneknek. A bátor lány így felelt: „Egy áldo-
zat van, ami tetszik Istennek, és ez a szegényeken való segítés.”
A bíró megfenyegette, hogy nyilvánosházba záratja. Lucia így
válaszolt: „Ezzel a testet nem tudod beszennyezni, mert az csak
úgy lesz tisztátalan, ha az akarat beleegyezik. Ezért ha el is
veszed testem tisztaságát, akaratomat erre rávenni nem tudod.”
Az adventi homályban ő, az okos szüzek egyike vezet a kará-
csonyi Világosság elébe. Tulajdonképpen egész földi életünk
egy nagy advent, melynek karácsonya lesz az Úr Jézusnak szín-
ről-színre látása.

Január 21. Szent Ágnes ünnepe. Nevének jelentése görögül:
tiszta, szűz, latinul: bárány. Ágnes Kr.u. 304-ben halt Rómában
mártírhalált. Ötven évvel később neve már szerepel a vértanú-
jegyzékben. Damazus pápa verses sírfelirattal dicsőítette 366-
körül. Ha Rómában elindulunk, hogy a feltárt romok között
emlékhelyeit felleljük, akkor a Piazza Navona - a város egyik
legszebb barokk tere - félé vegyük utunkat A tér déli sarkán lát-
hatjuk a Palazzo Pamphilit, melyet 1650-ben építtetett Pamphili
X. Ince pápa. Tulajdonképpen ennek házi kápolnája a 
S. Agnese-templom, Borromini alkotása. (Ő Bernini nagy
vetélytársa volt.)
A templom belsejének márványpompája elképesztő. A főoltár
alól lépcső vezet a középkori alsó templomba, melyet Szt.
Ágnes csodáinak emlékére építettek 1118-ban a stádium bolt-
íveibe. Itt Algardi domborműve ábrázolja az eseményt: a 13
éves fiatal szüzet meztelenre vetkeztetve állították az árkád
járókelői elé, mert megtagadta a pogány istenek imádását.
Ekkor csoda történt, dús aranyhaja teljesen eltakarta testét. A
kínzást elrendelő praetor fia beleszeretett a szépséges lányba, és
a börtönben erőszakot akart rajta elkövetni, de érintésekor hol-
tan rogyott össze. Ekkor ismét csoda törtónt: Ágnes életre kel-
tette.
Megemlíthetjük még, hogy Ágnes napján áldja meg a pápa azo-
kat a bárányokat, amelyek gyapjából készül az érseki pallium.

Ezeket a liturgikus ruhadarabokat adja a Szentatya az érsekek-
nek kinevezésükkor. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja
előtt a liturgiában - természetesen a Szűzanyán kívül - a szentek
közül Keresztelő Szent János mellett egyedül  Szt. Ágnesnek
ünnepelték meg a nyolcadát is. (Február 28.: Ágnes secundo.)
Szent Ágnes egyike legkedvesebb szentjeimnek. Amikor
Rómában jártam, nem mulasztottam el, hogy mártíriumának
helyeit felkeressem.
Miséjének könyörgése így hangzik; „Mindenható, örökkévaló
isten, ki a gyengéket választod ki a világból, hogy az erőseket
megszégyenítsed, engedd jóságoson, hogy alak szűz vértanúd,
Szent Ágnes ünnepét üljük, mindig érezzük, hogy Nálad oltal-
mába vesz minket!”

Február 5. Szent Ágota napja. Ágota szintén az ókor leghíre-
sebb szentjei közé tartozik. A Szicíliai Cataniában született.
Keresztény volta miatt, Decius császár keresztényellenes rende-
lete alapján elfogják, és a kéjvágyó helytartó letartóztatja. Az
egyik örömtanyára viteti és kínoztatja. Összeroncsoltatta és
levágatta a fiatal szűz melleit. Szenvedéstörténetének leírásában
megtaláljuk Ágota szavait a kínzások alatt: „Embertelen zsar-
nok! Nem szégyenled, hogy egy nő testéről azt vágatod le, ami-
ből, mint gyermekét anyád téged is táplált? De tudd meg, hogy
lelkemben továbbra is épek a melleim, melyeket Istennek szen-
teltem.” A kegyetlen kínzásokkal Kr.u. 250-ben ölték meg.
Ágota vértanúságának első évfordulóján - február 5-én - tört ki
az Etna tűzhányó. Ágota szülővárosának - Catánianak - lakos-
sága a vértanú sírjáról elhozott fátyollal állította meg az Etna
tüzes lávafolyamát. A város így megmenekült Ágota közbenjá-
rására. Ezért tartják Szicília védőszentjének Szt. Ágotát, főleg a
mellbetegek kérik pártfogását, segítségét napjainkban.
A felsorolt fiatal, szűz vértanúk életének egy-egy mondatából
azért tanulhatunk mi is valamit a 21. században is...

Nagy István Elek

Gólyahír
Áldott állapot után napvilágra érkeztünk!

Családunk legnagyobb örömére 2012.
november 13-án 13 óra 16 perckor megszü-
letett leányunk, Hetyei Jázmin Alexandra.
A felvételen testvérével látható. 

„Megjöttem, itt vagyok, éppen körülnézek, s egy ismerős szem-
párt megismerni vélek. Hívogató élmény, érzem, hogy közeleg,
segítsetek, kérlek hadd menjek közelebb. S egy halk szavú
asszony meghallván a vágyam, Apa pocakjára odafektet lágyan.
Hogy míg átöleli piciny hasonmását, bol-
dogan hallgassam szíve dalolását. Meleg
tenyerével simogatja bőröm, ha elszende-
rednék, most Ő lenne az őröm. Olyan jó így
együtt, feküdni az ágyban, Anya pocakjá-
ban ilyen álmot láttam. Békés biztonságban
indul földi létem, hálásan köszönöm csen-
des születésem.”
Fülöp Éva és Molnár Dávid nagy örömmel tudatja, hogy 2013.
január 2-án megszületett kisfiúk: Molnár Máté István

Hosszú, boldog életet kívánunk!
VT info
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Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra
Gyermekek karácsonyi bizonyságtétele a vecsési református
templomban

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy az elkövetett bűnök miatt a világ, a
család, a környezetünk, a gazdaság és sok minden elromlott
körülöttünk. Mint Dömötör Norbert református lelkész szentes-
ti igehirdetésében kifejtette, a bűnnek ebből a sötétségéből is
van kiút, hiszen a karácsony is azt hirdeti, hogy „megjelent az
Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Titusz 2;11). Isten
az Ő soha el nem múló szeretete jeleként küldte el közénk a
Szabadítót, Jézus Krisztust. Ezért nem a fenyőfa ünnepe a
Karácsony, még csak nem is az emberi szereteté, hanem az Isten
hozzánk elküldött Szeretetének, a Megváltó Krisztusnak az
ünnepe. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják erre, nekik nem,
mert ők a maguk urai akarnak lenni, s nem vesznek tudomást
arról a Valakiről, aki Gyermekként eljött, élő Megváltóként ma
is jelen van köztünk, s Aki felment a mennybe, s Aki visszajön
újra. Az Isten kegyelme a Krisztus váltsága által egyformán szól
a templomba járó és a hitetlen embernek. Lukács evangéliumá-
ban ezt a karácsonyi örömhírt olvashatjuk: „Ne féljetek, mert
íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek
öröme lesz: Mert született néktek az Üdvözítő, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2:10-11). Tehát nem-
csak a templomba járó vagy hitben élő embereknek, hanem az
egész népnek szól az örömhír. Pál apostol is megerősíti ezt a
Tituszhoz írt levelében, hiszen ezt olvashatjuk: minden ember-
nek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely az élő Jézus
Krisztusban, a testet öltött Igében és az elküldött Pártfogóban, a
Szentlélek által van jelen köztünk immár több mint kétezer éve.
Nincs tehát az Isten számára elveszett ember, ő helyre tud ma is
állítani reménytelennek látszó kapcsolatokat, békétlenkedő csa-
ládokat, erőt adhat a nehézségek leküzdéséhez és a szeretetünk
megújításához is. Szentlelke által ehhez a gyermekek szentesti
bizonyságtételét is felhasználja. 
Dömötörné Molnár Krisztina nagytiszteletű asszony és a tucat-
nyi gyermekmunkás irányításával mintegy 60 gyermek, mint az
orgonasípok: az óvodás korúaktól a hittanosokon, konfirmandu-
sokon át a református fiatalokig, és a bekapcsolódó felnőttek
heteken át készültek a gyermekek karácsonyi bemutatójára,
amelyet még a tavalyinál is jobban kimunkáltnak tartott a temp-
lomot színültig megtöltő gyülekezet. A karácsonyi történet
bemutatásával párhuzamosan elhangzott gyermek-bizonyságté-
telek és nagyszerű énekes szolgálatok szívet-lelket melengető-
en színesítették a szentesti istentiszteletet. A szülőknek, nagy-
szülőknek, az egész gyülekezetnek örömére szolgált, hogy min-
den gyermek a korához illő feladatot kapott a nagytiszteletű
asszony és segítői által aprólékosan kimunkált jelenetekben,
énekes bizonyságtételekben.
A betlehemi szálláskereső Józseffel és Máriával, a Gyermek-
Jézus látására és imádására induló pásztorokkal, aprócska betle-
hemesekkel, a fehérruhás vecsési gyermekangyalkák zengedező
dallamokkal, versekkel adták tudtára a gyülekezetnek a kará-
csonyi örömhírt. A legkisebbek előbb arra kérték a gyülekeze-
tet, hogy Advent vége felé Karácsonyra várva, a szívünk is
legyen kitárva, majd a Molnár lánytrió legkisebbike mondta:
Urunk Jézus arra kérünk, Szentlelkeddel légy közöttünk. Erre
mintegy válaszként érkezett a nagyobb gyermekek, konfirman-
dusok, ifjúságiak, és felnőttek többször is elhangzott nagyszerű
énekes bizonyságtétele, amelynek a refrénje szerint Valaki
eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra. Ezzel adták alázattal
a gyülekezet tudtára, hogy az Isten üdvözítő kegyelme a
Gyermek Jézus által jött el közénk, a feltámadott Megváltó
Krisztus, a Szabadító által  jelen van a mi életünkben, Aki

elment a mennybe helyet készíteni az övéi számára, s amint
ígérte, Királyként visszajön majd újra. A teli torokkal és átélten
éneklő, bizonyságtevő gyermekek, fiatalok, felnőttek nagy
fegyelemmel és figyelemmel, illő komolysággal adták a gyüle-
kezet tudtára Krisztus születése feletti örömüket, és teremtettek
hiteles karácsonyi hangulatot a templomban. Szabad legyen itt
megemlíteni, hogy Betlehemben a Jézus születésének helyét
jelző templom alatt van egy barlang, ahol egy csillag van a pad-
lóba vésve. Ebbe a barlangba a személyzet mellett a turisták is
bemehetnek, köztük azok is, akik esetleg ateisták, de van egy
feltétel: le kell térdelni hozzá, mert az aprócska ajtón másként
nem lehet bemenni. Ehhez alázatra van szükség, ami megvolt a
szentesti karácsonyi ünnepséget megszépítő református gyer-
mekekben, fiatalokban és az őket felkészítőkben is. Éppen ezért
csak a legnagyobb köszönet illetheti a közreműködőket és fel-
készítőiket.
A bemutató után az istentiszteleten a szüleik ölében jelenlevő és
a szentesti bizonyságtételben szereplő gyermekeknek a gyüle-
kezet önkéntes adományokból vásárolt és a gyülekezeti mun-
kások által előkészített 140 ajándékcsomaggal kedveskedett. 

Orosz Károly

In memoriam NÉMETH JÓZSEF

Ahogy leültem, hogy e pár
sort papírra vessem, nem és
nem voltam képes arra, hogy
leírjam: Németh József bará-
tunk 2012. december 26-án
váratlanul meghalt. Még azt
sem, hogy elment és hogy
búcsúzunk Tőle. Csak azt
tudom elfogadni - ebben az
esetben - ami Werner Alajos
(Lujzi bácsi) gyászjelentésén szerepel: „A halál nem távollét,
csupán a jelenlét egy új formája.”
Két és fél évtizede ismerem, de igazán közel akkor kerültünk
egymáshoz, amikor együtt dolgozhattunk a Családsegítőben.
Kivételesen jó kolléga volt. A „meghalt”, „elment” és „búcsú-
zunk” szavak helyett a „köszönet” szó jut eszembe. Köszönet
elsősorban az Úrnak, hogy megajándékozott bennünket
Józsival, egész lényével, közelségével és - talán leírhatom, mert
így érzem – barátságával. Ő valóban ajándék volt nekünk.
Ajándék és példa. Példa az egyenessége, az önzetlensége, a
segítőkészsége, a jóindulata és még sorolhatnám hosszan...
Nehezen költözött el 2000-ben Pilisre, de mindig vecsésinek
érezte magát, az itteni Családsegítőből ment nyugdíjba 2010-
ben. Nem sok ideig élhetett munkahelyi kötelezettségek nél-
kül nyugdíjban... Talán az Isten azért hívta ilyen korán
„haza”, hogy mellette legyen már, és ezért adott neki ilyen
„könnyű, szép” halált…
Jocika, Józsi, Tanár úr ... sok féleképpen szólították, hiszen
valóban mindenki szerette. Szerette és tisztelte. És csodáltuk
is például hihetetlen, kivételes memóriáját.
Nem búcsúzom el én sem Tőle, mert úgy érzem, velünk van
most is, „talán csak egy karnyújtásnyira”...
(Elek)

A gyászoló család köszöni mindenkinek, hogy drága halottju-
kat az utolsó útjára elkísérték, és virágot helyeztek el a sírhal-
mára. Köszönik a SZIGÜ-INRI Temetkezési Szolgáltató
kegyelet-teljes munkáját.
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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.

Jelentős kedvezményt biztosítunk pályázat révén max. 5 fő 
1-3 éves gyermek számára február 15-ig történő jelentkezés esetén. 

Feltételekről érdeklődjön telefonon, vagy személyesen.

Vecsés, János u. 20/a.
Telefon: 06/20 980 4934, 06/20 984 5660
E-mail: info@lilafecske.hu
www.lilafecske.hu

Lila Fecske Bölcsôde
Családi Napközi

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.
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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

Farsangi Buli 
a Vadászi Étteremben
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves 
vendégünket 2013. február 9-én 19 órától egy fergeteges élőzenés farsan-
gi mulatságra! A belépő 1850 ft, mely magába foglalja a korlátlan vacsora
fogyasztást és egy vendégváró italt!  Akik beöltöznek jutalomban részesülnek! 
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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Jótékonysági koncert
A Dinoszaurusz Band zenekar alapítója és vezetője Kortye
Vilmos négy éve hagyományt teremtett zenekarával.
Jótékonysági nagykoncertet adnak évről évre a JAM Házban,
melynek bevételét támogatásra ajánlják fel. Idén a vecsési kézi-
labda utánpótlás ifjú sportolóit szeretnék támogatni. 
A jótékonysági koncert 2013. február 16-án 19 órakor kez-
dődik a Műveőldési Házban. Vendég fellépő a Gyümölcsös
Tapír Natúr Fakír.
A nemes célra tett felajánlás mellett a zenekar barátai nemcsak
itt találkozhatnak a dinokkal. Régi jó barátja, Deák Bill, a rock
legenda, aki nagy betegségből gyógyult fel a közelmúltban, feb-
ruár 23-án 19 órakor ad koncertet a Gyáli Közösségi Házban,
ahová meghívta a Dinoszaurusz Band-et, hogy zenéljenek
együtt. Tehát, viszontlátásra Gyálon is!
BM

Néhány liter üzemanyag áráért a belvárosba
Még karácsony előtt, hogy megváltozott névvel és céllal, de
ismét megnyitotta kapuit a budapesti repülőtér 1. Terminál
hosszú távú parkolója. 
Az átlagos munkaidőhöz igazított tarifa szerint 14 óra parkolás
mindössze 500 forint, ami egy kicsivel több, mint 1 liter üzem-
anyag ára. A tömegközlekedést is beleszámítva ez jóval keve-
sebb, mint amennyiből a 16 kilométerre lévő városközpontig
oda-vissza meg lehet tenni az utat autóval. 24 óra parkolásért
pedig csak 1000 forintot kell fizetni.
A Ferihegy megálló P+R parkolóban 128 férőhely áll az autó-
sok rendelkezésére, innen 2 perc sétával lehet eljutni a vasútál-
lomáshoz, ahol a BKV bérlettel is igénybe vehető vonatokra
lehet átszállni. A repülőtérről vasúttal 10-25 perc alatt elérhetők
Budapest legfontosabb közlekedési csomópontjai, mint
Kőbánya-Kispest, Zugló, illetve a Nyugati pályaudvar. A repü-
lőtéri parkoló ezért valódi alternatívát kínál az autósok számá-
ra, hiszen a tömegközlekedés révén a reggeli és esti csúcsidő-
szakokban nem csupán olcsóbb, hanem gyorsabb és kényelme-
sebb eljutást is lehetővé tesz.

Kirándulások az Erdélyi Körrel
Kárpátalja és Csíksomlyói búcsú
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör - a Nemzeti hírháló támogatásával -
2012. május 14. - május 21. között kirándulást szervez a Csíksomlyói
Búcsúra. A nyolc nap 7 éjszakás  út tervezet programja: 
1. nap: Indulás reggel 6 órakor Vecsésen a Posta Hivatal elől
(Telepi út 64.) Útvonal: Vecsés – Záhony (határ) - Ungvár –
Munkács - Beregszász vagy Nagyszőlős (szállás)
2. nap: Tiszabecs (határ) - Szatmárnémeti (városnézés, majd
közelben borkóstoló) – Nagybánya (városnézés) -
Máramarossziget (városnézés) – 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

Természet és gasztronómia
A 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) - Torockó
(szállás)
4. Marosvásárhely városnézés – gasztronómiai utazás 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)

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

TISZTELT GAZDÁLKODÓ!
Tájékoztatom, hogy 2013. évben folytatom településükön az
őstermelői igazolványok érvényesítésével és a területalapú
támogatással kapcsolatos szaktanácsadói tevékenységemet.
Az őstermelői igazolványok érvényesítésével kapcsolatban
jelentős változások lesznek, azzal több a feladat. Minden 2009.
előtt kiváltott igazolványt bevonnak és újat adnak helyette. 
A bevonásnak nincs díja, az új igazolvány ára 1000 forint. 
Kérem, hogy saját érdekükben, feltétlen keressenek meg! 
(T.: 0630 354 7270)
Az őstermelői igazolványokkal február-március hónapban fog-
lalkozom az alábbi rend szerint:
Maglód-Ecser Hétfő Polgármesteri Hivatal 8-10 óra
Vecsés Hétfő Régi könyvtár 10-12 óra
Gyömrő Hétfő Polgármesteri Hivatal /régi/ 13-14 óra
Üllő Hétfő Könyvtár 14-16 óra
Az igazolványokat érvényesítve, illetve az új igazolványokat a
következő hétfőn hozom vissza.
A területalapú támogatási kérelmeket április közepétől május
végéig ugyanezeken a helyszíneken készítem: 
hétfőn Vecsésen, kedden Üllőn, szerdán Gyömrőn.
Minden egyebet megbeszélünk személyesen. 
Várom Önöket.
Szita András szaktanácsadó
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Ahogyan a cím is jelzi, a levél korábban érkezett, de a sok
anyag miatt a decemberi számból kimaradt. Most azért vettük
elő, és tartjuk fontosnak a közlését, mert szerintünk nemcsak
adventi időszakban szükséges a szülő-gyermek viszonyra nagy
figyelmet szentelni, hanem az egész év során. Nagyon meg-
szívlelendő gondolatok, hiszen a legdrágábbról szólnak: gyer-
mek és szülő kapcsolatáról.

Karácsonyi gondolatok
Októberben új kolléganő érkezett hozzánk a Bálint Ágnes Óvodá-
ba. Az éppen aktuális munkaközösségi értekezleten köszöntöttük
őt, és mindenki mondott önmagáról egy pár mondatot.
Meglepődve hallottam, hogy intézményünk 14 pedagógusa közül
8-an rendelkeznek 2 vagy több diplomával, és a számuk egyre
csak emelkedik. Egyre többen végeznek fejlesztőpedagógiát, mert
úgy gondolják, ezt biztosan tudják majd alkalmazni a mindennapi
munkájuk során. Nem árulok zsákbamacskát, ha leírom, amit már
sok több éve a pályán lévő pedagógus megfogalmazott magában:
ezek a gyerekek már nem ugyanolyan gyerekek, mint ezelőtt 10
éve voltak. Amivel ugye nincs is baj, mert ha ugyanolyanok len-
nének, mi vinne minket előre, hogyan fejlődne a világ?
Nagyfiam 2. osztályos szülői értekezletén a tanító néni monda-
tait a gyerekekről és főleg a magatartásukról akár én is elmond-
hattam volna egy óvodai szülői értekezleten. Úgy tűnik, általá-
nos problémákkal állunk szemben 5-10 éves korban. Jellemző a
mai kor gyermekeire, hogy állandó figyelmet követelnek, sokat
beszélnek, rengeteg ismerettel rendelkeznek, okosak, érdeklő-
dőek, de egyre kevésbé toleránsak egymással szemben. Nagyon
erősen „én-központúak”, amit még 8-9 évesen is tapasztalunk
náluk. Miért is lehet ez?
Mai felpörgetett világunkban egyszerre több inger ér minket, és
azt tapasztalom, hogy minden gond nélkül tudunk úgy főzni,
hogy közben megy a laptopon az aktuális főzős blogon a recep-
tböngészés, néha-néha rápillantunk a facebookra, de persze
fülünkön a telefonunk, mert a barátnővel is meg kell osztani a hét
eseményeit, háttérzajként a Tv-n rápillantunk a hírekre, és  nem
utolsó sorban mellettünk szaladgál egy-két gyermek, akikre
figyelünk. Vagy nem? Tényleg oda tudunk figyelni rájuk maxi-
málisan, vagy csak dobálózunk a jól bevált „Tényleg?”, „Hú, de
szép!”, „Nagyon  ügyes vagy!”- mondatainkkal???
A gyermek a legérzékenyebb szenzor, ő nagyon jól tudja, érzi, ha
ő is háttérzajjá válik, mert a feltétlen figyelemből, odafigyelésből
van a legkevesebb sajnos az életünkben. Ha ezeket végiggondol-
juk, ugye már nem is csodálkozunk rajta, hogy már az óvodában,
és gyakran a lányok között is olyan problémákkal állunk szem-
ben, mint: szétszórt figyelem, megfelelő koncentráció hiánya,
fegyelmezetlenség, szabályok be nem tartása. Ezeket pedig
nagyon nehéz 30 gyerek között fejleszteni, a legjobban otthon
lehetne, ha találnánk rá időt. De abból van a legkevesebb, ugye?
Mert mi is lenne az ideális? Nagyon egyszerű, sokan leírták már:
Ha minden családban, mindennap legalább 1 órát csak egymással
törődnénk! / És napi +1 órát önmagunkkal, hogy mi is töltődni
tudjunk, mert ugye csak úgy adhatunk, ha van miből!/ Hát igen…
Kicsi bepillantást nyerhettem az elmúlt hetekben milyen is egy
olyan anyuka napirendje, aki 8-9 órát dolgozik a munkahelyén,
rohan a gyermekéért (nehezített körülményként mondjuk
Budapestről), izgul, hogy 17 óráig odaérjen az oviba, közben már az
edzőszerelésbe öltözteti a gyermeket, mert 17.30-tól foci, tenisz,
kézilabda… edzésre kell vinni. Kicsi késéssel, de kezdődhet a moz-
gás! De jó, most van 30 percem, hogy bevásároljak a vacsorához,
gyorsan ki kell használni, mert 18.30-kor vége az edzésnek. Este
van már, mire hazaérünk, edzett gyermekeim éhesek - és jön a napi
rutin: vacsorakészítés, mosogatás, holnapi ruha, edzőcucc kikészí-
tés, teregetés, vasalás, iskolatáska, lecke ellenőrzése, fürdés. 20 óra

van, most jöhetne az a bizonyos 1 óra csak rájuk figyelés! Ha fáradt
gyermekem el nem aludna már a mese címénél az ágyában. Kicsit
csalódottan, de megfogadom, nem adom fel! Majd holnap!
Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, munka és család között,
de valahogy megkell. Közeledik az év vége, ilyenkor még
nagyobb sebességre kapcsolunk, rohanunk, hogy minden megle-
gyen, minden tökéletes legyen az ünnepre. Pedig, csak minden-
ki egy kis pihenésre, nyugalomra vágyna az év végén. Kívánom,
hogy az Adventi időszakot kicsit tudatosabban tudjuk átélni.
Figyeljünk oda egymásra, kapcsoljuk ki a tv-t, tegyük le a gépe-
ket a kezünkből, ha gyermekünk odafordul hozzánk, és megosz-
taná velünk a gondjait, gondolatait. Olyan gyorsan elrohan az az
idő, amikor a mi véleményünkre kíváncsi, velünk akar beszél-
getni. Helyünket átveszik a barátok, és akkor már hiába keressük
azt az együtt töltött időt, mit most olyan gyakran elmulasztunk.
Az Adventi időszak lehetőséget ad lassítani, készítsük fel a szí-
vünket, lelkünket az ünnepvárásra, éljünk meg örömmel min-
den egyes napot, amit a szeretteinkkel, a családunkkal, barátok-
kal eltölthetünk.  Törekedjünk rá, hogy a fa alatt ne csak aján-
dékokat találjunk, hanem szeretetet, odafigyelést, őszinteséget
és békességet. Mert mindez csak rajtunk múlik!
Hrutkáné Dávid Mónika

Gondolatok, javaslatok két levélből
Régi kedves olvasónk Krauszné Somlai Róza már korábban két
levelet is küldött. Az egyiket az október végi német nemzetiségi
fúvószenekarok országos versenye ihlette. Elragadtatással írt a
mieink teljesítményéről: „elfogultság nélkül ők voltak a legjob-
bak!”. Utána a két karmestert: Hoffer Tibort és Szabó Imrét
méltatta, majd így folytatta:
„…Talán kevesen tudják Vecsésen, hogy Szabó Imre állami ren-
dezvényeken is vezető karnagy, tamburmajor. Több alkalommal
láttam őt a Parlament előtt. Ő a Vecsési Zeneiskola tanára.
Öröm volt hallani, hogy egy gyermek zenekar van alakulóban.
(Szép programjukat élvezhettük is a VHZ karácsonyi koncert-
jén. Fotó a 16. oldalon – szerk. megj.)
A levele folytatásában családi vonatkozásról is ír:„Az első
országos fúvószenekari találkozó 1979-ben Soroksáron volt, az
Egyetértés pályáján. A vecsési zenekar is nagy sikerrel játszott,
mi is ott voltunk. Soroksárnak sem volt megfelelő koncertterme,
de a lelkesedés nagy volt, ezért szorult a rendezvény a focipályá-
ra. Vecsésen a múltban is voltak tehetséges zenészek. Apukánk
sokat mesélt a háború előtti várbeli állami ünnepségekről. Két
vecsési fiatalember volt a katonazenekar tagja: Frühwirth
Földvári Sebő, és apukám, Stark Somlai János. Ez volt a Magyar
Királyi Mária Terézia I. Honvéd gyalogezred zenekara.”
A másik levelében a Falusi iskola felhívásáról mond véleményt.
Az iskola támogatást kér egy iskolai játszótér kialakításához.
Részlet a levélből:
„…Az iskola már nem óvoda! Amikor az új oktatási törvény -
nagyon helyesen – napi tornaóra bevezetését tervezi, akkor a
tízperces szünetekben a gyerekek ne az iskolapadban üljenek,
hanem minél többet mozogjanak. Ma már –a többféle leselkedő
veszély miatt, már a többség nem gyalogosan jár iskolába,
hanem kocsival viszik. A régi polgári iskola a mai falusi iskola
helyén állt. Minden osztálynak ki volt jelölve egy kis konyha-
kert. Azt műveltük, kapáltuk. A magokat, palántákat magunk
hoztuk, ültetéstől betakaritásig gondoskodtunk a növényekről.
Nagy élmény volt, ha valami beérett és megkóstolhattuk, ami-
ért megdolgoztunk. (…) Nagyon helyes, ha a támogatók befi-
zetnek az iskolai alapítványra. Azt javaslom, hogy tanulmányi
kirándulások alkalmával fedezzék azoknak a diákoknak a költ-
ségeit, akiknek a szülei ezt nem engedhetik meg. Ne érezze se
szülő, se gyermek, hogy hátrányba kerül a gyermeke!” 
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A szépkorúak
„Isten nélkül nincs élet!”
- egy hihetetlen nehéz életút, amit csak Isten segítségével
lehetett végigjárni…

A várost járva találkoztam egy napbarnított kedves mosolygós
tisztatekintetű nénivel, aki sütőtököt, dióbelet, petrezselyem
zöldet árult egy üzlet előtt.
Beszédbe elegyedtünk, megtudtam tőle, hogy november 25-én
töltötte be a 90. életévét. Nagyon megtetszett a néni, s beszél-
getésünk közben kértem, hogy hadd írjam meg az élettörténetét. 
Azt mondta, hogy szívesen beszélget velem, de neki soha sincs
ideje, csak ilyenkor, mikor egy kis „ezt-azt” árul a maga ter-
mesztette konyhakerti növényekből. Ő mindig dolgozik, vagy a
kertben munkálja meg a földjét, vagy otthon, vagy árusít, ha
már nem lehet kinn dolgozni, akkor kézimunkázik. Már 35 éve
megözvegyült, és olyan minimális özvegyi nyugdíjat kap, hogy
abból nem tudna megélni, hát kiegészíti. Megtermeli és eladja a
konyhakerti zöldségeket. Korábban még disznót is hizlalt, tar-
tott kacsát, libát, baromfit, ma már arra nincs ideje, a föld meg-
követeli a teljes embert, hiszen 827 négyszögöl kertet művel
egyedül. A hajnali pirkadat már a kertben munka közben éri, de
a naplemente, sőt a holdvilág is még kinn találja őt a földjén.
Enni sem szokott, csak nagyon keveset, legtöbbször csak dél
körül, mert ha eszik, akkor elálmosodik, elfárad az ember, ezért
nem áll meg, míg nem végzett az aznapra eltervezett munkáival
– mondja. Szívós, kitartó, embert próbáló élete van.
Mondtam, hogy nekem ott is jó lesz, ha mesél az életéről, én
majd megírom, lefotóznám, ha megengedi. Örömmel adott erre
engedélyt, sőt kikerekedett szemekkel kérdezte, hogy és akkor
Ő benne lesz az újságban? Benne bizony, válaszoltam, s ezen
kedvesen nevetett, elcsodálkozva mondta: - Még ilyet?

Veres Lajosné (született Antal Mária) 1922. november 25-én
Borsod megyében, Hódoscsépányban látta meg a napvilágot.
Hárman voltak testvérek, két lány és egy fiú. Ő volt a legkisebb.
Édesapja az Ózdi Vasgyárba járt dolgozni, Édesanyja vezette a
háztartást és nevelte a három gyermeket, de sajnos megbetege-
dett és hamar meghalt. 
Szegény Mariska néni még nyolc éves sem volt, amikor árva-
ságra jutott. Elvégezte a hat elemi iskolát, és elment kisebb gye-
rekekre vigyázni, némi élelemért és egy-két ruhadarabért, ezzel
is könnyítve nehéz anyagi helyzetükön.
A falujuk kis település volt, mindenki ismerte és becsülte a
másikat.
Néhány év így telt el az életéből, otthon segített és eljárt kisgye-
rekekre vigyázni, majd 11 éves lett, és el kellett mennie nap-
számba dolgozni, mert szükség volt a pénzre. Egy évig napszá-

mos, majd kőműves mellett mindenes lett, egészen 19 éves
koráig nehéz fizikai munkával kereste meg a mindennapi bete-
vő falatra valót.
A postán megüresedett egy postási állás, felajánlották neki, így
egy évig postásként dolgozott a faluban. Majd megismerkedett
a férjével, aki rövid ideig udvarolt neki, majd 20 éves korában
elvette feleségül. Albérletben laktak, 1944-ben megszületett a
kisfia, de sajnos kitört a háború. A férjét behívták katonának,
nem hagyta a gyermekkel egyedül, ő is ment vele, s amerre a
front haladt, szörnyű nehéz körülmények között, húzta meg
magát albérletekben a kisfiával. Állandóan költözködtek. A fér-
jét Vécs-Feldebrőre helyezték, akkor ők is a környékre mentek.
A közelben repülőtér volt, azt bombázták, a szirénázás, bombá-
zás mindennapossá vált, menekültek a bunkerokba, egyik alka-
lommal pont ott csapódott be egy bomba, ahol a kisfia szokott
aludni, akkor éppen nem voltak otthon, a jó Isten megóvta, de
ez az egész életére jellemző volt. 
Nagyon erős a hite, meggyőződéssel mondja, hogy „Isten nél-
kül nincs élet!” – így a hit segítette végig egész életében a nagy
nehézségek leküzdésében. Abból pedig jutott neki bőven.
Mindig haladt a front, a katonákat vitték tovább, egy ideig nem
volt híre a férjéről, de a sors megint csak kedvezett neki. Éppen
az egyik tanyán húzták meg magukat, amikor a kútnál vizet
vett, három katonai teherautó ment el mellette. Hirtelen észbe
kapott, és kiabálni kezdte a férje nevét, kérdezte a sok katonát,
hogy nem ismerik-e. Visszakiabáltak a harmadik teherautóról,
hogy ismerik, de az első gépkocsin utazott, ami már elhaladt.
Riadóláncban adták a férje tudtára, hogy ott a családja, így nagy
nehézségek árán, de találkozhattak.
Az egész háború sok megpróbáltatással áldotta meg őket, de
kitartottak, s a hitük segített túlélni. A férje fogságban is volt,
meg is sebesült, de 1946 tavaszán sikerült hazajönnie. A fővá-
rosban lakott Mariska néni nővére, oda eljutott a gyermekével,
az anyósáéknak írt levél alapján talált rájuk a férje.
A háború után betelepítették őket Vecsésre, a Batthyány utcába –
ahol azóta is él. Dolgoztak, spóroltak, és otthont teremtettek.
1947 májusában megszületett második gyermeke, aki kislány lett.
A férje fizikai munkát dolgozott a gyárban, aztán a Tsz-ben,
később kocsikísérőként az állami gazdaságban, majd megbete-
gedett, és hét évig betegen dolgozott fél állásban. Alig kapott
valami kis rokkant nyugdíjat, és 57 évesen meghalt. Mariska
néni 35 éve özvegy, küzd az élet adta nehézségekkel, de köny-
nyes szemmel azt mondja, hogy mégis nagyon boldog.
Boldog, mert van két jó gyermeke, öt unokája és öt dédunoká-
ja. Szerencsésnek mondja magát, hogy bír dolgozni, szeretne
még sok virágot szedni a gyermekeinek, nem baj, ha neki csak
a tüske jut, - mondja, megszokta már, de legalább látja őket,
hogy örülnek. Igénytelen az élete, hiszen soha sem dúskált a
javakban, beosztással, szerényen élt mindig. 
Tisztességes, becsületes, szorgalmas. Azt mondja, hogy azt tartja a
mondás: „Becsületesen élethosszig, becstelenül ki tudja meddig…”
Amíg be nem jönnek a nagy hidegek, árusítja az embereknek a
friss zöldségeket, sütőtököt. Megszokta, s már hiányozna, ha
nem tehetné. A nagyállomástól biciklin tolja az eladnivalókat,
már kilencven évesen nem mer ráülni, kétszer is elesett, most
már jobban vigyáz magára. Ebben a szép korban is azt kéri a jó
Istentől, hogy még adjon neki sok időt, hogy dolgozhasson, lát-
hassa a gyerekeit, unokáit, dédunokáit. 
Nem panaszkodik, nem elégedetlen, hálás minden napjáért a
Teremtőnek. Ez a hosszú boldog élet titka, szorgalmasan dolgoz-
ni és imádkozni. Kívánunk még Mariska néninek boldog szüle-
tésnapot, és nagyon hosszú életet családja, szerettei körében. 

Írás és fotó: Benke Mária 



Vecsési Tájékoztató 2013 január                                                                                                           Fórum  27

Elbúcsúztunk ILDIKÓ nénitôl
Szűcs Sándorné (született Cservinka Ildikó), aki 34 éven át taní-
tott a Petőfi téri általános iskolában, december 14-én, rövid szen-
vedés után elhunyt. Ő volt a diákok ILDI nénije, akit minden évfo-
lyam őszintén szeretett. Szerettük mosolygós természetét.
Mindenkihez volt egy jó szava, minden érdekelte, nemcsak a taní-
tás. Példát mutatott, hogy minden embert egyformán kell szeretni.
Édesapja a Falusi iskola igazgatója volt nyugdíjba vonulásáig.
Édesanyja szintén ott tanított. Már elmúlt 80 éves, de még akkor
is tudott ógörögül beszélni. 
Ildi néni Vecsésen született 1927-ben. A tanítóképzőt Zsámbékon
végezte. A háború alatt egy éven át az apácákkal Németországban
ápolta a sérülteket. Kedvességét sok betege egy - egy szentképen
köszönte meg, melyet megőrzött iratai között. Háború után főiskolát
végzett, majd egy-két évet Üllőn tanított. 1953-ban jött át Vecsésre
biológiát és földrajzot tanítani. Mi voltunk az első osztálya, és meg-
kaptuk Őt osztályfőnöknek is. Minden találkozónkra eljött. A leg-
meghatóbb az 50 éves találkozó, a rendkívüli „osztályfőnöki” óra
volt, melyen részt vett a jelenlegi igazgatónő is, akit munkatársként
is üdvözölhetett. Egy teljes osztály megtelt, minden élő diák megje-
lent 2005-ben. Még el tudott jönni az 55 éves találkozónkra is!
Temetése Vecsésen volt december 27-én. Nagyon sokan kísérték el
utolsó útjára. Aki csak értesült haláláról, kötelességének érezte,
hogy megjelenjen, és egy szál virágot dobjon sírjába. Jelenlegi taná-
ri karból volt diákja egy szép verssel, a Halotti Beszéddel búcsúztat-
ta. Ildikó nénit én egy életen át barátnőmként tisztelhettem. Halála
előtt néhány nappal nekem a következőket mondta: „Tudomásul
kell venni, hogy az élet véges.  Ki fogom bírni. Te ne sírj, mert árt a
szemednek.” Szép csendben halt meg. Fentről, az égből - biztosan -
mosolyogva nézett le ránk, akik ott voltunk a temetésén, és szép idő-
vel köszönte meg a tisztelgésünket. Nyugodj békében Ildikó néni!
A diákok nevében: Dr. Fodor Etelka

Madáretetô kerámiacserépbôl
„Hull a hó, a cinegék fáznak, Etető készül a madárkáknak”

A hűvösebb napokon, mikor még a tavasz olyan messzinek
tűnik, jól jön kedvenc kertlakóinknak egy kis csemege. A tála-
lás azonban nagyon fontos. A madáretető kiváló kerti vagy
terasz dekoráció is lehet, de elsősorban télen és ősszel remek
etető, nyáron és tavasszal pedig itatóként használhatjuk. Így
kedveskedhetünk nekik és örömöt okozhatunk magunknak is.
Jó munkát kívánok hozzá!
Szükséges alapanyagok:
sötét- és halványszínű akrilfesték,
különböző méretű cserepek, cserép
alátát, lakk, madárka figura
Segédanyagok:
ecset, vízálló ragasztó, durva csi-
szoló papír
Elkészítés menete:
Kezdésnek fessük le a cserepek
oldalát egy világos színnel. A szél-
szegélyeket egy sötétebb színnel.
Mind a két színt vízzel hígítva ken-
jük fel. Nem kell szépen eloszlat-
ni,akár foltos is lehet. 
Ugyanezt csináljuk meg a
cserépalátéttel. A belsejét
egyiknek sem kell kifesteni.
Ha megszáradt a festék egy
durva csiszolópapírral min-
den cserepünket csiszoljuk
át alaposan. Így kapunk kop-
tatott antik hatást.  Lakkozzuk
le két-három rétegben, hogy
vízálló legyen.
Ezután már csak össze kell
ragasztanunk az elemeket.
A nagyobb kaspót fejjel
lefelé fordítjuk. A kisebb
kaspó belső peremének a
szélét beragasztózzuk és
ráhúzzuk a nagyobbik kas-
póra. A tetejére ráragasztjuk
a cserépalátétet. 
Már csak a kis madarunkat
kell elhelyezni a megfelelő
helyre. Ez lehet a tál pereme
vagy a tál közepe. 
A kaspókat még számtalan
variációban lehet elhelyez-
ni. Akár több emeletes ete-
tőt is készíthetünk. Ha kedvünk van, festhetünk vagy dekopá-
zsolhatunk is rá különböző mintákat.
Már csak a belevaló finomságokkal kell megtölteni és készen is
vagyunk.

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  Sz  9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 - kincseskellek@freemail.hu

Emlékezés
Igazán akkor érzékeljük, mennyire szeretünk valakit, amikor már elvesztettük.
Amikor velünk van, még minden olyan természetes, olyan magától értetődő.
Hogy él, hogy velünk van, hogy beszélget velünk, hogy ránk mosolyog, hogy a
vállunkon sír… Hogy szeretjük egymást… de maga az érzés csak akkor
tudatosul, amikor megszűnik létezni a szerettünk. A hiánya ébreszt rá, a tátongó
űr mélysége döbbent rá, hogy mennyire mélyen gyökerezik az iránta érzett
szeretet. És ez egyenesen arányos a fájdalommal, amit a hiánya bennünk kelt. 
Már egy éve, hogy elment. De nem örökké! És nem egészen! Hiszen itt van a min-
dennapjainkban. Megannyi közös emlékben, fényképben. Egy csomó helyen,
ahol együtt voltunk. A gyermekében, akit örökül hagyott nekünk. A
tanítványaiban, a táncban. A ránk hagyott tárgyaiban, ajándékaiban. Ezek a
„dolgok” is átlényegültek. Felértékelődtek. Számuk véges, értékük felbecsül-
hetetlen. Ha rájuk nézek, kezembe fogom: olyan, mintha csak most adta volna. 
Megrendítő, hogy milyen sok ember szerette őt. A tánc és a gyerekek voltak az
élete. Megismertette és megszerettette a gyerekekkel az akrobatikus rock&rollt,
vitte őket fáradhatatlanul a hétvégi versenyekre, nyáron edzőtáborba. Féltem,
hogy évtizedes munkája kárba vész, de szerencsére hiábavaló volt ebbéli aggá-
lyom. Kiss Brigi személyében méltó örökösre hagyta kis csapatát, aki ugyanolyan
lelkesen foglakozik a kis táncosokkal. Mariann „életművét” becsülettel és
tisztelettel viszi és fejleszti tovább. Köszönjük neki, hogy ilyen szeretettel és
lendülettel folytatja azt, amit a kishúgom elkezdett. Kívánjuk neki, hogy sok
öröme teljék munkájában, a „gyerekei” ugyanolyan lelkesedéssel szeressék őt és
a táncot, és sok-sok éremmel és élménnyel gazdagodjanak. Szeretettel gondol-
unk azokra a növendékeire is, akik máshol folytatják táncos karrierjüket, akik
„Érte” táncolnak. Nem volt hiábavaló a munkája, az élete, ha ilyen sok ember-
palántával megszerettette ezt a sportot!
Biztos vagyok benne, hogy büszke mindannyiótokra, onnan fentről is!
Szeretném a családunk nevében megköszönni mindenkinek, aki tisztelete és
szeretete jeléül megemlékezett testvéremről, Leé Mariannról. Az elmúlt egy év
alatt, Mindszentkor, és most, amikor épp egy éve, hogy elhunyt drága szerettünk.
Nagyon megható volt látni a síremlékét beborító rengeteg mécsest, virágot,
angyalkát, amit ezen a szép és szomorú napon érte gyújtottak, neki hoztak. 
Leé Katalin
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Január 8-án, kedd délután Vecsésen találkozott a magyar férfi
kézilabda válogatott keret, hogy csütörtökig befejezze a felkészü-
lést az év legfontosabb tornájára, a spanyolországi világbajnok-
ságra. A csapat vezetése és a játékosok a Stáció Hotelben szálltak
meg, és kiváló körülmények között végezték el az utolsó simítá-
sokat. A szakmai munkát a Lőrinci Sportcsarnokban tartották.
Kedden este a hotel Fittness és Wellness részében sajtó-nyilvános
átmozgató edzésen találkozhattunk a vezetőkkel és a játékosokkal.
Zubai Szabolcs, a kiváló beállós mosolyogva mondta, hogy
minden rendben van a csapat körül és szép eredményre számít.
Mocsai Tamással arról beszélgettünk, hogy az olimpián elért 4.
helyezés magasra tette a mércét, de „ez nem olyan magas, amit
nem lehetne túlszárnyalni. Nagyon jól együtt van a csapat, sike-
rülhet egy nagyon jó szereplés is.”

Beszélgetés Mocsai Lajossal
A világhírű edzővel pályájának néhány nagy sikerét elevenítet-
tük fel először, majd szóba került, hogy számtalan szakmai elis-
merést kapott már (tavaly az év szövetségi kapitánya lett), és
ezekből melyikre a legbüszkébb?
- A 2009-es Év Edzője számomra a legkedvesebb, mert a magyar
sport nagyon gazdag eredményekben és kiváló szakvezetőkben, és
akkor mindenkit meg tudtam előzni. Ez nagy megtiszteltetés volt.
A 2002-ben kapott EHF Életmű-díj szintén megtisztelő, hiszen
Európában ezt mindösszesen csak négyen kapták meg eddig. Úgy
gondolom, hogy még 5-6 évem van a kispadnál, és utána a kézi-
labda más területén kell megtalálnom a lehetőségeimet.

A vb szerepléssel kapcsolatban a mesteredző a következőket
mondta (Amikor ezeket a sorokat olvassa a kedves olvasó,
akkor már a vb befejezéséhez fog közeledni, tehát ekként kell
értékelni az elmondottakat):
- A csoport küzdelmekből való továbbjutás most az elsődleges
cél. Az egyiptomi csapattal kezdjük a VB-t, akik nemrég 15 gól-
lal verték a szerb válogatottat, tehát nem lefutott meccs. A spa-
nyol és a horvát válogatott a világ legjobbjai között van. A
másik ágon, akikkel összekerülhetünk, ott nem lehet megjósolni,
hogy ki lehet az ellenfél. A szlovénok, a lengyelek, a szerbek, de
a fehéroroszok is nagyon erősek, abszolút kiegyenlített a
mezőny. Azért dolgozunk, hogy minden mérkőzést győzelemre

játsszuk. Azonban az olimpia utáni év mindig különleges, van-
nak országok, akik arra használják, hogy csapatot építsenek,
vannak, akik keverten jönnek, mint mi is, hogy a fiatalabbaknak
is több lehetőséget adjunk. És vannak olyan országok, mint az
oroszok és a lengyelek, akik nem voltak az olimpián és sikerre
kiéhezve, hatalmas akarattal vetik magukat a küzdelembe.
A válogatottból többen kiestek különféle okokból, ez mennyi-
ben módosíthatja a taktikát, a csapat szerkezetét?
- Valóban így van. A játékos állomány kicsit megcsappant,
hiszen Fazekas Nándor 37 évesen visszavonult a válogatottság-
tól. A két szélső egyéni gondok miatt nem vállalta a válogatott-
ságot. így aztán egy jobbszélsővel megyünk ki, amit szerkezeti
változtatásokkal igyekszünk megoldani. Ilyés Ferencet operál-
ták, ő a védekezésből fog hiányozni.

- Milyen eredménnyel lenne elégedett a VB után?
- Azt gondolom nagyon fontos a csapatépítés, de az eredmé-
nyesség is. Az egyes mérkőzéseken nyújtott teljesítmény, s a
mutatott játék alapján tudjuk majd értékelni a válogatottat. 

A beszélgetés végén még szóba került a sportág támogatása és
az utánpótlás nevelés kérdése is. Véleménye szerint a társasági
adóból származó támogatás már most óriási lendületet hozott a
sportágba, és ha ez így folytatódik, akkor erős alapokkal lehet
bővíteni a kézilabdasportot.
- Életem egyik legnagyobb vágya teljesül az akadémia megala-
kulásával, ahol a képzés, a versenyeztetés és a személyiségfej-
lesztés lesz a középpontban – mondta Mocsai Lajos, a magyar
férfi-kézilabdaválogatott szövetségi kapitánya, mesteredző, a
Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense a most megala-
kult balatonfüredi Nemzeti Kézilabda Akadémiával kapcsolatban. 
Kiderült, hogy a gyermekek határon belül és határon túlról is
jelentkezhetnek, és egy komoly felvételi után lehetnek tagjai az
akadémiának. A gyermekek sokoldalú képzését szolgálja a
sportcsarnok mellett más sportlétesítmény, egy tanúszóda és
egy egészségügyi központ is. A fiatalok bentlakásos rendszer-
ben vesznek részt a képzésben. Az akadémián a sportág szakte-
kintélyei fogják a jövő reménységeit oktatni. A sporton túl
középiskolai képzés lesz, több szakiránnyal, két idegen nyelv
oktatásával, akkreditált magyar közoktatási rendszerben.
(Részleteket az akadémia honlapjáról tudhat meg az érdeklődő.)

A riportok ideje alatt a játékosok szorgalmasan „gyúrtak”, erő-
sítették-lazították izmaikat. Ki-ki igénye szerint dolgozott a
masinákon. Feltűnt Nagy László szorgalma, a futópadon kb. 15
percet futott meglehetősen nagy intenzitással. 
Hajrá Fiúk! Hajrá Magyarország!

Szalontai János                                        Fotó: Polgár Gyula

Vecsésen  készü l t  a  fé r f i  kéz i labda  vá logatot t

Fotó: Molnár Péter
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Kézilabda - Férfi NBII. Dél
Mi történt 2012-ben? 

A VSE férfi csapata szép tavasz elé nézett. A felnőttek a 3., az
ifik a 2. helyen tértek téli pihenőre. Legalább ennyire örvende-
tes volt, hogy egyre izmosabb utánpótlás is formálódott, és már
60-70 vecsési gyermek sportolt a szakosztályban Matuz István
edző vezetésével.
Tavasszal hullámzó teljesítményt nyújtott a felnőtt csapat, ezért
azután hajszállal, de lecsúszott a dobogóról. Az ifjúsági együt-
tes betakarította az ezüstérmet.

Az NBII-ben legtöbb pontot szerzett csapat!

Az őszi szezonra nagy változás kerekedett. Ugyan elégedett
volt a szakosztályvezetés Kovács Mihály edző tevékenységé-
vel, de a szűkös játékoskeret gondot okozott. Ebben a helyzet-
ben jelentkezett Molnár József, a Fradi volt edzője, aki több
játékosával klubot keresett. Miután néhány vecsési fiúnak is
volt már edzője, így adódott a lehetőség, hogy ebből a játékos
állományból már nagyra törő célokat is meg lehet fogalmazni.
Edzőváltás történt. 
A szakosztályvezetés kerek perec a bajnokság megnyerését
tűzte ki célul, az immáron Déli csoportban küzdő gárdának,
aminek az együttes eddig meg is felelt.

Az őszi tabella végeredménye:
1. Vecsés SE     11      10   1   0     297-231    21
Második helyen az FTC (18 pont), harmadikon a Honvéd (17) áll.

Molnár József edző:
Egyértelműen azt fogalmaztuk meg az augusztusi felkészülé-
sünk első napján, találkozva a játékosokkal, hogy NB1 B-be
szeretnénk feljutni, amellyel a csapat is egyetértett. A vezetők
már most azon dolgoznak, hogy meglegyenek azok a feltételek,
játéklehetőségek, játékosok, akik a következő évben NB1 B-
ben öregbítenék Vecsés hírnevét. Elsődleges cél, hogy a csapat
kialakítson egy olyan a játékot, amely elég lehet az NB1 B-ben
való bennmaradáshoz. Támadásban még vannak hiányossága-
ink, de egyértelműen kialakult az a kép, hogy kinek mi a felada-
ta. Szeretnénk bajnokságot nyerni, jó és színvonalas játékkal.
Cél még, amennyiben mód és lehetőség van rá, hogy hazai
pályán mindenképpen, de lehetőleg az egész bajnokság alatt
veretlenek tudjunk maradni. Persze lesznek olyan csapatok,
akik szeretnék majd ezt megakadályozni, de állunk elébe. 
A jövőre nézve talán sikerül egy balkezes jobbátlövőt igazol-
nunk az NB I B-s Lajosmizsétől, már arra készülve, hogy janu-
ártól komplett csapattal tudjunk játszani. Úgy szeretnénk kezde-

ni a felkészülésünket, hogy már egy összeérett gárdánk legyen,
amely képes bajnokságot nyerni NB II-ben és bent is tud marad-
ni magasabb osztályban. 
Szépen alakítgatjuk a keretünket, melyhez szeretnénk hozzáfor-
málni a büdzsénket is, hiszen az NB1 B-s szerepléshez a csar-
nok kérdése létfontosságú. Nagyon sok függ attól, hogy az
önkormányzat, illetve a vecsési vállalkozók tudnak-e úgy támo-
gatni bennünket, hogy mind a két fél elégedett legyen. Úgy
tudom, a lányok is feljutásra állnak, ők is szeretnének NB1 B-
ben játszani, s így közösen szeretnénk a női és férfi kézilabdá-
nak Vecsésen értéket adni. 
Nagyon fontos dolog, hogy a helyi srácokkal megtűzdelt felnőtt
csapat alá egy olyan utánpótlást tudjunk felépíteni – megmoz-
dítva azt a körülbelül 130 vecsési (!) gyereket - akiknél nagyon
fontos, hogy legyen előttük felépítmény, egy NB1 B-s felnőtt
csapat. A gyerekeket egy országos serdülő bajnokságban el
lehetne indítani, amelyben szerintem nagyon komoly lehetőség
van, illetve onnan felkarolva a tehetségeket, tudnának feljebb és
feljebb lépni a magasabb szintű és minőségi kézilabda felé. 
Szeretnénk, ha a lelátóra nagyon sokan kijönnének, még többen
tudnák élvezni ezt a szép játékot, látnák a nagyon masszív, ütő-
képes, fiatal és lelkes csapatunkat.
Nagyon jól érzem magam, s bár ezt mindenki így szokta mon-
dani, valóban komolyan is gondolom, mert olyan srácokkal
tudok együtt dolgozni, akik szeretnének jól kézilabdázni, sze-
retnének sikeresek lenni. Ez azonosult a város és a szakosztály-
vezetés céljaival is, ami nagyon fontos. Ez egy kis baráti társa-
ság. Régen is az volt a vecsésiek jellemzője, hogy egy összetar-
tó, erős kohéziós társulat volt. A korábbi korosztályból vannak
még a csapatban régi motorosok (Török Zoltán, Varasdi Szilárd,
Matuz István), akik nagyon sokat segítenek nekem, mind játé-
kukkal, mind hozzáállásukkal. Ők és a fiatalabb vecsési játéko-
sok a magot képezik, és az erősséget adják az együttesnek.
Ehhez jöttek fiatal játékosok, akik lelkesek, nyitottak, fogéko-
nyak az újra, és borzasztó siker orientáltak, amely körülmények
nagyon fontosak a munkámhoz.
Szeretném megemlíteni Gábor Pétert, aki a kapusokkal kiváló-
an foglalkozik, valamint az utánpótlás csapat edzőjét Matuz
Istvánt, aki a felnőtt csapatban még játszik – azelőtt ő volt az
egyik vezéregyéniség – és elnökségi tag is. Kiemelném még a
szakosztályvezetést: Molnár Tibort, Szalontai Jánost és végül,
de nem utolsó sorban Antal Zoltánt, aki a legnagyobb szívvel,
odaadással és háttérmunkával próbál mindent megtenni azért,
hogy sikeresek legyünk. Nagyon sokat cipel a hátán, nagyon
sokat dolgozik értünk. Én és a srácok ezt minden pillanatban
látjuk, és ezt szeretném megköszönni ezúttal is mind a csapat,
mind a magam nevében. 

Molnár Péter

H Ű T Ő G É P J A V Í T Á S !
Minden típusú hűtő- és fagyasztógép javítása – helyszínen.

T.: 0670-2453661

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.



30  Sport                                                                                                             Vecsési Tájékoztató 2013 január

Visszatekintés - Vecsési Sport 2012
Ökölvívás

A VT októberi, novemberi és decemberi számában részletesen
taglaltuk a VSE Ökölvívó Szakosztályának sikereit. Ahogyan
azt az alábbi képen láthatják, igen gazdag eredményes évet zárt
a szakosztály. Csak úgy roskadozik az asztal! Országos és nem-
zetközi versenyeken tették le a névjegyüket, és a legrangosabb
hazai és kontinens viadalokon is szorgalmasan gyűjtögették az
érmeket.
Ezúttal csak a legszebben fénylőket elevenítjük fel, de minden
versenyzőnek gratulálunk, és sikerekben bőséges 2013-as évet
kívánunk!

Serdülő Magyar Bajnokság
Vecsésen rendezték meg, amelyen 49 egyesület 143 versenyző-
je vett részt. Az elődöntőbe két vecsési versenyző jutott be!
Varga Dávidnak nem sikerült bejutnia a fináléba, de bronzérme
is szép siker. Lőczi Gergő egyhangú pontozással nyert, s a dön-
tőben is magabiztos győzelmet aratott, így 2012-ben Serdülő
Magyar Bajnok lett! Mellette kiérdemelte a „Legjobb hazai ver-
senyző” különdíját is.
Junior Magyar Bajnokság
Egerben 50 egyesület több mint 150 versenyzője volt jelen. A
kiválóan felkészített vecsési versenyzőkből ketten is döntőbe
jutottak. A 70 kg-os döntőben Horváth Dani nagy csatában 4-1
arányú bírói döntéssel kikapott. Ezüstérme szép siker!
A 66 kg-os Papi Bence, az eddigi meccseihez hasonlóan, maga-
biztos és határozott volt, menetről menetre növelte előnyét, és
Magyar Bajnok lett!
A versenyzőket Varga Viktor és Mikus Ferenc edzők készítették fel.

4. Női Junior és Ifjúsági Európa Bajnokság
November 3-10. között a lengyelországi Wladyslawowo-ban
rendezték meg a viadalt, ahol a magyar csapatban 4 vecsési lány
is ringbe lépett. A csapattal utazott edzőként Seres Attila és
Varga Viktor is.
Hegedűs Diána egy fordulóban erőnyerő volt, és a négy között
egy ír kislányt győzött le nagyon magabiztosan, s bejutott a
döntőbe. Balszerencséjére az éjszaka belázasodott, és a váloga-
tott orvosa nem engedte őt öklözni a lengyel leány ellen. Az
ezüstérem így is szépen csillog!
Váry Lili a négy közé jutásért egy lengyel hölgyet porolt el. A
döntőbe jutástól az orosz Dmitrieva ütötte el, de a tavalyi vb
bronz után ismét begyűjtött egy szép érmet. 

VT összeállítás

Fotó: Katona Csaba

Visszatekintés - Vecsési Sport 2012
Fogathajtás

A téli időszak nagy versenye a Fedeles Világkupa sorozat. A janu-
ári lipcsei selejtezőben Dobro bebiztosította helyét a fináléba.
Sajnos, ott nem sikerült a hármas döntőbe kerülni, végül 5. lett. 
Június elején a Vecsés Kupa szép vecsési sikereket hozott.
Kettes fogatok versenyében Osztertág Márk győzött testvére,
Kristóf előtt. A négyesek viadalában Dobrovitz kiválóan ver-
senyzett, 2. lett, és nem tudta megszorítani a nyertes ausztrál
Exellt. Fia nagyon igyekezett, de gyengébb akadályhajtása
miatt csak 7. helyen végzett.
Az év kétségkívül legnagyobb versenye augusztusban a német-
országi vb volt. Dobrovitz bravúros akadályhajtással – ahol 3.
lett! - legjobb magyarként a 10. helyen zárta a világversenyt.
Lázár a 12., a magyar válogatott az 5. helyen fejezte be a viadalt.
Október végén kezdődött el újra a Fedeles Világkupa. A 8 ver-
senyből álló sorozat egyik versenyes Pesten volt. Itt a hollandok
taroltak, Dobrovitz az 5. helyen végzett, ami értékes pontokat
hozott számára. Szilveszter előtt a belgiumi Mechelenben hár-
mas döntőbe került, és bejutó helyre került, de csak januárban
alakul ki a hatos döntő mezőnye.

A Dobrovitz Team egyre sikeresebb mind hazai, mind nemzet-
közi porondon. Pónihajtásban Hölle Martin országos első, fel-
nőtt kettes fogatoknál a két Osztertág testvér napról napra fel-
jebb küzdi magát a hazai ranglistán, s lassan ők is kijutnak a
nemzetközi mezőnybe. A legígéretesebb tehetség világbajno-
kunk fia, Dobrovitz
junior. Nagy volt az
ijedtség, amikor feb-
ruárban egy sajnála-
tos incidens kapcsán
baleset érte, de a
gondos orvosi keze-
lés következtében
már áprilisban hajta-
ni tudott a fiatal ver-
senyző. 

A FEI nyilvánosságra hozta a világranglistát a 2012-es év ver-
senyei alapján. Nagy öröm, hogy Dobrovitz József a 9., fia a 12.
helyet foglalja el. Lázár Zoltán csak 14. a rangsorban.
Megtiszteltetés minden vecsési számára, hogy a három legna-
gyobb minősítésű verseny közül az egyik a Vecsés Kupa! A
Vecsés Kupa végleges dátuma: 2013. június 7-9.

VT összeállítás                                     Fotók: Dobrovitz team
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Kézilabda NB. II. –Nők Dél-keleti csoport

A tavasz kevésbé volt eredményes, de a végén megszerzett 5.
helyezés így is megfelelt a várakozásnak. Különösen annak
fényében, hogy két játékosa – Lukács Réka és 
Domokos Rita szülés hiányzott – , de őszre visszatér a csapat-
hoz, és velük lényegesen ütőképesebb lehet az együttes. 
A lányok ősszel igazolták is a várakozást, mert veretlenül, három
pont előnnyel vezetik a tabellát, és Lukács Réka szakmai vezeté-
sével jó helyzetből várhatják a tavaszt. A szakosztály nagy értéke
a több korcsoportos utánpótlás Csenki Györgyné vébé aranyér-
mes szakedző irányításával, ahol közel száz gyermek sportol!

Az őszi végeredmény:
1. Vecsés Kombi Express 10     7   3   0     269-242      17
A mieinket a Gyömrő (14) és a dabasi DANUKE (13) követi. 

Szalai Tibor szakosztályvezető:
Amikor a felnőtt csapattal az elmúlt év augusztusában elkezd-
tük az alapozást a 2012/2013-as bajnoki évre, ismerve a csapat
játékosainak képességeit, a kiválónak mondható egységét és
küzdeni tudását, olyan célt tűztünk magunk elé, hogy az NB II.
Déli csoportjában a táblázat első felébe, annak is inkább a felső
részébe szeretnénk jutni a bajnokságban.
Az alapozás jól sikerült és a jó felkészüléshez az is hozzájárult,
hogy augusztus végén NB I/B-s csapatok által rendezett terem-
tornán vettünk részt. Itt már kezdett összeállni az a kép, hogy
melyik játékos, mely poszton lesz bevethető, és hol tudja a leg-
jobban segíteni a csapatot a kitűzött cél eléréséhez. 

A bajnokság kezdetére összeállt a 18 fős felnőtt keret. A keret
összeállításánál felmértük azt is, hogy Junior játékosaink közül
kik azok, akik a fokozatos beépítés mellett a legjobban haszná-
ra lehetnek a csapatnak.
Az utánpótlás vezetőjének (Csenki Györgyné) javaslatára az
alábbi junioroknak kértünk felnőtt játékengedélyt: Bátori Orsolya
(20), Czudor Alexandra (10), Ronyecz Viktória (2), Erdélyi
Dorina (5), Tóth Enikő (kapus). Örömünkre szolgált, hogy a juni-
orok egyre jobban beilleszkednek a csapatba, javuló játékkal és
gólokkal (zárójelben) aktív részesei a jó eredményeknek. 
Szeptember 22-én aztán megkezdődtek a küzdelmek. A sorso-
lás, valamint a hazai tornacsarnok leterheltsége miatt úgy hozta
a sors, hogy az első három fordulóban csapatunk idegenben volt
kénytelen pályára lépni. A Gyömrő elleni összecsapáson ráadá-
sul, balátlövőnk Renka Julcsi – megsérült, s keresztszalag sza-
kadás miatt azóta is nélkülözzük. 
A hazai góllövő lista első öt helyezettje: 76: Lukács Réka, 46: Erdős
Éva, 31: Domokos Rita, 27: Lukács Viktória, 24: Birta Babett

A téli szünet után január 8-án kezdődött a felkészülés a tavaszi
idényre. A hónap végén és február elején részt veszünk a
Pestmegyei Szövetség által rendezett téli terem tornán, amely
remélem, jól szolgálja majd a felkészülésünket. A szünetben
igyekszünk pótolni a hiányzó játékosokat, hiszen a sérültekre
továbbra sem számíthatunk. A tavaszi idény február 23-án kez-
dődik. Az első három fordulóban hazai környezetben lépünk
pályára, és, ha ezen a három mérkőzésen sikeresen tudunk sze-
repelni, úgy biztos közelebb kerülünk a nagy álomhoz, a bajno-
ki aranyéremhez. Természetesen az őszi szereplés után már csak
ez lehet a kitűzött cél, és a magam részéről biztos vagyok
benne, hogy a lányok mindent megtesznek azért, hogy ez telje-
süljön. S, ha az álom valóra válik, máris újabb gondok sora
jelentkezik. A magasabb osztályhoz meg kell teremteni a meg-

felelő tárgyi és anyagi eszközöket. Hálával és köszönettel tarto-
zunk Vecsés Város Önkormányzatának az eddigi támogatásáért,
és remélem, hogy a jövőben is mindent megtesz, hogy a vecsé-
si kézilabda sport továbbra is sikeres legyen. Az NB I. B azon-
ban jóval nagyobb költségbe kerül, mint a jelenlegi osztály. 
A pénzügyeken túl a másik nagy gond a tornacsarnok, hisz biz-
tos, hogy a jelenlegi helyen a szövetség nem engedélyezné a
hazai mérkőzések megrendezését. Tudom, hogy a fiúk is a táb-
lázat élén állnak, és hasonlóan a lányokhoz, ők is a magasabb
osztályban szeretnék folytatni jövőre. Mindezen gondok megol-
dására a végső cél csak egy új sportcsarnok megépítése lehet, és
ha ezt sikerül megoldani, akkor néhány éven belül Vecsés a
magyar kézilabdasport egyik központja és fellegvára lehetne.

Molnár Péter

Visszatekintés - Vecsési Sport 2012
Labdarúgás - NB. II. Keleti csoport

A tavaszi szezont a csapat reménytelen helyzetben várta. A VFC
mindössze három ponttal, messze leszakadva a mezőnytől, az
utolsó helyen várta a tavaszi feltámadást. Sajnos nem sikerült
annyira megerősíteni a játékos keretet, hogy komoly esélye
legyen a bennmaradáshoz. Dúró József vezetőedzővel a gárda
csak a tavaszi eredményeket tekintve 9. lett, de ez kevés volt az
NB II-es tagság megtartásához.
Az őszi szezont egy alaposan megváltozott keret Nahoczky
József vezetőedző irányításával kezdte meg az NB III-ban.
Miután jövő nyárra megfeleződik az NB II- és NB III-as
mezőny, ezért az Alföldi csoport első hat helyezettje közé kell
kerülnünk. A téli pihenőben kicsit keserű a szánk íze, mert a
gárda csak a 11. helyet foglalja el, és óriási javulásra van szük-
ség, hogy bennmaradjon az NB III-ban. 
A helyi focinak van egy sikertörténete is. A VFC keretén belül
egy oldboys labdarúgó csapat alakult, mely 44 év feletti játéko-
sokból áll. A gárda a Budapesti Labdarúgó Szövetség által kiírt
II. osztály Déli csoportját hat pont előnnyel nyerte meg. Most az
I/B csoportban egy pont hátránnyal a 2. helyen várják a tavaszi
nyitányt.

Mi várható 2013-ban?
Földvári Tibor, a VFC elnöke elmondta, hogy tavasztól Kántor
Attila, a csapat vezetőedzője. Munkájában Gendur Ferenc segí-
ti. Mindketten már dolgoztak Vecsésen. A csapat jelentősen
átalakul, de sikerült egyben tartani az őszi együttes magját,
akikhez keresik a további játékosokat. A tárgyalások folynak,
biztosat majd február elején lehet mondani. A gárda Vecsésen
tartja a futóedzéseket, és a soroksári műfüves pályán a labdás
edzéseket. Kántor edző a sok munka híve, ebben látja az előre-
lépés lehetőségét. A március elején kezdődő bajnokságig heti öt
edzéssel készülnek a fi, már kilenc edzőmérkőzés le van kötve
az ellenfelekkel. Földvári Tibor szerint rendelkezésre állnak a
szükséges anyagi források, mert sikerült olyan támogatót sze-
rezni az önkormányzat finanszírozása mellé, ami elegendő lehet
egy masszív csapat felépítéséhez. A szakvezetéssel közösen az
a célkitűzés, hogy a tavaszi szezon végére megszerezzük az 5.
helyezést, ami a biztos NB III-as tagsághoz kell. Ennél rosszabb
helyezés már osztályozót jelent.

VT info

A Vecsési Sportegyesület további szakosztályainak tavalyi ered-
ményeiről és idei terveiről a VT februári számában olvashatnak.
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FELHÍVÁS
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
lakosságáért és a közösségi élet fejlesztéséért hosszabb időn át kifej-
tett áldozatos munka elismerése céljából „A helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 12/2011.(III. 25.)
számú Ök. rendelet értelmében az alábbi elismerő címeket
adományozza: - Vecsés Díszpolgára, - Pro Urbe, - Elismerő Oklevél
Kérem a tisztelt polgárokat, hogy javaslatukat írásban indoklással
együtt tegyék meg, és a Polgármesteri Hivatal titkárságán adják le
2013. március 1-jéig. A beérkezett javaslatok odaítéléséről a
képviselő-testület dönt. A kitüntetések átadására a városi ünnepsé-
gen, 2013. június 14-én kerül sor.                                                            
Szlahó Csaba polgármester

Tüdőszűrő
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat 2013. évben kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését ren-
delte el városunkban a 30 évesnél idősebbek körében! Aki a
kötelezettségnek nem tesz eleget, az eljárási bírsággal sújtható, melynek
legkisebb összege 5.000.-Ft.
Időpontja: 2013. január 03. - 2013. február 05.
hétfő, szerda: 12,00 órától - 18,00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8,00 órától - 13,30 óráig
Helye: Vecsés, Fő u. 112. szám. 
A tüdőszűrés továbbra is térítésmentes. Polgármesteri Hivatal

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.  
Szent Ferenc – febr. 4-ével, 
Halmy – febr. 11-ével, 
Hanga – febr. 18-ával, 
Borókás – febr. 25-ével,
Fekete Gyopár – márc. 4-ével kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
A hétvégi ügyeleti rend:
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

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 pénteken 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.

A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak 

a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!

Kölcsey műve előtt a katolikus 
magyarság néphimnusza a Bol-
dogasszony Anyánk és az Ah, hol
vagy magyarok tündöklő csillaga
kezdetű ének, míg a református
magyarságé a Tebenned bíztunk,
elejétől fogva (90. Zsoltár) volt.
A magyar himnusz szövegét Köl-
csey Ferenc (1790–1838), a re-
formkor egyik nagy költője írta. 
A költeményt 1823. január 22-én
fejezte be, és először 1828-ban 
jelentette meg. 

A himnusz születésnapja 1989-ben
lett a Magyar Kultúra Napja. 
Az évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A himnusz zenéjét Erkel Ferenc 
zeneszerző és karmester szerezte
1844-ben. 
Vecsés minden évben rangos kul-
turális rendezvénnyel ünnepli meg
a Magyar Kultúra Napját.


