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2 Önkormányzat

Testületi hírek a májusi tanácskozásról

Vecsés Város Képviselő-testülete május 28-án tartotta évi rendes testületi ülését, amelyről Dabasi János képviselő betegség
miatt hiányzott.

Rendőrségi beszámoló
Hagyományosan május hónapban számol be a Monori
Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrse az elmúlt évben végzett
munkáról. Jelen volt Dr. Szmodics Róbert r.alez, kapitányságvezető és Pallaga Norbert r. őrgy., őrsparancsnok. A napirend
során kiderült, hogy alapos és magas színvonalú beszámolót
nyújtott be a rendőrség megvitatásra, amelyből egy javuló bűnügyi helyzet rajzolódott ki. A rendőrség köszönte az évek folyamán adott támogatásokat, és kiemelték a kiváló együttműködést
az önkormányzattal, a közalapítvánnyal és a Polgárőrséggel.

Mekkora lehet az óvodai csoportlétszám?
2013. szeptember 1-jével nem változik az óvodai csoportok törvényben meghatározott átlaglétszáma (20 fő) és maximális létszáma (25 fő). Ezt erősíti a 2014. szeptember 1-jével életbe lépő
előírás is, hogy minden harmadik életévét betöltő gyermek számára kötelező lesz az óvodába járás. Ezek alapján a maximális
csoportlétszámok túllépésének fenntartói engedélyezését ismételten lehetővé tették.

Erősít a Telenor
Vecsés területén a Telenor megfelelő minőségű, gyors átviteli
kapacitással bíró UMTS hálózati lefedettség biztosítását célzó
beruházás keretében 3 új állomást létesít 2013-ban. Az egyeztetés során a város két szempontot érvényesített: kellő távolságban legyenek a meglévő lakóépületektől és a környező erdős
területek miatt a városképet sem zavarják. Egy állomás magánterületen lesz felállítva. A másik két átjátszó területére 10 éves
határozott idejű –2023. december 31-éig tartó –bérleti szerződést kötnek, amelyért évi 2x1.2 mFt +ÁFA bérleti díjat fizetnek.
Ez a későbbiekben az inflációnak megfelelően kerül változtatásra. A testület 9 igen és egy (Szabó Attila) tartózkodás mellett
fogadta el az előterjesztést.

Vecsés város jelképei és használatuk rendje
A most egyhangúlag elfogadott rendelet két jelentős változtatást
tartalmaz. Egyrészt a város pecsétje és a városi emlékplakett
kikerült a szimbólumok köréből, mert azok a címer egyik megjelenési formáját jelentették, azaz külön megemlítésük felesleges. Másrészt a tervezet szerint a címer és a zászló kereskedelmi vagy reklám célú felhasználása díjkötelessé válik, amelynek
engedélyezéséről és mértékéről a Képviselő-testület dönt. A
kulturális, művelődési jellegű szimbólumhasználat díjmentes.

Rövid hírek:
- A testület elfogadta a Vetüsz Kft. mérlegbeszámolóját, mely
jelentős passzívumot tartalmaz. A 41.882.000,- Ft mérleg szerinti hiány a Kulturális Központ beruházásnál végzett, de a mai
napig ki nem fizetett munka miatt született.
- A testület elfogadta a Vecsés Városközpont –fejlesztő Projekt
Non-profit Kft. mérlegbeszámolóját, ahol a társaság mérleg szerinti eredménye 6 m 21 eFt, ami a legmagasabb a cég életében.
- A képviselők eredményt hirdetve lezárták a Semmelweis
Bölcsőde intézményvezetői pályázatát. Két jelentkező volt, de
az egyik nem jelent meg a meghallgatáson. A bizottság javaslatára a testület öt évre a korábbi vezetőt, Bánné Nagy Esztert
bízta meg az intézmény vezetésével.
- A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 1996. évtől kezdődően látja
el az Önkormányzat könyvvizsgálatát. A Kft. munkatársai rend-
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kívül nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, tevékenységük,
munkájuk magas színvonalú, ezért a testület a szerződését 2013.
május 1-jétől 2018. április 30-áig terjedő időszakra meghoszszabbította.
- Évente megrendezik az iskolák közötti sportversenyeket. A
testület ismét megszavazott bruttó 120 ezer forintot iskolánként,
a testnevelő tanárok plusz munkájának elismerésére.
- Utolsó alkalommal került meghosszabbításra - 2014. május 8áig – a Lanyi tó feltöltésére vonatkozó építési engedély. A Lanyi
területe korábban néhány ponton geodétával felmérésre került,
mely során kijelölték azokat a magassági pontokat, ahol még
töltésre van szükség.
- A testület elfogadta a Gondozási Központ létszámkérelmét, és
júniustól egy fő bér és járulék költségeit biztosítja az intézmény
számára.
VT infó

A 2012. évi zárszámadás
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
május 28-ai ülésén fogadta el a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét, vagyis a zárszámadást. A zárszámadás
sok szempontból fontos adatokat mutat az önkormányzat előző
évi gazdálkodásáról, illetve támpontot nyújthat a 2013. évi költségvetés alakulásáról. Ilyenkor derül ki, hogy hogyan tudta teljesíteni az előző évi költségvetését az önkormányzat, hogyan
tudta teljesíteni a bevételi és kiadási oldal egyensúlyát, valamint
a költségvetésben vállalt feladatait, kötelezettségeit.
A 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtása során 660,8 mFt
pénzmaradvány keletkezett.
Működési célú előző évi pénzmaradvány: 188.691.336,- Ft
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány: 360.003.463,- Ft
Szabad pénzmaradvány: 88.050.543,- Ft
Eü. Szolgálat pénzmaradvány: 23.723.000,- Ft
Eü. Szolgálat felhalmozási pénzmaradvány: 289.000,- Ft
Az adatokból talán a legfontosabb információ a szabad pénzmaradvány, amely 88 millió forintot mutat. Ez azt jelenti, hogy az
összes kötelezettség és feladatok teljesítése mellett ekkora pénzeszköz maradt az elmúlt évi költségvetésben, amellyel az idei
plusz feladatok megvalósítását tudjuk segíteni. Ugyanakkor
nagyon fontos tény, hogy az idei költségvetésben 0 forint pénzmaradványt terveztünk, ezzel szemben ez 88 millió forint keletkezett. Az adóbevételeink az előző évhez képest (2011.) mintegy 160 millió forinttal maradtak el. A legfőbb ok, hogy a Wizz
Air Hungary Kft. megszüntette tevékenységét Vecsésen, valamint a gazdasági válság hatására több cégnek is csökkent a
bevétele, illetve tönkrement. Természetesen 2012. évi költségvetésnél már előre csökkentettük - mint most is - a bevételi
oldalon az iparűzési adót, hogy ezek miatt a költségvetés stabil
maradhasson. A feladattal nem terhelt pénzmaradvány elosztásánál sok szempontot figyelembe véve az alábbiak szerint döntött a Képviselő-testület: Adótöbblet-bevétel visszapótlása 17,6 MFt, lakótelep területrendezés, parképítés, parkoló 4,3
MFt, általános tartalék - 8,0 MFt, kézilabda (NBI/b) - 3,5 MFt,
Polgárőrség - 2,0 MFt, Közrend Alapítvány - 1,7 MFt, nyári
tábor - 550 eFt, nyári ingyenes gyermekétkeztetés - 2,3 MFt,
számítógép, irodai fejlesztések - 2,3 MFt, út és járdaépítés - 27
MFt, ügyességi pálya - 10 MFt.
Az gondolom, hogy az intézményi rendszerünk zavartalan
működése mellett ennyi fejlesztéssel ilyen zárszámadást produkálni igen stabil és nyugodt gazdálkodásra utal. Bízom abban,
hogy a 2013. évi is hasonlóan pozitív eredménnyel fog zárulni.
Alattyányi István, a Gazdasági Bizottság elnöke
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Nemzeti Összetartozás Napja

„Aki magyar, annak fáj Trianon.” (Illyés Gyula)

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör a Megmaradás Emlékművet
2005-ben közadakozásból állíttatta fel a gyalázatos 2004. december 5-ei népszavazás eredménytelensége miatt. Az emlékmű
előbb az Erzsébet téri plébániakertben került elhelyezésre, majd
2009-ben közterületre került a hatalmas székelykapu. A láncokkal összekötött nemzettestek mementóként hirdetik Európa gazságát Magyarországgal, az öreg kontinens védelmezőjével
szemben. Hagyományosan az emlékmű szolgáltat hátteret a trianoni nemzetcsonkításra való emlékezéshez.
Idén a szakadó eső ellenére sokan voltak jelen, immár a
Nemzeti Összetartozás Napján.
Váradiné Bartalis Magdolna műsorvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd a Himnusz és a Székely Himnusz közös eléneklésével kezdődött el a műsor. A programban fellépett a Labdarózsa
Népdalkör, verseket hallhatunk három csodás kislegénytől:
Tolnai Dánieltől, Zelei Bencétől és Zelei Szabolcstól. A megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével ért véget.
Beszédet Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetsége elnökhelyettese mondott, amelyből idézünk:

„Meghatottan állunk ezen gyönyörű – megrendítő voltában is
gyönyörű – emlékmű előtt, amely az elszakítottság, csonkítás és
a fájdalom művészi megjelenítése mellett még az erős, legyőzhetetlen kötődést is jelképezi. A nemzet elpusztíthatatlannak látszó egysége, a részek láncokkal kötött összetartozása az egyik
oldalon, a fájdalmas, igazságtalan békediktátum tragédiája a
másikon – ezek a kérdések és a kérdésekre adott válaszok töltik
meg napjainkban a sajtót és foglalkoztatják a gyászoló, megoldást kereső magyarok millióit itt a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban.
Bizonyára felszínre kerülnek még a jövőben pontosító eredményei a történelem-kutatásnak, amelyek tovább árnyalják ezt a
gyászkeretes képet, de én most a mával és jövővel kapcsolatos
gondolataimat szeretném Önökkel megosztani.
A nemzeti összetartozásról hangosak most napjaink. Eszembe
jut egy bölcs mondás: Összenő, ami összetartozik. Legyünk
tehát bizakodók, higgyünk nemzetünk őserejében, és biztosan
kiheverjük a több mint 90 éves traumát? Megfontolt, bölcs, előrelátó politikával elérhetjük majd, hogy egy lesz a magyarság,
igaz, csak határok felett átívelően, de lesz mennyországos
Magyarország? Csak várjunk szorgos türelemmel? Szinte észre
sem vesszük és – áldozatok nélkül – összenő, ami összetartozik?
Hát nem nő össze, tisztelt Hölgyek és Urak, kedves Fiatalok!
Ebbe a reménységbe és várakozásba csak belepusztul a nemzet.
Már pusztul is, vészesen. Egyelőre még csak a bátor népességkutatók merik elsuttogni: tíz és egynéhány év múlva már
kisebbségbe kerül a magyar a Csonka-Hazában. De sajnos ez az
igazság. Nincs már anyagi alapja sem létünknek: idegenek bitorolják gyáraink, üzemeink nagy részét, de földjeink és vizeink
és ki vannak már nézve az új honfoglalóknak. Életünk, egészségünk az új világrend boszorkánykonyháján enyészik a gyógyászati és gyógyszerbirodalmak martalékaként.
De a legnagyobb hiányunk az erkölcsben mutatkozik. Eldobtuk
Istenünket, megtagadjuk magzatjainktól az életet, szürkének
láttatják velünk a feketét, már nem is emlékszünk a tiszta fehérre, felmentést és szobrot kapnak az árulók, meghamisítva és
temetetlenül a magyar hősök, szentjeink és dicső királyaink.
Hát ezt okozta Trianon! És ebben az állapotban már nem nő
össze semmi. Csak szétrohad. Mert már nincsenek egészséges
részek… Vannak még egészséges szigetek és törekvések, de

már körülzárva a világhódító akaratnak szolgálatába szegődött
napi politika által. Az elcsatolt részeken és idehaza egyaránt.
Már annyi erő és önállóság sincs, hogy megbecsülést kapjon
egy arra érdemes újságíró, vagy utcát nevezzünk el egy nemzeti elkötelezettségű írónőről.
Ebben az állapotukban hogyan nőjenek össze a részek?
De van megoldás! Helyre kell állítani a rendet, ami megbomlott!
És ezt a munkát a gyalázatos trianoni békeszerződéssel kell kezdeni! Mert semmi sem örök. Nincs örök béke, ahogy ne legyen
örök érvényű szerződés sem. Új alapokra kell helyezni a békét
a szomszédjainkkal is! Mert a béke másképp nem működhet.
Mert ez az ő érdekük is, hiszen ugyanúgy süllyednek a globalista világ-mocsárba, mint mi. Látják már odaát is néhányan és
vallják az „ezer zsibbadt vágyból” fakadni akaró eszmét, csak
ott is a „betyárság” még az úr. Reméljük, hogy nem sokáig.
A csillagszórós Európai Unió kudarcot vallott és kimúlik. Csak
azért nem jelentették még be a halált, mert több tízezer – százezer? – ingyenélő esne el Judás-centjeitől.
De nem elég, hogy mi tudjuk a jövőt és látjuk a feladatot.
Mondjuk tovább, tanítsuk meg gyerekeinket, unokáinkat is!
Hitessük el velük a szabad magyar jövőt – és ledöntjük
Trianont!
Adja Isten, hogy így legyen!”
VT összeállítás

Figyelem! Árcsökkenés!

Fotó: Balázs Gábor

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk, hogy 2013. július 01-jén bevezetésre kerülő
rezsicsökkentéssel meg fog valósulni a lakossági Felhasználók
víz- és csatornaszolgáltatási díjainak csökkentése. Ezzel az Ön
felhasználási helyén is csökkennek a fizetendő szolgáltatási
díjak.
Számlázási rendszerünk a 2013. július 1-e előtti, és az azt követő időszak víz- csatorna felhasználását a napok arányában felosztja, és így készíti el a következő időszaki számláját.
Lehetőséget kínálunk azonban arra, hogy a 2013. június 30-ai
mérőállást a szokásos módon (telefonon, e-mailben, levélben)
eljuttassák részünkre 2013. július 5-éig. Ez esetben nem arányosítással, hanem a tényleges fogyasztási adatok alapján fog a
számla elkészülni 2013. június 30. és az azt követő időszakra.
A szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén,
illetve a mérőállás közléséhez az alábbi elérhetőségeken áll
ügyfélszolgálatunk az Ön rendelkezésére:
Mérőállás bejelentés telefonon: 06-29-340-010/0 és honlapunkon: www.dpmv.hu
Köszönjük együttműködését: DPMV Zrt.
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Nemzetiségi hírek
Kitelepítés és Tájház

Fotó: Pálfy Miklós

Május 12-én a Falusi templomban szentmisével emlékeztünk
meg azokról a sváb rokonainkról, embertársainkról, akiket 67
évvel ezelőtt kitelepítettek hazájukból. A mise után koszorúzás
következett a két kitelepítési emléktáblánál. Itt a Grassalkovich
iskola két diákjának, Reményi Rékának és Zeke Dávidnak
német nyelvű verseit is hallhattuk. Köszönjük felkészítő tanáruk, Massza Magdolna munkáját is! Ezen a napon, délután
örömtelibb eseményen is részt vehettünk, hiszen immár két éve,
hogy megnyílt a nagyközönség előtt a vecsési tájház. 16 órától
egy vidám hangulatú sördélutánnal ünnepeltük a ház születésnapját. Az eseményen népes közönség -kb.130 fő- vett részt, akiket a Brunner Zenekar élőzenével szórakoztatott. A helyszínen
frissen sütött lángossal is kínáltuk vendégeinket, valamint szakavatott vezetéssel megtekinthető volt a tájház is. Köszönet illet
mindenkit, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

Fotó: FM

Szeretnék még köszönetet mondani azoknak a lányoknak,
asszonyoknak, akikkel együtt tavasszal újra szép tisztává varázsoltuk a tájházat!
Frühwirthné Halász Melinda
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Húszéves a partnerkapcsolat Rheinstettennel

Június 14-én, a városi ünnepen emlékeztünk meg arról a húszéves testvérvárosi kapcsolatról, amit Vecsés a Rajna-menti településsel, Rheinstettennel kötött. A kapcsolat létrejöttéről és fontosságáról, az együttműködésért legtöbbet tevő vecsési polgár,
Frühwirth Mihály úr mondott beszédet, amit a 7. oldalon olvashatnak. Most német barátainknak kedveskedve közöljük a beszéd
német változatát is, Osikoviczné Csendesi Mária jóvoltából.

„Sehr geehrte Herren Bürgermeister, Sehr geehrte Frau
Vorsitzende, Sehr geehrte feiernde Wetschescher,
Dieser Feiertag ist eine Wetschescher Spezialität. József Szlahó
– der Vater unseres Bürgermeisters – hielt es für wichtig, den
Tag der Unterzeichnung des Ansiedlungspatentes, den
Geburtstag des neuzeitlichen Wetschesch jedes Jahr zu feiern.
Heute wird offiziell bereits zum 23. Mal gefeiert. Am diesjährigen Feiertag gedenken wir dergleich der vor 20 Jahren, im Mai
des Jahres 1993 geschlossenen Partnerschaft.
Im Jahre 1946 wurden Tausenden von Ungarndeutschen ihr
Hab und Gut weggenommen und sie wurden aus ihrem Zuhause
vertrieben. Die meisten von ihnen fanden in Württemberg und
Baden ein neues Zuhause. Ihre Liebe zu der Heimat konnte aber
nichts brechen. Sie waren die ersten deutschen Touristen in
Ungarn, als sich ein kleines Tor im eisernen Vorhang öffnete.
In den 1980er Jahren wurde in Baden-Württemberg die
Donauschwäbische Stiftung gegründet. Diese Stiftung gab
deutschen Städten bzw. Dörfern die Anregung, Kontakte mit
Siedlungen in Ungarn, wo die Bevölkerung überwiegend
deutscher Nationalität ist, aufzunehmen.
Auf diese Weise gerieten auch wir in die Sichtweite der
Stadtverwaltung von Rheinstetten. Zum ersten Besuch kam es
im Sommer 1990, als wir vom Bürgermeister Kurt Roth und
Vizebürgermeister Rudi Lang aufgesucht wurden. Es folgten
gegenseitige Besuche aufeinander. Mit den Worten des
Bürgermeisters Roth ausgedrückt: nach drei Jahre Brautstand
wurde im Mai 1993 die Partnerschaft abgeschlossen.
In den folgenden Jahren waren viele daran beteiligt: Schulen,
Vereine, Chor, Kapelle und als bestimmender Teilnehmer, die
Kirchengemeinde. An dieser Beziehung nahmen nicht nur wir
teil, aber wir hier lebende Schwaben profitierten viel dadurch, sie
hat unser Leben, unsere Identität stark geprägt, unser Kulturerbe
bekam einen höheren Stellenwert, die Sprachkenntnisse wurden
immer wichtiger, durch sie wurden wir alle anspruchsvoller. Als
die Partnerschaft abgeschlossen wurde, lebte noch in Rheinstetten
die Generation, die also zum Opfer der Vertreibung wurde. Sie
waren immer unsere Gastgeber und zumeist unsere Gäste. Mit der
Zeit verringert sich ihre Anzahl. Es ist ein Anliegen der jüngeren
Generation, wie sich unsere Partnerschaft weiter entwickeln kann.
Auch in der Zukunft können wir auf die moralische
Unterstützung der Partnerschaft nicht verzichten, die
Erreignisse, die wahrzunehmenden Zeichen, weisen darauf hin.
Wie auch die außerhalb der jetztigen Landesgrenzen lebenden
Ungarn einen Anspruch auf die Unterstützung des Mutterlandes
haben, so erhoffen wir auch Ähnliches.
Möge Gott geben, dass es so werde!”

Helyreigazítás
A Lumpen Klumpen tánccsoport, mint a vecsési svábbál szervezője, évek óta fontosnak tartja, hogy a bál bevételéből közcélra is adományozzon. Erről be is számolunk a VT hasábjain. Sajnos, az áprilisi számunkban megjelent cikkből éppen az
összeg nagysága hiányzott a hibánkból. Most pótoljuk, a mondat így helyes:
„Idén, a tavalyi évhez hasonlóan, vecsési, nehéz anyagi körülmények között élő
embereknek segítettünk, összesen 100 000,- Ft értékben.”
Elnézést kérünk a táncosoktól.
VT info
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A függöny legördült

Amikor a színházban az előadásnak vége van, legördül a függöny. A szereplők a függöny mögül előjönnek, meghajolnak,
fogadják munkájuk elismerését, a tapsot. A nézők megbeszélik
a látottakat. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy a sikeres –
de még a sikertelen – előadás mögött mennyi munka, verejték,
izgalom rejlik. Az előadást természetesnek vesszük. Ez így van
rendjén. Mindezt azért írom le, mert április 27-én egy kedves
meghívásnak tettem, tettünk eleget.

Búcsúfellépésére hívott a Vecsési Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Tánccsoport. Izgalommal készültem az előadásra, bár tudtam, hogy igényesen előadott műsort fogok látni,
s nem csalódtam. Kapcsolatom az együttessel régi keletű. Több
előadásukat megtekintettem, és soha nem csalódtam bennük.
Igaz ma már több együttes van Vecsésen, de ők voltak az elsők,
akik az összegyűjtött táncanyagot előadták, és tudatosan kezdték ápolni a sváb hagyományokat. Mielőtt bővebben szólnék az
együttesről, meg kell említenem egy, a hajdani falusi iskolában
tanító tanárnőt, aki az 50-es években összegyűjtötte a hagyományos sváb táncokat, melyeknek biztosan hasznát vették. Ezt a
tanárnőt Tomor Mihálynénak hívták, kiket ismerősei Matyi
néninek szólítottak. Munkáját Vecsés Nagyközség Önkormányzata posztumusz díszpolgári cím adományozásával ismerte el.
Volt tehát kiinduló pont.
Ennyi előzetes után méltatom azt az együttest, kiknek tagjai
elvitték Vecsés hírét szerte az országba, de még külföldre is.
1980-at jelzett a naptár, amikor megrendezték az első Svábbált.
Az akkori Honismereti Kör kezdeményezésére összeállt egy
csoport táncolni szerető fiatalokból. Első fellépésükre 1980.
augusztus 31-én került sor, melyet azután számos előadás követett. Még ugyanazon év októberében sor került az alakuló megbeszélésre. Ennek 33 éve. Szinte egy emberöltő. Természetesen
a 33 év alatt az együttes tagjai cserélődtek, de a mag az megmaradt. A kimaradókat mindig sikerült olyanokkal pótolni, akik
szívügyüknek tekintették a táncot. Nagy segítséget kaptak a
Ferroelektrika Szövetkezettől és a Ferihegy TSz. vezetőjétől,
Dobrovitz Józseftől, hiszen ruhát, koreográfust, próbatermet
kellett biztosítani. A munka tehát a támogatók segítségével, az
együttes tagjainak lelkesedésével elkezdődött. A tánctanítást
Manninger Miklós vállalta el, kit később Tarnóczai Zoltán váltott fel. Az első siker nem sokáig váratott magára. 1981-ben
Nagykátán lépett fel az együttes, amely a menettáncban nyújtott
teljesítményéért nívó-díj elismerésben részesült. Ez volt tehát a
kezdet. Megnyílt az út a további fellépések előtt, amelyeken
számtalan sikert értek el. Rendszeresen felléptek a svábbálokon, majd következtek az ország különböző településein a fellépések, melyeket azután követtek külföldi szereplések.
Ausztria, Szlovákia, Románia, Németország - több alkalommal.
Nemcsak a tánc szeretete tartotta össze a közösséget, hanem
bensőséges barátságok is szövődtek a tagok között. Közben
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állandóan tökéletesítették tudásukat. A sok munkának meglett
az eredménye. 1996 – ban Szekszárdon a Német Nemzetiségi
Tánccsoportok XII. Fesztiválján megosztott első díjat, valamint
nívó-díjat kaptak. Ennek eredményeként felléphettek a német
nyelvű TV műsor, az Unser Bildschirm éves gálaműsorában, felléptek a Magyar Televízióban. Sikeresek voltak! Keve Gábor írta:
„Nemcsak a tánc tart össze minket. Baráti társaság is vagyunk.
Összejárunk segíteni, nyaralni, ünnepelni és sajnos temetni is.”
Az elmúlt 33 év statisztikáját böngészve megállapítható, hogy
az együttes 180 hivatalos fellépésen vett részt. Ez évre lebontva
5 – 6 előadás. Szép szám még egy hivatásos együttestől is, egy
amatőrtől, - munkájuk mellett - pedig különösen.
Sok előadásuk mellett számomra maradandó az 1993. évben
Vecsés jelképeit avató ünnepségen nyújtott teljesítményük.
Menettáncuk, színpadi fellépésük maradandót adott, akárcsak
az 1996-os fellépésük a millecentenáriumi évben. Szép volt. Az
ember jóleső érzéssel gondol rájuk. Példát adtak arra, hogy
nehéz viszonyok között is lehet maradandót alkotni, ha van hit,
akarat, kitartás. A különböző elismerések mellett Vecsés Város
Önkormányzata sem feledkezett el az együttesről. Munkájukat
az anyagi támogatás mellett Vecsés Város Kultúrájáért kitüntető címmel ismerte el, majd 2005. június 14-én Pro Urbe díjat
adományozott az együttesnek. Megérdemelték.
Napjainkban – mint említettem – sok együttes működik
Vecsésen. Lehet, hogy talán tehetségesebbek, de az érdem a
most búcsúzó együttesé, akik felismerték, hogy Vecsés kultúrája, melynek része a sváb kultúra is, szegényebb lenne az Ő
munkájuk nélkül. Megmentették a jövő nemzedékének azokat a
táncokat, amelyeket azokban az időkben már csak sváb esküvőkön táncoltak. Köszönet érte. A képzeletbeli függöny tehát
legördült. Eddig tartott, de a sok elismerés, díj örökre megmarad. A búcsúfellépésen a Művelődési Ház előterében elhelyezett
számtalan album, könyvszerű anyag volt látható. Beléjük lapozva időrendi sorrendbe rendezve látható az a hosszú út, melyet
bejártak kezdetektől napjainkig. Jó lenne valahogy összeszerkesztve könyv alakjában megjelentetni, hiszen Vecsés kultúrtörténetének egy szép darabja tárulna az olvasó elé.
Van egy album, amelyben időrendi sorrendben vannak felsorolva a fellépések. Utószavát Ruzsbaczkiné Komlós Róza írta.
Íme: „Ez a gyűjtemény felöleli a Vecsési Német Nemzetiségi
Hagyományőrző Tánccsoport 33 évét. Minden oldalhoz, minden évhez emlékek sora fűződik. Örülök, hogy veletek együtt
élhettem ezt át, és megismertem a „barátság” szó igazi jelentését általatok. Ha lesz majd egy kis időtök, vegyétek elő e könyvet és lapozgassátok! Szerintem megéri.”
Eddig az idézet az albumból. Írásomat pedig azzal zárom, ami
az együttes meghívóján szerepelt… „Vissza lehet álmodni mindent, de úgy élni benne, mint akkor, már nem lehet.”
Gál István
Fotó: táncosok

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Vecsésen egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben!
Szigorúan tilos a kerti zöldhulladék, avar és egyéb hulladék
égetése! A fentiek betartását az Önkormányzat közterület felügyelői és mezőőrei útján ellenőrzi, melynek megszegése bírságot vagy feljelentést vonhat maga után! A zöldhulladék
elszállításához átlátszó zsák vásárolható a Polgármesteri
Hivatalban vagy a VETÜSZ Kft.-nél, és az abban az ingatlan
elé kihelyezett zöldhulladékot a VETÜSZ Kft. munkatársai
elszállítják! (Lásd 32. oldal) Kérjük a Lakosságot az előírások
betartására!
Rózsa Balázs osztályvezető
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Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület Fúvószenekara térzenével fogadta a város újratelepítésének 227. évfordulója alkalmából megtartott városi ünnepre érkezőket. Falvai Anett, az
ünnepség műsorvezetője köszöntötte a város vezetését, valamint
Azari Zsuzsannát, a Vecsési Járási Hivatal vezetőjét és
Dr. Hrutkáné Molnár Monikát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületének vezetőjét.
Megkülönböztetett tisztelettel üdvözölték Sebastian Schrempp
főpolgármester urat, Rheinstetten jelenlegi vezetőjét; Kurt Roth
urat, Rheinstetten volt polgármesterét és Jürgen Morhardt
urat, valamint Molnár Imrét és Bükk Lászlót, Vecsés korábbi
polgármestereit.
A VHZ Fúvószenekara kíséretében a jelenlévők közösen elénekelték nemzeti himnuszunkat.
Bürgés Sándor, a monori József Attila Gimnázium és
Szakközépiskola diákja, a 2013-as vecsési Városi Vers- és
Prózamondó Verseny gimnazista korcsoportjának győztese a
versenyen előadott művet: József Attila: Levegőt! című versét
mondta el.
Ünnepi beszédet Szlahó Csaba, Vecsés Város polgármestere
mondott, melyet teljes terjedelemben ismertetünk:

Fotó: Katona Csaba

„1786. június 14-én hirdette ki 2. Grassalkovich Antal a telepítési okiratot, amely szerint a „terület 50 házhelyre méretett fel,
minden egész házhely 12 öl szélességből, 100 öl hosszúságból
áll”. A hajdani kicsiny falu sváb lakói erőt megfeszítve templomot, majd iskolát építettek maguknak, megteremtve ezzel a fejlődés alapjait. A település arculata a XIX. század második felétől változott meg rohamosan és azóta egészen napjainkig rengetegen választották lakóhelyül Vecsést.
Az eltelt időszak nem volt mentes történelmi viharok nélkül.
Különösen megtépázott bennünket a XX. század, illetve a II.
világháború, amely nemcsak a frontokon szedte áldozatait,
hanem óriási pusztítást végzett a civil lakosság körében is.
Rengeteg vecsésit hurcoltak el málenkíj robotra, és mintha nem
lett volna elegendő az a sok szenvedés, amit a háború borzalmai
okoztak, 1946-ban hozzávetőleg 1500 sváb honfitársunkat telepítették ki Németországba.
Az előbbi példák is jól mutatják, hogy számtalan alkalommal
kellett szinte a semmiből újjáépíteni településünket. Az itt élők
összefogása, türelme és kitartó munkája révén Vecsés a fejlődés
városa és mára több mint 20.000 ember otthona lett.
Ezelőtt 12 évvel, 2001-ben óriási megtiszteltetés ért bennünket,
Vecsés városi rangot kapott. Korábban, ha városba akartunk
menni, Budapestre mentünk, tizenkét éve azonban a város jött
el hozzánk. Akkoriban sok kérdés volt bennünk, milyen város
lesz Vecsés? Hogyan tudunk megfelelni az új elvárásoknak?
Mit kell tennünk, hogy a címet igazi tartalommal töltsük meg?
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Ezekre a kérdésekre az elmúlt évtized lassan, de biztosan megadta a választ. 2007-ben pontosan ugyanekkor és ugyanitt úgy
fogalmaztam: „a sorstól azt a kegyelmet kaptuk, hogyha okosan
és jól gazdálkodunk a ránk bízott javakkal, akkor az elkövetkező időszak lehet Vecsés fejlődésének legdinamikusabb korszaka”. Hogy a programot teljesíteni tudjuk, makacs következetességgel és tudatos tervezéssel jelöltük ki a követendő útirányt.
Ha nem is lehetünk maradéktalanul elégedettek, de együtt,
összefogással mi, vecsésiek komoly eredményeket tudhatunk
magunkénak.
Most sok szó esik a válságról. Válság van a gazdaságban, válság van a világban, válságban vannak az értékeink. És ha körülnézünk tágabb környezetünkben, akkor joggal érezhetjük, hogy
ez így van. Országok válnak fizetésképtelenné, óriási bankok,
vállalatok teszik ki a csőd táblát a kapujukra. És bizony a válság hatásait tapasztaljuk saját bőrünkön is.
Az elmúlt években ezzel együtt is sokat léptünk előre, és ez
nemcsak megépített utakban, felhúzott házakban mérhető,
hanem a közösség erejében is. Annak a közösségnek az erejében, amely ebben a válságban elérte és kiharcolta, hogy teljesen
megújult a főtere, 70 év után kapott egy új Művelődési házat,
európai színvonalú piac tere lett, ahol jó leülni, ahol kellemes
beszélgetni. Hogy milyen erővel bír az összefogás? Jó példa
erre a napokban átélt árvíz kapcsán megmutatkozó, eleddig
példa nélkül álló segítségnyújtás és szolidaritás. Közösen küzdeni valamiért hatalmas erőt ad.
Az elmúlt több mint két évszázad Vecsés életében is a cselekvésről és a teremtésről szólt, amelyért nem lehetünk elég hálásak őseinknek, és amely eredmények köteleznek bennünket. A
közösen elért eredményeink fényében nagy kihívás a jövő, mert
magas a mérce: a közös sikerek, valamint választott példaképeink és kitüntetettjeink ragaszkodása szülővárosukhoz és hagyományaikhoz köteleznek mindannyiunkat.
Húsz évvel ezelőtt, 1993-ban ünnepélyes keretek között írták alá
/a körünkben ülő polgármester urak/ Rheinstetten és Vecsés partnerkapcsolati megállapodását. Az elmúlt évtizedekben gyümölcsöző kapcsolat bontakozott ki városaink között, tanúsítják ezt
mindazok a honfitársaink, akik részt vehettek a különböző csereprogramokon, látogatásokon. Felsorolni is nehéz lenne azoknak a civil szervezeteknek, hivatalos delegációknak a számát,
melyek tagjainak a különböző látogatások alkalmából lehetősége nyílt megtapasztalni testvérvárosunk lakóinak vendégszeretetét. Nekünk, utódoknak az a megtisztelő feladatunk, hogy az
őseinktől örökölt javakat megőrizzük és gyarapítsuk. Mi, itt
Vecsésen a németországi testvérvárosunkkal kiépített kapcsolatot a felmenőinktől kapott hagyaték fontos elemének tekintjük.
Városvezetőként és egyszerű polgárként e szép nyári napon
csak azt kívánom Önöknek és mindannyiunknak, hogy érezzék
otthonuknak ezt a várost, mert „otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert,
ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri és fát ültetve
unokáira gondol.” (Lénárd Sándor)
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!”

Beszéd után a Magyarországi Német Kórusok Minősítő
Versenyén Arany Rozmaring-díjat nyert Wetschescher
Nachtigallen Kórus előadásában (szervező, vezető karnagya
Fazekasné Gombár Mónika) élvezhettünk három dalt. Ebből
az egyik testvérvárosunkat idézte meg:
Rudi Lang korábbi alpolgármester úr, Forchheimer Lied-et
című szerzeményét hallhattuk. A fúvószenekari feldolgozást
Brunner József készítette. A fúvószenekar – ifj. Fazekas József
vezényletével – és az énekkar közös produkciója emlékezetes
marad, szép volt..
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Húszéves a testvérvárosi kapcsolat!

1993. május 20-án Vecsés Nagyközség és Rheinstetten Község
önkormányzata nevében, az akkori két polgármester - Molnár
Imre és Kurth Roth – írta alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló
okiratot. A 20. évforduló alkalmából Frühwirth Mihály úr
mondott méltató beszédet, amelyből idézünk:
„Tisztelt Polgármester Urak!
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt ünneplő Vecsésiek!
Ez az ünnep Vecsés specialitása. Szlahó József - polgármesterünk édesapja - tartotta fontosnak, hogy a települési szerződés
aláírásának napját, az újkori Vecsés születésnapját évente megünnepeljük. Tesszük ezt hivatalosan is immár 23. alkalommal.
Az idén ez az ünnep ad helyet annak is, hogy a 20 esztendővel
ezelőtt, 1993 májusában megkötött partnerkapcsolatról is megemlékezzünk. 1946-ban sok ezer magyarországi németet fosztottak meg mindenétől, űztek el otthonából. Legtöbbjük
Württenbergben és Badenban lelt otthonra. Az elűzöttek szülőföldszeretetét semmi sem törte meg. Közülük kerültek ki az első
német turisták, amikor a vasfüggönyön kiskapu nyílt.
Az 1980-as években Baden-Württenbegben létrehozták a
Donauschwäbische Stiftungot, a Duna-menti németek alapítványát. Ez az alapítvány szorgalmazta, kezdeményezte, hogy német
városok, falvak keressenek kapcsolatot mindenekelőtt olyan
magyarországi településekkel, ahol német nemzetiségiek élnek.
Így kerültünk mi is Rheinstetten önkormányzatának látóterébe.
Az első látogatás 1990 nyarán történt. Akkor keresett fel bennünket Kurt Roth polgármester és Rudi Lang alpolgármester úr.
Kölcsönös látogatások követték egymást. Roth polgármester úr
szavával élve: háromévi jegyesség után 1993 májusában megköttetett a partnerkapcsolat. Az évek során résztvevői lettek:
iskolák, egyesületek, énekkar, zenekar és meghatározó résztvevővé vált az egyház is. A kapcsolatnak nemcsak mi voltunk
részesei, de rajtunk, itt élő svábokon lendített a legtöbbet, meghatározóvá vált az életünkben. Erősítette az identitásunkat, felértékelte a kulturális örökségünket, nyilvánvalóvá tette a nyelv
fontosságát. Igényesebbé tett mindnyájunkat.
Amikor megköttetett, még élt Rheinstettenben is, az a generáció, amely az elűzés áldozata volt. Ők lettek a vendéglátóink és
jórészt a vendégeink is. Az idő előrehaladtával a számuk fogy.
A fiatalabb generáción múlik, mi lesz a kapcsolatunk sorsa.
A partnerkapcsolat erkölcsi támogatását a jövőben sem nélkülözhetjük, az események, a jelek, amelyeket érzékelünk, erre
utalnak. Ahogyan a kívülre szakadt magyarok igénylik az anyanemzet támogatását, hozzá hasonlót remélünk, kérünk mi is.
Adja Isten, hogy így legyen!”
Frühwirth úr beszédét Osikoviczné Csendesi Mária fordította
németre. Ez a 4. oldalon olvasható.

VÁROSI KITÜNTETÉSEK
Vecsésért Életműdíj kitüntetés adományozható azon személyeknek, akik legalább 35 éve tevékenykednek, tevékenykedtek a
város intézményeiben, és magas színvonalú munkásságukkal
hozzájárulnak, hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez.

A Képviselő-testület „Vecsésért Életműdíj” kitüntetést adományozott Csík Józsefné részére, aki 1977 óta vesz részt városunk
ifjúságának nevelésében, oktatásában. Kezdetben az iskola
német nyelvtanáraként, földrajz szaktanárként és osztályfőnökként tevékenykedett. 1988-ban lett az intézmény igazgatója,
jelenleg az ötödik igazgatói ciklusát tölti. Kezdeményezése és
irányítása alatt lett az iskola nemzetiségi intézmény, majd beindította a gimnáziumot és a szakközépiskolát is. 2009-ben az

Fotók: Katona Csaba
alsó tagozat iskolaotthonos oktatással bővült. 2010-ig külsős
tagja volt az Oktatási-, Művelődési- és Sport Bizottságnak.
Jelenleg is vezeti a német munkaközösséget, kiemelkedő szerepet tölt be a németországi testvérvárosi kapcsolatok ápolásában,
diákcsereprogramok megvalósításában. Az intézmény 2012
szeptemberében egyházi fenntartásba került. A sikeres és zavartalan átállásban jelentős szerepet vállalt igazgatóként.
A Képviselő-testület „Vecsésért Életműdíj” kitüntetést adományozott Dr. Lakos
Gábor részére, aki 1976 óta dolgozik
Vecsésen gyermekgyógyász háziorvosként, 2007 óta a Vecsés Egészségügyéért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke.
Tevékenységét a mai napig lelkiismeretesen végzi, ezzel hatékonyan hozzájárul az
alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához. Jó kapcsolatot alakított ki a Védőnői
Szolgálat dolgozóival és a hozzá forduló
gyerekekkel és szüleikkel. Ahogyan ő
fogalmazott: „Ő minden nap kitüntetésben részesül: a hozzá forduló betegek bizalma által.”
A Képviselő-testület „Elismerő Oklevél”
elismerő címet adományozott Kortye Vilmos
részére, aki a hetvenes évek óta meghatározó
személyisége városunknak. A William’s TV
tulajdonosa. Számos rendezvényt támogat,
sokat tett a helyi közösség összefogásáért.
Nélküle nem újulhatott volna meg a Jókai
Szabadtéri Színpad. Tehetséges zenész lévén,
Vecsés történetét-történelmét „Fal nem épül
ember nélkül” címmel rockoperában dolgozta
fel. Az Országzászló avatásán is az általa szerzett dal hangzott el. Évek óta jótékonysági koncerteket szervez,
amelynek bevételét nemes célra ajánlja.

Figyelem! Árcsökkenés!
Ezúton tájékoztatjuk Vecsés Város lakosságát, hogy a rezsicsökkentések
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény értelmében 2013. július ljétől a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjának kiszámítási módját a
következők szerint adja meg a jogalkotó:
„2012. április 14. napján alkalmazott díj 4,2 százalékkal megemelt összegének a 90 %-a.”
A VETÜSZ KFT. díjtételei alapján július 1-jétől az árak a következők szerint
alakulnak: 120 literes kuka esetén: 2525 Ft/hó 5050 Ft/2 hó
110 literes kuka esetén: 2310 Ft/hó 4620 Ft/2 hó
80 literes kuka esetén: 1685 Ft/hó 3370 Ft/2 hó
A díjak a 2013. február 1-jétől alkalmazott díjtételekhez képest 17 %-kal
csökkentett mértékű.
Tuba Zoltán ügyvezető igazgató
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VÁROSI KITÜNTETÉSEK

A Képviselő-testület „Pro Urbe” elismerő címet adományozott
Kurt Roth részére.
Kurt Roth 1935-ben született, 1987-ben választották
Rheinstetten polgármesterévé. Az idén 20 éves testvérvárosi
kapcsolat létrejöttében és elmélyítésében kulcsfontosságú szerepet játszott. 1990 nyarán Rudi Lang úrral Vecsésen járt, partnerkapcsolati lehetőséget kerestek. Kölcsönös látogatások után
1993 májusában Vecsésen, Molnár Imre polgármesterrel aláírták a partnerkapcsolati szerződést. A vecsési delegációk kinti
fogadásakor a programok megszervezésében és az anyagiak
biztosításában mindig tevékenyen vett részt. Tisztsége a nyugdíjazásával ért véget 2000 februárjában. De a kapcsolatápolásban betöltött szerepe ezzel korántsem ért véget, hisz továbbra is
jelen van lakhelyének közösségi életében.
Munkássága nyomán a két település közötti partnerkapcsolat
sokak életében jelentett és jelent ma is élményt.

A német küldöttség vezetője, Sebastian Schrempp főpolgármester úr rövid köszöntőjében örvendett elődei munkájának, hogy
sikerült ezt a partnerkapcsolatot kialakítani, és az évek során
tartalommal megtölteni. Kiemelte, hogy nemcsak a vecsési
németségnek, hanem az ő számukra is nagy fontossággal bír a
kapcsolatok ápolása. A végén dicsérte Vecsés fejlődését és nevetve tette hozzá: „irigyelem ezt a csodálatos kulturális központot.”
A 20 éves testvérvárosi kapcsolat alkalmából Vecsés Város
Önkormányzata magyar és német feliratú ezüst emlékérmet
készíttetett, melyet a testvérvárosi kapcsolatot kézjegyével ellátó Molnár Imre volt polgármesternek és Rheinstetten jelenlegi
főpolgármesterének, Sebastian Schrempp úrnak adott át Szlahó
Csaba polgármester úr és Tófalvi Mónika, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke! Molnár Imre német nyelven
szeretettel köszöntötte egykori kollégáját, és utólag is megköszönte a kollegiális segítségnyújtást, a tapasztaltok átadását.
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A jelenlévők Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium Schmetterlinge Tánccsoportja előadásában egy
szép keringőt láthattak, a VHZ Fúvószenekarának kíséretével.
(A táncot betanította: Falvai Anett.)

Gyémántdiploma átadása

Azokat a köztiszteletben álló nyugdíjas pedagógusokat köszöntjük ebből az alkalomból, akik diplomájukat 60 éve szerezték
meg. A díszokleveleket Szlahó Csaba polgármester úr és Dr.
Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke adta át.

Bálint Mihályné (Szabó Éva)
1953. augusztus 29-én végzett a debreceni Állami
Tanítóképzőben. Tanított Nagykerekiben, Csévharaszton,
Vecsésen, Budapesten, majd nyugdíjasként visszatért Vecsésre.
Munkáját magas szintű pedagógiai, pszichológiai, módszertani
műveltség, felkészültség jellemezte. Tanítványait következetességgel, türelemmel, szeretettel oktatta és nevelte. Az elhivatott, szakmaszerető pedagógust tisztelik volt munkatársai, tanítványai és a szülők is.

Varga Zsigmondné
Ugyancsak 1953-ban szerezte diplomáját az ELTE Tanító- és
Óvónőképző Karán, Budapesten. Pedagógusi pályafutásából 28
évet töltött a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában.
Munkáját az elhivatottság, az igényesség jellemezte. Kiváló
pedagógiai érzékkel oktatta gyermekek százait. Legendásan jó
kapcsolatot ápolt a kollégákkal és a szülőkkel is. Kapcsolata az
iskolával nyugdíjazásakor sem szűnt meg, az iskolai rendezvények állandó vendége ma is.
A Rosmarein Tánccsoport és a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola Tánccsoportja közös előadásában
két német táncot láthattunk.
Az ünnepség végéhez közeledve a Vecsési Sportegyesület Férfi
Kézilabda Szakosztályának felnőtt csapatát és vezetését
köszöntötték. Ezen a jeles napon kapták meg a bajnoki címért
járó érmeket a város vezetésétől. Játékosaink nagy fölénnyel
nyerték meg az NB II. Országos Kézilabda Bajnokság Déli csoportját. (Lásd 30. oldal)
Az ünnepség koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével
fejeződött be.
VT összeállítás

Fotók: Katona Csaba

Könyvelés-bérszámfejtés!

Tel jes körű ügy vi te li szol gál ta tá s o k ,
APEH ügyin té zés sel.
Tel.: 06 20 9928 885
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Andrássy Napok

A gróf Andrássy Gyula Általános Iskola évek óta megrendezi az
Andrássy Napokat, ahol nem is a névadó személye a fontos,
hanem az alma mater története, a mai napok gondjai és örömei.
Lényegében egy kis kiszakadás a tanév szűk kötelékeiből, ahol
nevelő és gyermek mással foglalkozik, másban mutatja meg
tehetségét. Szokásos az is, hogy az iskola kiváló színjátszó csoportjai színvonalas előadással szórakoztatják az iskola tanulóit
és a meghívott vendégeket.

Nyomozás az Andrássyban
(A jelszó: Emil!)

2013. május 30-án és 31-én felszálltunk Emillel a vonatra.
Ezeken a napokon adta elő a Kincskereső Kisszínpad az Emil és
a detektívek című klasszikust, Erich Kästner 1928-as kisregényének Ági néni által színpadra álmodott változatát.
Akitől már elloptak valamit, aki már átélte a tehetetlen dühöt,
amit a lopás kivált, az bele tudja élni magát a 13 éves Emil szerepébe, akit meglopnak a vonaton. Elveszik az édesanyja által
összekuporgatott és rábízott 140 márkáját, szegénytől és gyerektől lopnak. Emilünk azonban a berlini utcagyerekekkel a tolvaj nyomába ered. Ahogy a pesti srácok a Pál utcai grundért,
úgy fognak össze a berlini srácok az igazságért, Emil igazságáért. És hogy miért nem kéri a főhős egyből a rendőrség segítségét? Hogy jutnak egy már akkor is négymilliós városban a fiatalok a bűnöző nyomára? Miként szerzik vissza a pénzt, és juttatják rács mögé a tolvajt? Mit jelent a barátság és a gyermeki
lelkesedés? Ezt elevenítették meg kiválóan iskolánk diákjai.
Emil (Vági Dávid), Professzor (Pálinkás Roli) és Gusztáv
(Czeglédi Balu) uralták a színpadot, és hozzájuk nőttek fel a társak. Köztük olyanok, akik már ötödik éve szerepelnek folyamatosan Ági néni színjátszó szakkörében. Ők a most ballagó nyolcadikosok, akiket virággal búcsúztatott a rendező tanító az előadás végén. Ők Ági néninél tanultak meg írni, olvasni, és hajdan volt osztályfőnökük rájuk építve kezdte meg városszerte
híres kisszínpadának megszervezését. Ketten a régi diákok
közül is visszatértek játszani, sőt még a díszletrendezők között
is akadt régi diákunk. A nagyok mellett itt vannak, voltak már
az ifjak is, szinte minden évfolyam képviseltette magát. A cseppet sem egyszerű háttérmunkákért felelős csapat is itt volt. Újra
szólt a zene (Gyöngyvér néni), állt és változott a színpad (Robi
bácsi és segédei), gördülékenyen ment minden (Erika néni és
segédei) és Sanyi bácsi (hangosítás, fények) és Miki bácsi (képés hangfelvétel) is a helyén volt.
A Csapat, a Színészpalánták és Ágika újra elvarázsoltak bennünket. Köszönjük! Hajrá Kincskeresők!

Oktatás 9

Szereplők:
Vági Dávid 8.b, Illés Noémi 8.a, Mészáros Ferenc 8.b, Eikler
Erik (visszatérő diák), Muszka Boglárka 8.b, Takács Katalin
6.a, Nagy Viktória 7.a, Ceglédi Balázs 5.b, Pálinkás Roland 8.b,
Zalay Bálint 4.b, Darai Gergely (visszatérő diák), Kun Roland
8.b, valamint Aschenbrenner Petra 4.b, Bebők Sára 4.b, Béres
Renáta 7.a, Bognár Bálint 6.a, Bucskó Edina 4.b, Fehér Tibor
4.b, Kiss Rebeka 7.a, Kiss Réka 4.b, Korognai Bence 5.b,
Korognai Máté 4.b, Kövesi Tímea 8.b, Kun Richárd 6.a,
Matheisz Renáta 8.b, Nagy Emese 4.b, Rátkai Márk 4.b, Szabó
Alexandra 7.b, Szentpéteri Adrienn 8.b
Segítők:
Csorba Lászlóné ügyelő és Mauks Róbert színpadképfelelős,
mint Kis Kedd szülei a legszebb hitchcocki hagyományokat
idézve suhantak át a színpadon az egyik jelenetben.
Hangfelvételek – Nagy Gyöngyvér
Fény- és hangtechnika – Horváth Sándor (Álom-Kép Stúdió)
Berendezés, öltöztetés – Csorba Lászlóné (Erika néni) és segítői
Díszlet – Mauks Róbert, Makádi László
Felvétel – Balogh Miklós
Támogató: Vecsés Város Önkormányzata
Rendező és az előadás szíve – Steigerwald Lajosné (Ági néni)
Kiss Gábor

Kiállítás volt…

Ígéretes képekkel mutatkozott be a Kiállító teremben látogatóinak május hónapban Petz Anikó. Tehetsége láthatóan az alkotás
örömével vezeti a festészet és a grafika változatos műfaji útjaira, keresve a személyiségének leginkább megfelelő kifejezési
formát. Művei mélyen humánus lelkületről tanúskodnak
.Szeretettel örökíti meg az élet, a teremtés művészi érzékenységgel föllelt csodáit, és úgy tárja képekben elénk, hogy mindent felülír bennünk is a vonzalom ihletett témái iránt. Legjobb
úton jár a szerethető művészet felé.
(szénási)
Fotó: Katona Tünde

Fotó: Balogh Barbara

ADJON ISTEN! EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556
PARKETTÁS vállal mindenféle padló és parketta lerakást, felújítást,
javítást. Szagtalan lakkal, porszívós gépekkel, rövid határidővel.
Tel.: 06-70- 505-1177

10 Civilvilág

Vers -és próza/mesemondó verseny
Szénási Sándor István, a zsűri elnöke, a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör vezetője a következő gondolatokkal nyitotta meg
a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány által meghirdetett, immáron 3. Vers –és mese/prózamondó versenyt:

„- Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép számmal vagyunk,
akik a közélet zaját maguk mögött hagyva nemesebb értékekre
törekednek, és irodalmi értékeink, hagyományaink őrzésére is
szánnak időt. A számítógépes kapcsolat, a filmvilág, a virtuális
lét is csodálatos része ma már az életünknek, de nem pótolhatja
a valóságos közösségben adott és szerzett élményeket. A passzívan átélt képi világ látvány-vonzása, a „show” műfaja uralja a
médiát s általa nagy tömegek életét. Az olvasás” szentsége” a
megélhetési hajsza időigényessége miatt is háttérbe szorul,
pedig lényegesen pozitívabban hat személyiségünkre a készen
kapott, elénk tálalt képi világnál. Olvasás során ugyanis képzeletünkkel gazdagítjuk az értelmünkben formálódó, életre kelő
szöveget, fantáziánkat elindítjuk azon az úton, ahová az íróköltő el akar vezetni bennünket. Út közben álmok, vágyak, gondolatok ébrednek, olykor sírunk, nevetünk, reménykedünk, kétkedünk, megdöbbenünk, ismereteket szerzünk, építjük belső
világunk, személyiségünk. Az olvasás élményét, emberalkotó
erejét nem nélkülözhetik a következő író, előadó művész nemzedékek sem.
Közös feladatunk tehát erősíteni, segíteni azoknak a fiataloknak, felnőtteknek ilyen irányú belső indíttatását, akik az olvasás
élménye által ösztönözve megmutatják tehetségüket a tágabb
világnak. Ez a kezdet. Ha állhatatos az életút, a személyiséget
feldíszítik az évek szakmai tudással, tapasztalatokkal, sajátos
orgánummal. A kialakult egyéni előadásmód segít kiválni a
tömegből, hiszen a belső értékek csiszolt gyémántfénnyel
ragyognak az előadó szemében, hangjában pedig az értelem a
legfinomabban hangolt húrokat szólaltatja meg. Így válik
képessé életre kelteni az írást mások képzeletében is, és hozzá
téve saját művészetét, az írott alkotást élményszerűvé, felejthetetlenné tenni. Ehhez az úthoz kívánok sok szerencsét, jó egészséget és szeretetteljes-segítő embertársakat!”

Majd Lenkefy István közkedvelt humoros, játékos dalaival igen
hangulatos, családias légkört varázsolt a terembe. Ezután versenyen kívül, Tolnai Tamás Budapestről – 2,5 éves fiúcska – édesanyja ölében ülve mondta el az erre az alkalomra megtanult versét, ezzel is bizonyítva, hogy egyáltalán nincs korhatárhoz kötve
a vers szeretetére való nevelés, szoktatás. Minden a szülői ház
nevelési metódusán, igényességén múlik. Mondanom sem szükséges, mekkora tapsot aratott Tomi a hallgatóság körében!
Amíg a zsűri értékelt, a vendégek a ragyogó napsütésben az
udvaron terített asztal mellett szeretet-vendéglátásban részesültek, így a várakozás kellemes hangulatban beszélgetve, étel-ital
mellett zajlott. Köszönjük, hogy megtisztelték ezt az immáron
harmadik vers-és próza/mesemondó versenyünket a magyar
műveltség értékeinek megőrzése érdekében, amivel már hagyományt teremtettünk…
Eredmények:
Kategória I. – Vers (óvodáskorúak)
1. Tolnai Dániel, Budapest - Arany János: Mátyás anyja

Kategória II. – Vers (alsó tagozatosok)
1. Vicze Fanni (Petőfi iskola) - Horváth Mihály: Tornyot raktam
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2. Zelei Szabolcs (Szenczi M. Ref. Ált. Isk.) - Pósa Lajos:
Magyar vagyok
3. Zelei Bence (Szenczi M. Ref. Ált. Isk.) - Sajó Sándor: Van
nekem egy könyvem
4. Barta Szilvia (Petőfi iskola) - Petőfi Sándor: Arany Lacinak
(a zsűri dicséretét nyerte el!)
Kategória II. - Mese (alsó tagozatosok)
1. Baranyi Zsófia Karolin (Petőfi iskola)- Veress Zoltán: Irgumburgum Benedek
2. Gér Dorottya (Andrássy iskola) - Szabó Magda: Bárány
Boldizsár
3. Rozsár Petra - Kányádi Sándor: Ábécésorakozó
Kategória III. – Mese (felső tagozatosok)
1. Juhász Veronika (Andrássy iskola) - Gárdonyi Géza:
Komédiás disznó

A zsűri tagjai voltak: Benke Mária, író, költő; Böjténé Szalai
Irén ny. pedagógus és Szabolcsi Hubertné, az Alapítvány elnöke, ny. óvodapedagógus. A műsorszámok bemondója és a rendezvény háziasszonya Nagy Éva könyvtáros volt. A könyv, CD
- lemez ajándékokat, okleveleket a Megmaradunk 3000
Alapítvány biztosította a versenyzőknek, a Zelei-család pedig
minden gyermeknek csokoládéval kedveskedett. Köszönetemet
fejezem ki mindnyájuknak áldozatos közreműködésükért, amivel ennek az eseménynek sikerességét segítették, valamint minden kedves résztvevőnek, versenyzőnek, hogy egy boldog délutánt sikerült együtt töltenünk kultúránk értékeinek megőrzésében, közreadásában. Azt gondolom, ezt tovább kell folytatnunk,
tehát jövőre találkozunk ismét.
Szabolcsi Hubertné

A Vecsési Mesekönyv – A meseláda

A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért
Alapítvány gondozásában megszületett a VECSÉSI
MESEKÖNYV - A MESELÁDA című első kötete.
A könyv a következő helyeken kapható:
Rita ÁBC - Telepi út, Williams Divatáru - Telepi bolt
Líra könyvesbolt – Market Central Üzletközpont
Továbbá megrendelhető az alábbi e-mail címeken:
szabhub@gmail.com, vbmagdi@gmail.com,
benkebaba@freemail.hu és knebatamaria@freemail.hu
kuratórium
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Varjasi Béla: Ki mit teremt?
Van, aki rendet teremt, és?
Az még nem teremtés.
Az ember oly sokat barkácsol
műanyagból, fémből, fából.
A bölcs elme kifundál
bármi jót és szépet.
Az ember így feltalál
sok-sok hasznos gépet.
Egyik segít a munkában,
a másik elbűvöl.
Tájékozódhatsz a világban,
a tudás tündököl.
Az ismeret hasznunkra van,
mert sok előnyt jelent.
Az értelem, ha megfogan,
jó dolgokat teremt.
A tudomány sok eredménye
rövidtávon hasznos.
A Föld jövőjének reménye
mégis igen kínos.
Egyre több géppel magunkon
s egymáson segítünk.
Sokat formál a világon,
de szegényebbek leszünk.
Ásványi kincs és nyersanyag
már a végét járja,
fokozódik, ahogy az idő halad,
a fajok pusztulása.
A nagy tudás Isten nélkül
mégis, hová vezet?
Az ember ellen fordul végül
a gyarló ismeret?
Mi önmagát megújítja
Nem fogy, hanem több lesz,
ezt csak a természet tudja!
Ellene mért küzdesz?
Benke Mária: A templomtorony
Délcegen, büszkén áll a templom tornya.
Bimm – bamm, mély hangon zengi – bongja.
Dísze, éke csúcsán a kereszt,
szikrázva csillog a napfényben, nem rest…
Méltóságteljesen néz messze a tájra,
megkondul a harangja minden órába’.
Életünk fontos állomásain
hangja elkísér végső útjain…
Ablakai, mint kíváncsi szemek
négy égtáj felé tekintenek…
Mikor a harang misére hív
tiszta lélekkel dobban a szív.
A határból már messziről látszik,
közeleg a falu, templomtorony játszik
harangjátékot, elviszi messze a szél.
Visszhangzik, majd ismét visszatér…

Sallay Gyula: Elemzés
Ősök dalát hordozom szívemben,
bár semmit se ér már a gondolat:
Apáink gond terhelte álmát
eladtuk egy választás alatt.
Ady szólt a nagy magyar ugarról,
nem értetted, de most láthatod.
Ősapáink föld hordozta vágyát
hitel, kamat megfojtotta most.
Dédapáink szavát már nem érted,
pedig egykor ez volt az alap,
Tanulhattál a királyi házról,
mert két kezével ő tartotta azt.
Apád már a gyáripart csinálta,
Darabbértől már a normáig futott,
őseink teremtő álmából
az utódoknak semmi se jutott.
A nagy tettek helyett elkótyavetyéltük,
azt se tudod, kinek ki súgott,
a gyárak által termelt szerszámgép
a parasztból munkást alkotott.
Az unoka áll most itt magában,
mint üres fészek villanyoszlopon,
meredt szemmel, mélyre bukó vállal
csodát vár a dűlőutakon.
Nem foglalkozik a jövővel senki:
A múltból akarnak ismét messze menni,
pedig ez az úttalan utak korszaka,
hol pukkanó buborék a nemzedék szava.

Kelemen Bata Mária: Teremtés koronája

Szénási Sándor István: Teremtett világ
Hadd mondjam el szép szavakkal,
mit jelent az élet.
Anyám, apám úgy neveltek,
bűntelenül éljek.
Hadd mondjam el nehéz szívvel,
hogyha körülnézek,
gazdagodva az emberek
szegényt elkerülnek.
Hadd mondjam el gyermek hittel,
mi volt az én álmom:
Dolgozom majd becsülettel
s jól él a családom.
Azért kaptam a szememet,
meglássam a szépet,
szolgáljam minden erőmmel
ezt a nagy egészet.
Hadd mondjam el madárdallal
erről a világról,
kertemben a virágözön
mindenért kárpótol.
Így köszöntöm mind, ki boldog:
Én földitek vagyok!
Legyen a vers nyíló virág,
amit most átadok.
Hadd mondjam el tárt karokkal
hálámat létemért:
Szolgálom a boldogságot,
fizetve mindenért.

Néha azért jön akadály,
ha dühöt szít, egy kis viszály.
Ma is igaz ez a strófa:
tövis nélkül nincsen rózsa.

A férfiről tudva levő,
mindkét füle adóvevő.
A tévéjén száz csatorna,
váltogatja ébren s alva.
Híradók és focimeccsek,
élen álló nagy kedvencek.
Képernyőre tapad szeme,
Nyomógombra az ujjbegye.
A teremtés koronája
hű nejének rózsa fája.
Gyengéd ága bimbót fakaszt,
nem ró reá semmi panaszt.
Nevel olykor vad ágat is.
Borús szárán sűrű tövis.
Mélyen szúr a rózsatüske,
gyógyírt hoz rá, erre büszke!
Megteremti a jólétet,
vesz egy újabb készüléket.
A párja így békén hagyja,
nagy nyugalmát nem zavarja.
Éles, elmés, nagyteremtő!
Lankad, szárad a rózsatő!
Megöntözi szíve párja,
szerelemtől virul fája.

Petz Anikó grafikája
Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
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69 év után ismét van a kultúrának otthona Vecsésen!
Átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot

Az elmúlt években mindig akadt egy-két alkalom, amikor a történelmi esemény jelzőt használtuk. Most is ezt kell mondani, hiszen 69 év után van ismét a közművelődésnek erre épített - és nem elzabrált – háza Vecsésen! 2013. május 24-én megnyitó ünnepségre készült a meghívott vendégsereg. Nagy megtiszteltetés volt, hogy
dr. Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke elfogadta a meghívást és itt volt az
avatáson. Falvai Anett műsorvezető köszöntötte a jelenlévőket, köztük számtalan
országgyűlési képviselőt, megyei közméltóságokat és sok környékbeli település polgármesterét. Himnusz közös eléneklése után Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondott beszédet:
„Magyarországot úgy lehet talpra állítani, ha mindenütt fölemeljük.
Fölemeljük Kisizsákot és Nagykanizsát, Somogysámsont és Budapestet,
Kőszeget és Kalocsát. Minden kövét, gerendáját, tégláját, darabját az országnak egyszerre, és ott helyben kell fölemelnünk ahhoz, hogy talpra tudjuk állítani a hazánkat. Ez másképp nem megy.”

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Vecsésiek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor három esztendővel ezelőtt hozzáfogtunk Magyarország megújításához, miniszterelnök úr ezekkel a szavakkal jelezte annak a munkának a természetét, amibe akkor belevágtunk. Kemény három esztendőn vagyunk túl.
Egyszerre kellett kiásni magunkat a nemzet életét minden szinten - a családok, a települések és az állam szintjén - megbénító adóság-hegy alól, egyszerre kellett a befejezetlen rendszerváltoztatás adóságait törlesztenünk, s egyszerre kellett megtalálnunk az ország és a magyarság gyarapodásának új útjait, mindezt a XXI. századi való világ nyomasztó kihívásai közepette.
Mindannyian tudjuk, hogy milyen rettenetesen nehéz, olykor kifejezetten
keserves küldetés ez. Három esztendővel a munka kezdete után azt láthatjuk,
hogy mintha megfordulna a szél és megváltoznának a dolgok. Közöttük egy
sor olyan, amiről úgy tűnt: reménytelen, kilátástalan vállalkozás. Tegnap érkezett a hír például, hogy minden bizonyosság szerint az Európai Bizottság kiengedi Magyarországot a túlzottdeficit-eljárás alól. Lépésről lépésre visszanyerjük szabad mozgásterünket, s a teljesítményt a Magyarországgal egyáltalán
nem szimpatizáló gazdasági és hatalmi tényezők is kénytelenek elismerni.
Vecsés nem az ország. Vecsés egy hely az országban. Olyan emberek laknak
benne, mióta világ a világ, akik mindig megdolgoztak a saját otthonukért, családjukért, boldogulásukért, s ezzel egyszersmind emelték településük rangját
és az ország színvonalát. Kevés olyan település van itt a Kárpát-medencében,
amelynek a mindennapi munkáját annyian ismernék, és annyian élveznék e
munka gyümölcsét, mint épp Vecsését. Sok nemzedék dolgozott és dolgozik
meg azért majd’ háromszáz éve, hogy sokak asztalán ott legyen az a páratlan
savanyúság, amely az Önök városát és közösségét talán leginkább ismertté
tette.E három évszázad története azt bizonyítja: ha komolyan akarjuk, akkor
képesek vagyunk a legnehezebb időket is megélni, ha kell, képesek vagyunk
mindent újra kezdeni, és képesek vagyunk építeni, maradandót alkotni. Ha
komolyan akarja, minden nemzedék megtalálhatja azokat az utakat, amelyeknek a segítségével képes boldogulni.
Tisztelt Vecsésiek!
Sokat halljuk ma, hogy a dolgok fejben dőlnek el. Ott dől el, hogy mindaz,
amit véghez akarunk vinni sikeres lesz-e: alaposan végiggondoljuk-e, elég jól,
elég bátran akarjuk-e, s van-e bennünk elég alázat és elszántság, hogy a végére járjunk a dolgoknak. Vecsés komolyan gondolta, hogy megújítja a városközpontot és benne a művelődési házat. Önöknek nemcsak jó ötletük és szép
álmaik voltak, de hajlandóak voltak meg is valósítani azokat: felmérték és
gondosan felhasználták a lehetőségeiket, körültekintően megtervezték a
megvalósítás útjait, és kemény munkával végig is mentek rajtuk.
A kormányzás legfontosabb feladata, hogy lehetőségeket teremtsen és elősegítse ezen lehetőségek megvalósulását. Ahhoz, hogy a dolgok megváltozhas-

sanak, sokak munkájára van szükség. A mai naphoz kapcsolódóan azt mondhatjuk: Brüsszelben, Budapesten és itt, Vecsésen is. Ebben a nagyszerű vállalkozásban partnerük volt az egész ország, és partnerük volt Európa. Sokan tartották fontosnak e városközpont ügyét. S az most elkészült. Nagy és szép pillanat ez, melyhez hasonlónak egyre több helyen lehetünk részesei, tegnap
Gyálon, holnap Kapuváron, holnapután Tökölön vagy Pápán.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Csodaszép életem volt. Meseszép.” – búcsúzott tőlünk Bálint Ágnes. Ennél
nagyobb dolgot egy keményen átdolgozott élet után kevés ember mondhat.
Az Ő élete része volt Vecsés életének, éppen úgy, ahogy – túlzás nélkül állíthatjuk – gyermekkorunk meséi révén Magyarország életének is. Az én nemzedékem éppen úgy ismerte és szerette a Futrinka utcát és Mazsolát, mint a
gyermekeinké, s azt hiszem, egyáltalán nem megalapozatlan a feltételezés,
hogy majd az unokáink is szeretni fogják mindazt, amit és ahogyan elmesélt.
Bálint Ágnes mesét mondott, amivel eddig három emberöltőt tanított emberségre, szépségre, jóságra, igazságra és legfőképpen szeretetre. Meséi összegyűjtötték az embereket – akkor is, ha a tévé előtt néztük, akkor is, ha a rádió
körül hallgattuk, s akkor is, ha valaki felolvasta azokat. Azzal a jó érzéssel álltunk fel történetei mellől, hogy együtt, közösen valami kedves és szép dologban volt részünk.
Ennek a művelődési otthonnak, ami az Ő nevét viseli, az a küldetése, hogy
olyan hely legyen, ami nemcsak várja, de időről időre össze is gyűjti Önöket,
hogy találkozhassanak egymással, és átélhessék az összetartozás melengető,
erőt adó érzését. Abban kell segítenie az embereknek, mindenekelőtt a vecsésieknek, hogy közelebb hozza hozzájuk mindazt a szépséget és igazságot, amit
a kultúra – a nemzeti, az európai és a világ kultúrája – megteremtett.
Azt hiszem, sok minden megváltozott és megváltozik Önöknél a Városközpont
megújításával. Közösen elvégeztek egy hatalmas munkát, amelynek gyümölcseit együtt fogják élvezni. Tudjuk jól, hogy nemcsak a cél elérése számít, de
maga az út is, amíg eljutunk a célig, sokat alakít, formál rajtunk. Bátran mondhatjuk: megerősödve kerültek ki ebből a munkából. A megszerzett sokféle
tapasztalat és rutin, kapcsolat és képesség sokat fog hozzáadni a város további fejlődéséhez is.
Önök megteremtették a lehetőséget, hogy még inkább egymás felé fordulhassanak. Azt kívánom mindannyiuknak, hogy találkozzanak sokszor e ház falai
között. Éljék meg itt újra meg újra, hogy valóban összetartoznak. Bálint Ágnes
gondolatával kívánom Önöknek: legyen szép az életük azon a településen,
amelyet otthonukká tettek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Vecsés egy hely az országban. Egy hely, ahol komolyan veszik mindazt, ami az
életből rájuk hárul: otthont és családot, munkát és összetartozást. Vecsésnek,
a vecsésieknek köszönhetően is emelkedik az ország. Köszönjük Önöknek!”

Fotó: Katona Csaba
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Átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot
Az ünnepi köszöntők sorát Kis Tóth János, az intézmény vezetője folytatta,
amelyből idézünk:
„Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, legtanulságosabb találkozás” - írja Márai Sándor.
A ma avatásra váró épület lehetőség erre az útra, erre az utazásra. A közvetíteni kívánt funkciói közül fontosnak tartjuk a nyitott ház funkciót, az élmény
funkciót, a tudás közvetítő funkciót és nem utolsó sorban a játszóházi funkciót.
Jelkép értékűnek tartom az épületet, elnevezését. Jelkép értékű, mert maga
Bálint Ágnes is a kultúra eszközeivel kívánta „nem középiskolás fokon” közönségét tanítani! Ha azt szeretnénk, hogy magyar kultúránk megmaradjon és
boldoguljunk hazánkban, akkor szükségünk van új házakra, új közművelődési
színterekre, ahol segíteni tudjuk a tudás, a képesség gyarapodását, a művelődés eszközeivel, hogy jól felkészült emberfőkkel gyarapodjon társadalmunk,
hogy otthona lehessen a magyar és egyetemes műveltségnek.
A Kulturális Központ küldetése kell, hogy legyen a művelődés közvetítése, a
közművelődés animálása. A mi művelődési házunk sem épült volna fel összefogás nélkül, hiszen szükség volt a közös erőfeszítésre, a kulturális kormányzat
anyagi támogatására, a város vezetőinek munkájára, munkatársaink lelkes
erőfeszítésére.
Végezetül Konfucius soraival zárom köszöntőmet.
„Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat.
Amikor az akarat őszinte, a józanész uralkodik.
Amikor a józanész uralkodik, kiművelt az egyén.
Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség.
Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország.
Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt.”
Ezt kívánom mindenkinek!”
Beszéde végén örökös tagságra jogosító belépőt adott át Szlahó Csaba polgármesternek, amelynek tréfás-komoly szövegét Vadászi Istvánné, a Róder Imre
Városi Könyvtár vezetője olvasott fel. A derültség után Szlahó Csaba polgármester mondott beszédet.

Fotó: Katona Csaba

„Minden mese elkezdődik valahol. Egy kunyhóban, kerek erdő mélyén, vagy a
királyi palotában. A mi történetünk több száz évvel ezelőtt itt kezdődött, amikor őseink úgy döntöttek, hogy itt építenek otthont maguknak.
Aztán a dolgos hétköznapokat, egy sötét őszi napon vad ágyúzó zavarta meg,
mintha csak egy gonosz átok teljesedne be. Katonák jöttek Napnyugatról, és
lerombolták a falu templomát és művelődési házát. Aztán jöttek katonák
Napkeletről, és vittek, amit találtak, és sok itt élőt hajtottak el rabszolgasorba.
Hosszú, hideg tél köszöntött be; talán egy fél évszázadig is tartott, majd mintegy varázsütésre elmúlt az átok. De csak lassan tért vissza az élet az elgémberedett tagokba.
Valahogy így szólna a mese arról a közösségről, amelyet majdnem maga alá
temettek a XX. század lángoló gerendái. Amelytől el akarták venni hitét, polgári szokásait, amelynek lerombolták találkozási pontjait, értékeit, hogy más,
idegen értékek szerint éljen és gondolkodjon.

Kultúra 13
Úgy tartják: „Minden, amit túlélünk, erősebbé tesz bennünket” – Ha végigtekintünk zivatarosabbnál zivatarosabb esztendőket hozó történelmünkön,
akkor láthatjuk: a túlélésben professzionálisak vagyunk. Pusztított már itt
árvíz, járvány, katonaság, de mindig maradt élet a romok között, és őseinkben
volt annyi hit és élni akarás, hogy az üszkös falak között újra kezdjenek. Ez a
tőlük örökölt hit segített abban is, hogy a rendszerváltás után hamar magára
talált az itteni közösség. A 2001-ben elnyert városi rang elismerése volt az
előző évtizedek rendkívüli erőfeszítéseinek. Jól emlékszem az akkori Vecsésre:
előttünk egy földes piac tér volt, útjaink nagy részét inkább por járta, mint
autó, a rendelőintézetbe is könnyebben járt ki-be a szél, mint a beteg, tereinken jobban érezte magát a gaz, mint a vendég, szóval tudtuk, nagyon sokat
kell még tenni, hogy a városi címet igazi tartalommal tölthessük meg.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Teller Ede szerint az ember kötelessége, hogy optimista legyen; ezért ő úgy
tekintett a jövőre, mint nyersanyagra, amelyből valamit teremteni kell. A
városnak, a közösségnek a közelmúltja ennek az optimista akaratnak a sikere.
A közös sikerünk, amire joggal lenne büszke az a tündér is, akinek varázsveszszeje valamikor 23 évvel ezelőtt megtörte a félévszázados átkot.
A közösségünk visszakapta teremtő erejét, amelynek lenyomata ott van minden kilométer aszfaltban, minden újonnan felhúzott épületben, az eredményes pályázatainkban és a járási cím elnyerésében. Ez a lendület hozta magával a város történetének egyik legnagyobb beruházását, melynek kidolgozásakor azt tartottuk szem előtt, hogy visszaadjuk városunknak azt, amit 70 évvel
ezelőtt a hódítók Keletről és Nyugatról elvettek tőlünk. Megépítsük azt a
városközpontot, amely méltó ehhez a közösséghez, megépítsük azt a könyvtárat és azt a kultúrházat, amely méltó az itt élők hagyományaihoz. A város szívében áll – szimbolikusan is -, mely a megújuló közösségi terekkel együtt
Vecsés új jelképévé válhat.
És miért éppen kulturális központ? Mert szentül hiszem, hogy igazán erős
közösséget csak kultúrán keresztül lehet építeni, ami láthatatlan szövetként
nap mint nap, újra és újra átfonja életünket.
Kedves Barátaim, van egy világszerte ismert kifejezés, melyet mi, magyarok is
gyakran használunk. Eszerint az éremnek mindig két oldala van, és bizony
nem lehet az egyiket zsebre tenni anélkül, hogy ne tennénk zsebre a másikat
is. Így vagyunk ezzel a mai nappal is. Aligha állhatnánk ma itt, aligha örülhetnénk a közös sikereknek, ha ezeket a sikereket nem előzte volna meg sokévi
kemény munka. Itt szeretném kifejezni köszönetemet az előző évtizedek
városvezetőinek, képviselő-testületeknek, különös tekintettel Molnár Imre és
Bükk László nyugalmazott polgármester uraknak, hogy előrelátó munkásságukkal megalapozták városunk fejlődését. Az ő tevékenységük a mai nemzedék eredményeit alapozta meg, mint ahogy nekünk a mai városvezetőknek is
a jövőbe kell tekintenünk.
A nagy lehetőségek többnyire kemény munkának álcázzák magukat, ezért
nehéz felismerni őket. Úgy érzem, ezt a tapasztalatot mindazok meg tudják
erősíteni, akik részt vettek akár az elmúlt évtizedek terveinek, akár ennek a
nagyszabású beruházásnak a megvalósításában.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nehéz dolog a jóslás, főleg a jövőre nézve! Én viszont azt mondom, és ebben
talán egyetértenek velem, hogy nincs szükségünk jóslásra, ha a jövőnket mi
magunk alakíthatjuk.
Úgy gondolom, hogy ennek az épületnek az átadása és falai nem csak arra
emlékeztetnek minket, hogy a kultúrának végre városunkban is szép az otthona, hanem arra is, hogy kitartásunk és a megfeszített munka mindig elnyeri
méltó jutalmát.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok fáradozását, akik kivették részüket a terveink megvalósításában. Köszönöm az itt élők türelmét és támogatását, mely a nehéz pillanatokban is erőt adott a folytatáshoz. Kívánom, hogy az
épület teljesítse be a hozzá fűzött reményeket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

14 Kultúra

Vecsési Tájékoztató 2013 június

Átadták a Bálint Ágnes Kulturális Központot

ARóder Imre Városi Könyvtár a művelődés szolgálatában

A köszöntők után megtörtént az épület ökumenikus megáldása. Dr. Huszka
Mihály római katolikus plébános és Heinemann Ildikó evangélikus tiszteletes
áldotta meg az épületet, és kérte a Mindenható támogatását az ott dolgozók
munkájának megsegítésére. Ezt követően került sor a nemzetiszínű szalag átvágására.

Május végén ünnepélyes keretek között felavatták és 500 négyzetméteren újra
birtokba vehette a lakosság könyvtárunkat. Tágas, világos, kulturált körülmények között várjuk a régi és az új olvasókat.
Minden kényelmet kielégítő folyóirat-olvasóban közel 90 újság olvasható. A
régebbi számokat kölcsönözzük is. A gyermek részlegben játszósarkot alakítottunk ki a kicsiknek. Pénteki napokon Nagy Éva gyermekkönyvtáros kézműves-foglalkozást tart kicsiknek és nagyoknak. Júniusban a családsegítő szolgálat szervezésében a napközis tábor lakói öt alkalommal látogatnak el könyvtárunkba, játékos, szórakoztató programokkal készülünk. Könyvtárunkban 8
számítógépen internetezhetnek az érdeklődök, eMagyarországpontként
segítséget nyújtunk elektronikus ügyek intézésében.
Mire kézben tartják a Tájékoztatót elkészül új honlapunk is.
A www.vecsesikonyvtar.hu oldal megújult tartalmakkal várja a böngészőt. Az
oldalainkon nézelődve felfedezhetik, megismerhetik Vecsés számtalan értékét, múltját, jelenét, hasznos információkat igyekszünk szolgáltatni kulturális,
közéleti programjairól. Digitalizáltuk a Vecséssel kapcsolatos kiadványokat,
könyveket, folyóiratokat. Mindezeket teljes terjedelmükben olvashatják.
Feltöltésük folyamatos. A KÉPTÁRBAN archív fotókat nézegetve ismerhetik
meg a régi Vecsést. AJÁNLÓKBAN megtalálja rendezvényeinket s olvashatja
könyvajánlásainkat.
Az elmúlt két hétben könyvtárunkban 122 fő új beiratkozót köszönthettünk.

A megnyitó ünnepség második részében Román Sándor koreográfus tervezése alatt született „Így élünk mi” összeállítást tekinthettük meg, amelyben a
Művelődési Ház művészeti csoportjai mutatták be arculatukat, egy-egy produkció erejéig. Fellépett Varsa Mátyás színművész, a Concerto Harmonia Énekkar, Pechtol Csilla énekművész, Tóth Zsombor kecskedudás, a Nachtigallen
Kórus, a Lumpen Klumpen Táncegyüttes és a Balla Péter Népdalkör.

Az átadási műsor zárásaként az ország legnépszerűbb előadóművészének,
Fábry Sándornak műsora következett. A nagy nevettető bemutatta az új
Kulturális Központban tett felfedező útjának tanulságait, majd egy dizájncenter keretében Bálint Ágnesre, a nagy meseíróra emlékezett emléktárgyain
és mesefiguráin keresztül.
VT összeállítás
Fotók: Katona Csaba

Látogasson el könyvtárunkba!
Könyvtárunk nyitva tartása:
Hétfő: 9-19 - Kedd: 13-19
Szerda: Szünnap - Csütörtök: 8-18
Péntek: 13-19 - Szombat: 8-13
Vadászi Istvánné
Fotók: könyvtár
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Mesefesztivál az emlékházban is
A Bálint Ágnes Emlékház is gazdag programmal várta a
Mesefesztiválra érkezőket, a Bálint Ágnes Kulturális Központ
jóvoltából. Az emlékház mindkét napon 10-18 óráig állt nyitva
a gyermekek és szüleik előtt.

Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy eddigi fennállásunk
legboldogabb két napja volt a mesefesztivál hétvégéje!
Most már bevallhatjuk, előzőleg kicsit tartottunk attól, hogy
talán nem lesz elég látogatónk, hiszen az új kulturális központ
előtti nagy téren annyi érdekesség tartja lenyűgözve az embereket, hogy egész nap el tudnak ott nézelődni - minek jönnének
át hozzánk? Kishitűek voltunk! Úgy kezdődött, hogy mindjárt
szombaton 9 órára bejelentkezett egy 80 gyerekből és 30 felnőttből álló csoport a fóti református óvodából – mondtuk is,
hogy ezt biztosan édesanyánk intézte fentről, annyira kapóra
jöttek. Velük ugyanis mindjárt megvolt az alap-nézőközönség a
délelőtti „Egy egér naplója” c. Bálint Ágnes darabhoz, melyet
Steigerwald Lajosné állított színpadra, és a Gr. Andrássy iskola
tanulói adtak elő.

Tíz órára megérkeztek a pónik! Örök hála a Dobrowitz lovasparknak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta őket, mert ők voltak a sláger! Az emberek sorban álltak, hogy a csemeték felülhessenek a
barátságos állatok hátára, és tehessenek egy kört a kertben a lovászlányok vezetésével. A kis lovakat gyönyörűen kimosdatták erre az
alkalomra, és a sörényüket meg a farkukat dekoratív módon befonták. Mi viszont sajnos elkövettünk egy nagy hibát: olyan sok volt a
lovaglásra jelentkező, hogy a pacik egész nap megállás nélkül rótták a köröket - és egyikük ezt nem bírta. Túlhajtottuk szegényt,
vasárnap már délben haza kellett vinni. Nagyon megijedtünk, de
szerencsére hamar rendbe jött. Ebből okulva megígérjük, hogy ha
legközelebb megkapjuk őket, rövidebb időt fognak munkával tölteni, és délben ebédszünetet tarthatnak.
A gyerekek élvezték a kincskeresést is. Szombaton a kisiskolá-

sok, vasárnap az ovisok özönlötték el a kertet, és izgatottan
kutattak a fák és bokrok alatt a piros korongok után, amelyekből minél többet kellett összegyűjteni. A legügyesebb kisfiú és
a legügyesebb kislány azután kapott egy-egy kalózládikát
csoki-kincsekkel. És a látogatók csak jöttek, csak jöttek, a két
mesevonat mindkét napon szinte ontotta őket. Nagyon megtapsolták Frakkot Fogi színháza előadásában, és boldog örömmel
fogadták az Ametist együttes által előadott bábdarabokat, főleg
a Mazsola és Tádét - annak ellenére, hogy Mazsola két éve már
járt nálunk. Az is emelte az ázsióját, hogy előadás után Niklesz
Ildikó lement vele a gyerekek közé, és bárki megsimogathatta a
kis zöld malacot. Az Avon is kitelepült hozzánk, eredeti tervek
szerint az anyukák kényeztetésére, de amennyire láttam, inkább
a gyerekek foglalták le őket, akik arcfestéshez, ’tetováláshoz’
álltak sorba náluk. A kreatívabb csemeték pedig boldog időt
tölthettek bábkészítéssel a Debreczeni Produkció szervezésében. Külön meg kell említeni a zempléni Csudaíz Mézeskalács
Kft.-t, amely szerencsére nem csak vasárnap, hanem terven
felül mindkét napon itt volt nálunk, és árulta gyönyörű és– tanúsíthatom! – valóban nagyon finom termékeit. Remélem, még
sokszor fogunk velük találkozni!
A rendezvény hatalmas terheket rótt az önkénteseinkre, akiknek
nem tudjuk eléggé megköszönni az áldozatos munkát. Horváth
Lászlónak immár az egész családja nekünk dolgozott; Szollil
Teri, mint mindig, most is oszlopos tagunk volt; Böjte Irénke
szorgalmasan árulta a könyveket – és most először a Petőfi téri
katolikus gimnáziumból is érkezett két ifjú ember, akik a kertben felügyelték a rendet.
A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy nagyon jó ötlet volt ez
a mesefesztivál, amelynek mi is helyszíne lehettünk.
Reméljük, a célközönség meg volt elégedve!
Írás és fotó: Németh Ágnes

FIGYELEM! Újra itt a strandszezon!
Ha szeretné legjobb formájában üdvözölni és
megunta a kapszulák, krémek, kezelések megtévesztő ígéreteit, lapozzon a 24. oldalra!
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I. Bálint Ágnes Mesefesztivál
2013. május 25-én a nagyközönség számára is megnyílt a Bálint
Ágnes Kulturális Központ. Egész nap mindenki szabadon végigjárhatta a helyiségeket, és ismerkedhetett az új létesítménnyel, a
szolgáltatásaival.
Szombat délelőtt – a mesefigurák felvonulása után – még egy
rövid ideig a hivatalos megnyitó volt a főszereplő. Dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő és Pelczné Gáll Ildikó, a FIDESZ
EU parlamenti képviselője mondott köszöntőt. Szlahó Csaba polgármester jelképesen átadta az új létesítmény kulcsát Kis Tóth
János és Vadászi Istvánné számára. (a fotón)
Ezt követően a Kulturális Központ főbejárata előtti nagyszínpadon, és az Eötvös utcai boltsor előtti kisszínpadon felváltva peregtek a kulturális programok.
A nagyszínpadon a Kulturális Központ művészeti csoportjai és a Labdarózsa Népdalkör adott ízelítőt tudásukból. A Piac téren igényes és ötletes fajátékok, a Gammel Kör kézműves háza, Mazsola Játszóház és még sok egyéb más szórakoztatta a gyermekeket.
A felnőttek számára gasztronómiai kalandozások nyíltak finom falatok, a méz, a kürtős kalács és más nyalánkságok irányába, de
nem tűnt lehetetlen vállalkozásnak finom magyar bor vagy pálinka mértékletes fogyasztása sem.

Szalóki Ágnes gyerekkoncert

Fotó: Katona Csaba

Kolompos Együttes gyerekkoncert

Fotó: Katona Csaba

Sok vendége volt a Gammel körnek

Fotó: Katona Csaba

A VHZ Fúvószenekar rendhagyó térzenéje Fotó: Kolonics Csaba

Lábita Színház – lábbábos székely mese

Fotó: Katona Csaba

Rúzsa Magdi koncert

Fotó: Kolonics Csaba
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I. Bálint Ágnes Mesefesztivál

A kultúrális központ és a könyvtár munkatársai

Fotó: Katona Csaba

Görömbő Kompánia mese és tánc

Fotó: Katona Csaba

A Fabula Bábszínház közönsége

Fotó: Katona Csaba

A mesefigurák sokakat megihlettek

Fotó: Katona Csaba

Nagy siker volt a Játszóház

Fotó: Katona Csaba

Alma Együttes gyerekkoncert

Fotó: Kolonics Csaba

Miss Orchestra Sinfonica

Fotó: Kolonics Csaba
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Déri Anna fodrász, hajápolási tanácsadó 0620/42-35-978
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő
/smink fotózáshoz esküvőre különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás 0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

2220 Vecsés, Fő út 32. Tel.:0629-351-319

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

Földgáz és palackos (PB) gázkészülékek, tűzhelyek,
bojlerek, konvektorok, falifűtők, kazánok, cirkók,
szakszerű javítását és beüzemelését megrendelés esetén
a helyszínen elvégezzük.
Várjuk megrendelését hétfőtől péntekig reggel 8 és este
20 óra között, fűtési idényben szombaton és
vasárnap is 8-16 óra között.

Ariston, Westen, Beretta készülékek beüzemelése
Kazánok, klímák, csövek, idomok, radiátorok,
szaniterek AKCIÓS áron!
Napkollektor értékesítés, szerelés

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

Vass István gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306
Mobil: 06-20-9252-635

SÓ ELADÁS
É L E L M I S Z E RTA RT Ó S Í T Ó

ADALÉKANYAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

2220 Vecsés, Rózsa utca 14-16.
Tel./Fax: 06-29-352-217

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.

- telepengedélyekhez dokumentumok készítését,
- építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv
készítését,
- oktatások megtartását,
- munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését,
- kockázatelemzést,
- munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését.

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Fodorné Juhász Mária Tel.: 0620 9 616 901

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, 0620/4148-610, 0629/354-633
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. ve c s e s i a l l ato r vo s. h u
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KÖNYVELÉS
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.

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.

MINÔSÉGI FA
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA

Ajtóinkat és ablakainkat lucfenyőből és boroviból gyártjuk.
Szabványmérettől eltérően egyedi darabokat külön megrendelésre is vállalunk. Spaletta, zsalugáter gyártása. Nyílászáróink felületkezelését és beszerelését is vállaljuk. Felmérés
és árajánlat készítése ingyenes.
2220 Vecsés, Liszt F. u. 5.
Tel./fax: 06-29/352-053, Mobil: 06-20/962-1314
info@bartfa.hu, www.bartfa.hu

TEMETKEZÉS
ALPHAVIK 95
Temetkezési Kft.
2 2 2 0 Ve c s é s K á r o l y u t c a 2
0629/353-070
Ügyelet: 0630/975-2550
ke g y t á r g y a k

Feltöltjük a nyelvtudásod!
Nyári intenzív tanfolyamainkra még
jelentkezhetsz!

Nyelvvizsgát szeretnél nyár végére?
Ingyenes szintfelmérésünk alapján
azonnal javaslunk Neked tanfolyamot
sikeres nyelvvizsgádhoz.
Várunk ügyfélszolgálatunkon!
Vecsés, Fő út 226.
Tel.: 29-352-967
06-20-5-852-852
www.vecses.katedra.hu
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
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u
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Gondolatok... - Úrnapra...
Lüttich-i Szent Julianna (+1258) látomásban - 1246-ban - az
egyházi évet, mint teli holdat szemlélte. Ez fényesen ragyogott
ugyan, de egy folt látszott rajta, amely miatt nem tündökölhetett
tökéletesen. Az Ágoston-rendi apáca megértette: a folt azt jelenti, hogy az Oltáriszentségnek nincs ünnepe az egyházi évben.
Krisztus maga adta tudtul látomásában Juliannának, hogy szeretetének e titkát szeretné, ha egyházi ünneppel is dicsőítenék.
Először 1247-ben Lüttichben ünnepelték meg az Úrnapját.
Egy kis kitérővel meg kell itt emlékeznünk - két ok miatt is - az
Angyali Doktorról, Aquinói szent Tamásról (1225 - 1274) a
középkor, sőt az egész filozófia- és teológiatörténet legnagyobb
hatású gondolkodójáról.
Ő 1225 táján Roccasecca várában, az aquinói grófok fészkében
született. Iskoláit a montecassinói bencés apátság kolostori
iskolájában kezdte, majd Nápolyban sajátította el a hét szabad
művészetet. Itt ismerkedett meg a domonkos renddel, amelynek
1244-ben tagja is lett.
Majd Párizsban tanult, utána Albertus Magnus tanítványa lett
Kölnben. 1256-ban megszerezte az akkori kor legmagasabb
tudományos fokozatát, a magiszteri címet. Párizsban kezdett
tanítani, majd IV. Orbán pápa meghívására a pápai udvarban
fejtett ki teológiai és oktatói tevékenységet. Több teológiai
művet írt. A pápa jutalmul bíborosi címet ajánlott fel neki, de ő
ehelyett azt kérte, hogy a pápa tegye az egész egyház ünnepévé
Úrnapját. A pápa eleget tett a kérésnek 1264-ben, és elrendelte
az ünnepet az egész Egyház számára. (Egyrészt ezért emlékezünk meg róla.) A pápa megbízására készítette el Aquinói
Tamás az úrnapi liturgikus szövegeket, officiumot, amely többek közölt a „Pange Hngua”-t, a „Lauda Sion”-t (Dicsérd Sión),
a „Sacris solemniis” kezdetű himnuszokat tartalmazta. (Ez a
második ok, amiért illik Úrnapja körül megemlékeznünk róla.)
Aquinói Tamás főműve a Summa Teológiae, a Teológia foglalata. A tudósok, szakemberek a legnagyobb hatású és legátfogóbb filozófiai és teológiai műnek tartják. A Tridenti Zsinat asztalán a Biblia mellett csak a Summa Teologiae-t helyezték el. A
Summa tanítása a katolikus Egyház igazi, hamisítatlan, hivatalosan elfogadott teológiája. A Summa-i Szent Tamás három
részre osztotta: I. rész; Istenről és Isten értelmes teremtményeiről az angyalokról és emberekről szól. II. rész: azt tárgyalja,
hogy az emberek miként térhetnek vissza alkotójukhoz, III.
rész: a megtestesülést és a szentségeket vizsgálja.
IV. Kelemen pápa Tamást nápolyi érsekké akarta kinevezni, de
Tamás határozott kérésére végül is elállt szándékától.
X. Gergely pápa meghívta Aquinói Tamást az 1274. május l-jére
összehívott II. Lyoni Egyetemes Zsinatra. Tamás gondolkodás
nélkül útnak is indult azonnal, de útközben betért a fossanuovai
ciszterci apátságba. Útját folytatni már nem tudta, itt halt meg
1274. március 7-én, 49 éves korában.

De térjünk vissza az ünnepre, Úrnapjára. Az ünnepen azt a csodálatos titkot ünnepli az Egyház, hogy a kenyér és a bor titkos
színe alatt Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére,
istensége és embersége valójában és lényegileg jelen van.
Az Oltáriszentség istentiszteletünk középpontja, Krisztus végtelen szeretetének bizonyítéka, jövő örök boldogságunk záloga.
E szentség szerzésének emléknapját az Egyház megüli ugyan
Nagycsütörtökön, de mivel Krisztus szenvedése és kereszthalála köti le figyelmét, nem fejtheti ki azt a fényes pompát, melyet
hálája Jézus iránt sugall.
Az Úrnapi körmenet, a szentségi Jézus diadalmenete is ennek a
célnak áll szolgálatában. A XIV. században, Németországban
szokásba jött a körmenet útján 4 oltárt, „sátrat” készíteni, amelyeknél az ünneppel kapcsolatos szentírási részeket olvasnak fel
és áldást adnak az Oltáriszentséggel. Már a Tridenti Zsinat szorgalmazta, hogy e körmeneten a hívek „kiváló módon róják le
tiszteletüket a kegyes Jézusnak”, hogy hitük bátor megváltása
és a körmenet szépsége láttán a kíváncsian nézelődők is magukba szálljanak.
Vecsésen, a Szent Kereszt templomnál különlegesen szép az
Úrnapi körmenet. A járdákon, amerre a menet elhalad - a beton
sehol sem látszik, a teljes járdát virágszőnyeg borítja, a legváltozatosabb vallásos jelképek - kereszt, szív, kehely, ostya, stb. láthatóak a virágszirmokból kirakva. A 4 sátrat zöld ágakkal,
sok-sok virággal, szép szőnyegekkel ékesítik a házban lakó
hívők. Az ablakokba égő gyertyákat helyeznek. A családok apraja-nagyja - szinte versenyez egymással a szép formák és
színek létrehozásában. Szép szokás az is, hogy egy-egy sátornál
a tulajdonosok az elhaladó híveknek egy szál virágot adnak,
amelyet a megajándékozottak örömmel visznek haza a felemelő lelki élmény emlékeként.
A sokak által összegyűjtött virágszirmokból gondosan - költőien - elkészített páratlanul szép virágszőnyeg azt szolgálja, hogy
e virágszőnyegen vitesse a pap az Oltáriszentséget, és utána
haladhasson ezen az úton a körmenet. Még külföldön is híre van
a vecsési - falusi - Úrnapi körmenet felejthetetlenül szép díszítéseinek.
Üdvözlégy Oltáriszentség, csodálatos szent Istenség… - énekeljük lelkesen...
Írás és fotók: Nagy István Elek
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Erôsödj meg kicsiny hajtás!
Május 20-a, Pünkösd hétfő. A Szentlélek ünnepének másodnapján, 10 óra előtt néhány perccel az Erkel Ferenc utcai bejáratnál
már gyülekeznek a hívek az istentiszteletre a vecsési evangélikus templom harangszavára. Az előtérben hét fiatal, öt lány és
két fiú (13-14 éves ifjú) beszélget Heinemann Ildikó lelkésszel,
közben érezhető a várakozás és az izgalom, ami a szívükben
van. A lelkésznő még az utolsó instrukciókat megadja részükre,
hogyan vonuljanak be, ki hová álljon, mikor mit csináljon. A
gyülekezet már elfoglalta a helyét, és legalább annyira izgatott,
mint az előtérben várakozók. Mindenki tudja és érzi, hogy egy
fontos nap ez a mai, egy igazán különleges ünnepnap.
Különleges ünnep a gyülekezet számára, különleges ünnep a
lelkész számára, és természetesen leginkább a hét ifjú számára,
akik ma először részesülhetnek az úrvacsora szentségében. Ma
van a konfirmáció napja.
Konfirmáció, azaz megerősítés. Konfirmáció, amellyel lezárul
egy rövid időszak, és elkezdődik egy újabb reménnyel teli élet
a hét fiatal számára. A hét konfirmandus ma számot ad szülei,
keresztszülei, a presbitérium és a vecsési-gyáli-üllői gyülekezet
előtt arról, hogy megismerte az evangélikus egyház tiszta és
igaz tanítását, és méltó arra, hogy a gyülekezet tagjává váljon.
Véget ér az a több hónapos időszak, amikor Ildikó nénivel
együtt körbeülték az asztalt, tanultak, beszélgettek, mindenki
elmondhatta örömét, bánatát, iskolai vagy családi élményét, és
közben megismerték egymást, megtapasztalták az együttlét örömét, megtanulták elfogadni egymást. Ezek azok a pillanatok, a közös kirándulás, a közös titkok és most az izgalom, - ami
örökre összeköti őket, emlékezetessé teszi számukra a felkészülési időszakot és ezt a napot.
Fotó: Mukk György
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valami többet kaptok, mint bárhol máshol. Péter ezt így fogalmazta meg: Uram, hova mehetnénk? Örök élet beszéde van
nálad. Ez az a többlet, ami nincs a világban. Az örök élet
reménysége, és az arról szóló beszéd tartja meg a hívő embert
és benneteket is.”
„Először lépek oltárodhoz, ki értem haltál, Jézusom” éneklik a
konfirmandusok, amelyre a gyülekezet válaszol: „Indulj el,
Jézusnak kis nyája, / Ne félj, véled megyünk sokan.”, miközben
ismét felsorakoznak az oltár előtt, hogy megkapják az áldást.
Isten személy szerint megszólítja őket az igéjén keresztül,
amely ige most már az ő saját konfirmációi igéjük, és amely
kitörölhetetlenül elkíséri őket életük útján. Következik az évfordulósok, a több évtizeddel ezelőtt ebben a gyülekezetben konfirmáltak köszöntése, mindannyian örömmel emlékeznek vissza
a saját konfirmációjukra, az igére, amely azóta is visszacseng
emlékezetükben, és amely szavak évtizedek múltán kaptak igazán mind mélyebb értelmet.
Köszönet a szülőknek, keresztszülőknek, a gyülekezetnek,
Ildikó néninek a konfirmandusok részéről, szavakkal, virággal
és a gyülekezet részére konfirmációi emlékül ajándékozott
Luther rózsával. Még nincs vége a köszöntéseknek, a presbitérium és a gyülekezet részéről megannyi kedves szó, hitvallás,
megerősítés mind-mind bekerül a hátizsákba az igéjük mellé.
Az úrvacsorához készülvén az ifjú gyülekezeti tagok most már
a gyülekezettel együtt vallják meg bűneiket, együtt imádkoznak
bűnbocsánatért, és együtt élik át a megbocsátás örömét. Az Úr
szent asztala először várja őket kenyérrel és borral, hogy megtisztulva távozhassanak a feloldozást követően. Az istentiszteletnek vége, de még nem sietnek hazamenni, még egy-egy kedves szó, huncut mosoly, összekapaszkodás, hogy a fénykép is
megszólaljon, amikor évtizedek múlva ismét előveszik.
Kedves Konfirmáltak! A konfirmáció még csak az első lépés
ahhoz, hogy testben, lélekben és hitben megerősödjetek.
Mindazt, amit útravalóul kaptatok ezen az ünnepen, őrizzétek,
és adjátok tovább midőn kivirágoztok és gyümölcsöt teremtek.
Kedves lányok: Duffer Vivien, Gaál Anna, Gáti Anna Bianka,
Kaposvári Lilla, Tóth Gréta Hanna és fiúk: Kálnai Miron,
Schmidt Máté - az Isten áldja meg egész életeteket!
Schmidt Károly szülő, a gyülekezet presbitériumának tagja

Evangélikus nyári táborok

Megszólal az orgonaszó, a lelkész vezetésével bevonulnak a
konfirmandusok, és megállnak az oltár előtt. Felhangzik Luther
Márton éneke, az evangélikusok himnusza: „Erős vár a mi
Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.” A konfirmációi istentisztelet első részében a konfirmációi vizsga zajlik, amelyben a
konfirmandusok egy színdarab keretében adnak számot azokról
az ismeretekről, amelyeket szeptember óta tanultak. Az elakadások, a kisebb bakik, amelyeket az izgalom okoz, és amelyeket talán még a gyülekezet sem vesz észre, is tovább erősíti az
őket összekötő szálakat. Vége az előadásnak, mindenki kicsit
megkönnyebbül, és leülhetnek. Most mindannyian az igehirdetésére figyelnek, hisz ez most nekik szól, ez az ő útravalójuk,
erre mindig emlékezni fognak. Mindannyian szívükben hordozzák majd Ildikó néni szavait: „Bárhová is vigyen benneteket a
sors, bárhol járjatok is életetek során, tudjátok, hogy itt mindig
van számotokra egy szék, ahol megpihenhettek, ahonnan újra
indulhattok, mert itt Krisztus ad erőt nektek, mert itt miatta

IFJÚSÁGI TÁBOR - június 24.(hétfő)–29.(szombat)
Badacsonylábdihegyi táborunkba a 10 évesnél idősebb gyerekeket és ifjakat várjuk. Bibliaverseny, éneklés, játékok, strandolás, kirándulások várnak ránk!
A tábor költsége 17 000 Ft.
NAPKÖZIS TÁBOR - július 8. (hétfő) – 12. (péntek)
A templomudvarban (Károly u. 24.) az általános iskola alsós
osztályait taposó gyerkőcöket várjuk. Reggel 8-tól délután 4
óráig töltjük majd együtt az időt minden nap – sok játékkal, bibliai történetekkel, énekléssel, kirándulással. Reggelit, ebédet és
egy kis uzsonnát kapnak a gyerekek. Tábor költsége 10 000 Ft.

A táborokba jelentkezni a gyülekezet lelkészénél lehet:
Heinemann Ildikó 0620 7700 442.

Vecsés Andrássy-telepen eladó új, 4 szobás, 80 m2-es, földszintes ikerház, választható burkolatokkal, szaniterekkel. Kulcsrakész ára 19,9 M Ft.
Cserét is beszámítok.
T.: 0670/454-1833

Vecsési Tájékoztató 2013 június

RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELY!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

ÚJ! MEGNYÍLT! OLCSÓ GÁ ZOLA J!

Cím: Vecsés, Ecseri út 15. (Temetővel szemben, az autómosónál)

JOGOSÍTVÁNY!
4 -szeri részletfizetéssel,

TANFOLYAMOK
Folyamatosan!

Helye: NYELVISKOLA (Vecsés, Fő u. 226.)
www.deltajogsi.hu
Regisztrációs szám: 13-0519-05

DELTA AUTÓSISKOLA

Tel.: 06-29-322 422
06-20-915 2268 06-30-942 8113

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter
Dr. Csorba Zoltán
fogászat-szájsebészet
implantológia-fogfehérítés

JÓ
T
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dr. Csorba

Hétfő, Kedd, Péntek: 9-12 és 16-19h.
Szerda: 9-12h. Csütörtök: 16-19h.

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

sitt, szemét, sóder, homok, termőföld
szállítás és gépi földmunka (BOBCAT)
3, 4, 8 m3-es konténerrel.
Márta Ervin: 06 – 20 – 9849 242
Dugulás elhárítás falbontás nélkül.
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, wc-k, tartályok
cseréje megbízhatóan, garanciával.

Tel.: 061-402 43 30 és 0620-491 50 89
Alapterület: 26m2, pince 26m2
a tetőtér beépíthető.
Víz, villany, gáz,
telefon van.
06-30/942-8865

Harcsa Géza

karosszéria lakatos mester

Vállalom: minden típusú karambolos személygépkocsi teljeskörű biztosítási ügyintézését és karosszéria
javítását, kulcsrakészen, határidőre,
egyéb szolgáltatásokkal.
Bér vagy csere autó! Vizsgáztatás!
A hirdetés felmutatója 10% engedményt kap a karosszéria
munkadíjából!

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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PÉTER-PÁL napi horgászverseny!
Június 29-én, szombaton, a vecsési horgásztavon
Nevezni személyesen vagy e-mailen lehetséges.
Jelentkezés 6 órától 7.30-ig!
12.30: eredményhirdetés
Kategóriánkénti díjazás:
Serleg és horgász felszerelések
Információ a vecsesihorgsze@gmail.com
és a 0630 9244671 elérhetőségeken.
A verseny közben és utána
MINI HORGÁSZ BÖRZE!
Szeretettel várunk minden horgászt és családját!

Végre megtalálta az igazit!
A leghatékonyabb, Orvosi kutatásokkal alátámasztott alakformáló,
izomépítő és rehabilitációs tréning már Vecsésen is!
Győződjön meg róla, hogy mi nem csak ígérgetünk!
Próbálja ki a Speedfitness tréninget ingyenes
nyílt napunkon június 28-án!
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Pályázati kiírás - „Kémia Oktatásért” - díjra
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat alapított
általános, gimnáziumi és szakközépiskolai tanárok részére, hogy
támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. Egy
kuratórium ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 ezer
forintos díjat.
„A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért” kuratóriuma a
díjazottakat azok közül a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia
megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A „Kémia Oktatásért”- díjat 1999 óta eddig összesen 60 tanár
nyerte el (www.richter.hu/HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx).
Az Alapítvány a díjat a 2013. évre is kiírja.
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek írásos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egyoldalas írásos
ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy munkásságára
vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerését
célozza, de a határon túli iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is
javasolhatók (ebben az esetben egy magyarországi és még egy helyi ajánlás
is szükséges). Jelölést adhatnak az iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, a jelölt kollégáin kívül egykori és jelenlegi diákok is. Az írásos ajánlásokat legkésőbb 2013. szeptember 10-éig kell eljuttatni az
Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért,
1475 Budapest, Pf. 27.). A díjak ünnepélyes átadására 2013 őszén, később
megjelölendő időpontban kerül sor.
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
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PATKÁNYIRTÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Bábolna Bio –
az önkormányzattal történő megállapodás alapján - kéthetente
(minden páratlan héten) szerdán 8 és 13 óra között a lakossági
és intézményi bejelentések figyelembe vételével patkányirtást
végez.
Bejelentést lehet tenni személyesen a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Osztályon ügyfélfogadási időben, valamint a
06-29-555-225-ös telefonszámon!
Rózsa Balázs osztályvezető

Vecsés Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

Vecsés TÖRZSHIVATALI ügyfélfogadás a Városháza épületében:
H: 8.00 – 12.00 és 12.30-16.00
K: 8.00 – 12.00
Sz: H: 8.00 – 12.00 és 12.30-18.00
Cs: 8.00 – 12.00
P: 8.00 – 12.00
Vecsés GYÁMHIVATALI ügyfélfogadás Vecsés Fő utca
110. sz alatt:
H: 12.30-16.00
K: szünnap
Sz: H: 8.00 – 12.00 és 12.30-18.00
Cs: 8.00 – 12.00
P: 8.00 – 12.00
Vecsés OKMÁNYIRODAI ügyfélfogadás a Városháza épületében:
Minden nap (!): 8.00-20.00
Telefonon érdeklődés: 555 270

Kedves, művészetpártoló Barátaink!

A Bálint Ágnes Kulturális Központ, 2013. augusztus 31-én
Japán ismeretterjesztő napot rendez az érdeklődők számára. A
nap folyamán szeretnénk egy kis betekintést biztosítani egy
igen távoli és izgalmas ország életébe, mindennapjaiba és ünnepeibe. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk Önöket egy kis elmejátékra is meghívni. Nevezetesen, haikuíró versenyre invitáljuk a
vállalkozó kedvű, írói vénával rendelkező olvasóinkat.
Mi is a Haiku?
A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája, mely a
20. század elejétől egyre több nyelv irodalmában megjelent.
Három sorból áll, melyek rendre 5, 7 és 5 morásak (a fordításokban szótagosak). Egyebekben formailag kötetlen, a sorvégek – mintegy mellékesen – rímelhetnek, de ez nem előírás. (Az
összecsengő sorvégek sokszor csak a fordítók leleményei.) A
haikut ugyanakkor nagyon erős zeneiség jellemzi, részben a
szimmetrikus forma ritmusa, részben a magán- és mássalhangzók hangulati értéke miatt, melyekre a vers rövidsége miatt a
befogadó is nagyobb figyelemmel van.
Az elkészült műveket kérjük a Bálint Ágnes Kulturális Központba
eljuttatni, 2013. augusztus 15-éig postán, e-mailen vagy akár személyesen is. A legjobbakat bemutatjuk, és az alkotóik felolvashatják a rendezvényen, illetve ajándékban részesülnek.

kulturba info

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük mindazoknak, akik drága halottunkat, Tóth
Jánosnét (szül.: Szlávik Magdolnát) utolsó útjára elkísérték, és
sírhalmára virágot helyeztek.
Köszönettel a Tóth-család

Tisztelt vecsési polgárok!
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Vecsés Város Önkormányzata a Temető területén egy új, korszerű ravatalozót építtet. Az új ravatalozó építése miatt a ravatalozó mellett található urnafalat a Temető területén belül áthelyezik. Az áthelyezés miatt kérjük azon hozzátartozók jelentkezését, akik családtagjainak hamvai ezen az urnafalon vannak
elhelyezve. Azokat az urnákat, amelyekre vonatkozóan 2013.
június 30. napjáig bejelentkezés nem érkezik, egy közös sírkamrában helyezik el.
Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
SZIGÜ Kft. - Szegedi Istvánné 2220 Vecsés, régi Ecseri út 13.
(Vecsési Temetkezési Szolgáltatóház): telefon: 06-29/350-537,
06-30/9197-165 és e-mail: sziguinri@gmail.com
Vecsési Polgármesteri Hivatal, Üzemeltetési Osztály – Dakó
Erika 2220 Vecsés, Szent István tér 1. - Telefon: 06-29/555207, 06-30/668-5513 és e-mail: dako.erika@vecses.hu
Vecsési Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük mindazoknak, akik drága halottunkat, Tófalvi
Nándornét (szül.: Kellner Évát) utolsó útjára elkísérték, és sírhalmára virágot helyeztek. Köszönjük a Szigü-INRI
Temetkezési Szolgáltató kegyelettel teljes munkáját.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család megköszöni mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, Csipkés Mihályt utolsó útjára elkísérték, és sírjára
virágot helyeztek. Külön megköszönjük az Alphavik 95
Temetkezési Kft. kegyelettel végzett munkáját.

ÁLMAI OTTHONA

Unja az összes ingatlant, amit eddig megnézett? Nem szeretne
sablon házba költözni, de fél, hogy megfizethetetlen egy belsőépítész? Nem tudja elképzelni, hogy egy esztétikus szép otthonban élhet? Ne gyötörje magát, hívjon és higgyen a szemének!
Kimagasló minőség – elérhető áron!
Értékét megőrző, nyugodt otthonra vágyik?
Legyen Ön is boldog tulajdonosa álmai lakásának!

64-84 nm-es lakások már 15.990.000.- Ft-tól!
Hívjon MOST és 400.000 Ft értékű konyhabútort kap ajándékba!

Tel.: 06-30/483-2045
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In memorian Imre atya!
Hosszú testi szenvedés után SZIGETVÁRI IMRE atya visszaadta lelkét a
teremtőjének. Május közepén abban a szerencsében volt részem, hogy
interjút készíthettem vele, melyet az alábbiakban olvashat a Kedves
Olvasó. Akkor megbeszéltük, hogy elviszem számára a VT júniusi számát
is, hiszen Ő, a lelke mélyén, vecsésinek tartotta magát. Közel 20 évet
szolgálta itt a közösséget, szép verseivel megríkatott vagy megvigasztalt minket. Szépre s jóra tanította gyermekeinket, unokáinkat, valamennyiünket…
Most csendben elment. Olyan szerény, tiszta lelkű ember volt, hogy
hozzá fogható kevés van. Betegségét méltósággal viselte, lelki derűje
töretlen maradt. Az interjú végén még szép életet kívántam, s vártam,
hogy a VT. júniusi számát elvigyem számára. Sajnos ezt már nem érhette meg. Búcsúztatása június 19-én 10 órakor volt a Petőfi téri katolikus
templomban, onnan indult örök nyughelyére.
Nyugodjon békében! Lelke biztos, hogy a menybe szállt, és boldogan néz
le ránk, emlékét mindörökké megőrizzük…
Egy tiszteletreméltó ember…
Régóta foglalkoztat, hogy megkeresem Szigetvári Imre atyát,
hogy hol és hogyan él, mióta viszszavonult, hiszen tizennyolc éven
át szolgálta városunk lakóinak
lelki fejlődését, minden örömünkben, bánatunkban osztozva
keresztelt, tanított, misézett,
esketett, temetett…
A szép korúak interjú sorozatom
egyik ékköve lett ez a beszélgetés.
Ő nem vecsési, de mégis annak
tartom, mert – szinte – mindenki
ismeri Őt, sokáig itt élt közöttünk. Kedves Olvasóim, ilyen szerény, mélyen vallásos emberrel beszélgetni megható és megrázó is egyben. Engem nagyon
megérintett a filozófiája, életbölcsessége, és a szebbnél szebb versei. Vittem
neki ajándékba Vecsési Tájékoztatókat, a négyszeres aranypáva minősítésű
Labdarózsa Népdalkörünk karácsonyi CD lemezét, a most megjelent Vecsési
Mesekönyvünket, és szerény személyem saját verseit lemezen, úgy örült mindennek, mint egy tisztalelkű gyermek. Valahol a lelke mélyén Ő is kicsit vecsésinek tartja magát.
Jól esett neki az, hogy felkerestem és interjút kértem tőle.
Közreadom élettörténetét, hogy Önök is olvashassák, mit is tett a közel nyolcvan éve alatt, és hogyan él most…
Szigetvári Imre atya 1935. február 13-án látta meg a napvilágot a Budapesti
Bethesda Kórházban, egyébként Pestújhelyen laktak. Édesanyja háztartásbeli,
Édesapja adó ügyintéző volt. Hárman voltak testvérek, egy bátyja és egy húga
született, sajnos a bátyja már nem él. Édesanyja vallásos ember volt…
Pestújhelyen nőtt fel, a 4 elemi elvégzése után tovább tanult a Szent István
Gimnáziumban, amit kitűnő eredménnyel 1953-ban elvégzett, leérettségizett.
Már az első elemitől járt hittan oktatásra, ami a lelkét megérintette, és 16 éves
kora körül elhatározta, hogy pap lesz. Nem igazán volt rá befolyással, vagy
hatással sem a családja, sem egyéb külső körülmény, Ő a lelkében azt érezte,
hogy az Istenhitet kell hirdetnie másoknak, embertársainak… Jelentkezett
Budapesten a Teológiai Egyetemre, de nem vették fel, egy évet dolgozott, és
ismét megpróbálta, ezt már Szegeden, ahová felvették. Az ötödik év elején
letette a nőtlenségi és az engedelmességi fogadalmat, ezt követően felszentelték. Szigorú nevelést kapott, fegyelmezett fiatalember volt. A Váci
Püspökséghez tartozott, ezért 1959-ben Vácon szentelték pappá. Hobbi szin-
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ten a régészet és a kémia volt, ami közel állt hozzá, és a versírás. 1959-62
között Dunaharasztiba helyezték, ott misézett és végezte a lelkipásztori teendőket, de Taksony is hozzá tartozott, ahol hittant tanított. Abban az időben nem
hagyták a papokat sokáig egy helyen, így áthelyezték Gyömrőre, ahol 1962-63.
között tette a dolgát. 1963-65-ig Csongrádon, 1965-69-ig a Hatvani Belvárosi
Plébánián, 1969-71-ig Nagykátán, 1971-72-ig Pestszentimrén, 1972-76-ig
Kecskeméten, majd ismét Pestszentimrén 1976-86-ig.
1986-ban áthelyezték Újpestre, a Főplébániára, és ott szolgált 1991-ig.
1991-2009-ig Vecsés adott otthont és feladatot a kedves jó tisztelendő bácsinak. Az ötven éves jubileuma elkövetkezett, aranymiséjét „telt házas” templomban a Vecsési Petőfi téren adta a híveknek, de sajnos sok betegség kínozta
már akkortájt is… Előbb egy szívműtét, majd cukorbetegség, leukémia, és
felsorolni is sok volna, mi mindentől szenved testileg, azonban a lelke ép és
egészséges, csodálatos tiszta tekintetéből jóság sugárzik, hihetetlen méltósággal viseli a betegségeit. Vecsésről megromlott egészségi állapota miatt
kérte a nyugdíjazását, amikor visszavonult. Mivel kevés a katolikus pap, ezért
még három évig időnként a környéken helyettesített, de egy év óta már ezt
sem engedik testi bajai, hiszen a járás is nehezére esik. Kérdezem, hogy mi
minden tartozott az ötven év alatt a feladatai közé, kedvesen mosolyogva
meséli számtalan feladatát, de a gyermekek hitoktatása-nevelése az, amit
külön kiemel. Legalább nyolcvan iskolában tevékenykedett, több száz diákot
tanított a jóra, szépre, a hit erejére, iskolában, templomban, plébánián, ahol
helyet talált az ige hirdetésére.
Érdeklődtem, hogy soha sem bánta meg a döntését, hogy a papi hivatást
választotta, hogy nem alapíthatott családot, nem lettek gyermekei, unokái?
Tekintete elrévedt, s azt mondta, hogy soha sem bánta meg, de azért ha lennének unokái, az nagyon jó volna. Kis szomorúságot láttam rajta, miközben
erről beszélt. Rendkívül szerény ember, a jóság és a makulátlan bűntelenség
sugárzik róla, szinte glóriát láttam a feje körül…
Nem tudtam megállni, hogy meg ne kérdezzem, hogy mi a véleménye az én
„eretnek” gondolatomról, nevezetesen, hogy a jó emberek miért betegek, és a
gonosz rosszat cselekvők pedig nem… Miért hagyja a Teremtő, hogy Ő, aki
ilyen jó ember, és egész életében Istent szolgálta, ennyi testi bajtól, betegségtől szenvedjen? Szégyenlősen azt válaszolja, hogy nem tudhatjuk Isten szándékait, és különben is, ki mondhatja magáról, hogy Ő jó és bűntelen? Jó és
rossz fogalma nem ilyen egyszerű, nincsenek jók vagy rosszak, különben sincsenek gonosz emberek…. Csodálattal hallgatom, nem is tudok nagyon megszólalni, mert kissé leforrázva érzem magam. Milyen hihetetlen erős ennek az
idős, beteg törékeny embernek a hite! A beszélgetésben áttérek a verselésre.
Kérdezem Tőle, hogy mióta ír verseket, mert ez köztudott, hogy eddig 11 verses füzete jelent meg… Mosolyogva mondja, hogy mikor 16 éves volt, akkor
szerette meg nagyon az irodalmat, latint és az orosz irodalmat is tanulták, és
nem csak olvastak, hanem sokan írogattak is. Ő akkor kezdett el verseket írni,
soha egyetlen „Ítész”-nek sem mutatta meg, csak a maga és mások örömére
írt és adta ki ezeket a füzeteket és ajándékozta a környezetében. Én is kaptam
tőle néhányat, amit nagy megtiszteltetésnek éreztem. Elhoztam, olvasgatom,
és elviszem az irodalmi körünkbe író-költő társaimmal is megismertetni verseit. Egész életét az önzetlen alázat jellemezte, tette a dolgát, mint lelkipásztor.
Most csendben olvasással, imádsággal telnek a napjai.
Szeretnék idézni az utolsó verséből, amit 2012. június 22-én írt, a címe: „Búcsú
az Úr szőlőjétől”. A vers hét négysoros versszakból áll, csak az utolsó két versszakot szeretném Önökkel is megosztani. Mintha érezte volna, hogy el kell
köszönnie az Élettől:
„Ha visszanézek, nem volt rossz a munka, / az életemnek értelmet adott, / bár
soha többé nem kezdhetjük újra, / ezt így írták elő a csillagok.
Csak lassan el kell hagynom ezt a „szőlőt” / látásom romlott, lábam megremeg /
lép majd egy ifjú dolgozó helyembe, / elbúcsúzom, az Isten véletek!”
Írás és fotó: Benke Mária
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Bérmálás a Jézus Szíve templomban

Az airLED projekt harmadik ülésén hallottuk

Június 9-én - lélekemelő ünnep volt a Vecsés-Óvárosi Plébánia
Jézus Szíve templomában: Egyrészt ekkor volt a templom
búcsúnapja körmenettel, másrészt pedig Beér Miklós megyéspüspök úr ekkor szolgáltatta ki 18 felkészült fiatalnak a bérmálás szentségét.
A Püspök atya beszédében megemlékezett napjaink szinte mindenkit érintő és próbára tevő, sok-sok munkát és áldozathozatalt
igénylő természeti csapásról, a Dunán lassan levonuló példátlanul magas árvízről. Püspök atya is kiment a váci gátra és egy
asszony azonnal a kezébe nyomott egy lapátot a következő szavakkal: „Fiatalember! Ne nézelődjön, itt a lapát, rakja maga is a
homokzsákokat!” Nevetve folytatta a Főpásztor; „Szívesen használtam is a lapátot, nem csak azért, mert a korábbi árvizeknél is
segítettem rendszeresen, fizikailag is, hanem azért is, mert az
asszonyság „Fiatalembernek” szólított, holott nemrégen töltöttem
be a 70. évemet. Majd őszintén kért mindenkit, hogy imádkozzunk a sikeres védekezésért és az árvizet elszenvedőkért is.
De elsősorban természetesen a leendő bérmálkozókhoz szólt.
Bátorítva őket hitük minden körülmények közötti bátor megváltására és arra is, hogy a Szentlélek alkotó, átalakító tűzet melyet most fognak a bérmálás szentsége által megkapni - őrizzék, ápolják, másoknak is bizonyítva: Nem csak kell, de érdemes is komolyan venni és megélni hitünk titkait, mert csak így
lesz életünk tartalmas, szép és - a végső célunk szempontjából eredményes is.

Vecsés Város Önkormányzata Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pesszentimre Önkormányzatával közösen szervezi az Európai Unió által finanszírozott airLED projektet.
A projekt keretében 2013. június 4-én immáron harmadszor ült
össze a repülőtér vonzáskörzetének gazdaságfejlesztése céljából létrehozott Regionális Fejlesztési Koordinációs Testület
(Regional Development Coordination Body - RDCB).

Ferenc pápánk is többször beszélt a reggeli szentmiséken a
Szent Márta ház kápolnájában arról, hogy „az Egyház nemet
kell mondjon a langyos keresztényekre. Az Egyháznak lángoló
lelkű tanúságtevőkre, apostolkodó lelkekre van szüksége.”
Ezt adja nekünk a Szentlélek Isten. Tehát énekeljük örömmel és nem csak Pünkösdkor vagy bérmáláskor: Jöjj Szentlélek
Istenünk...„ - és maradj velünk mindenkor!

Írás és fotó: Nagy István Elek

Díszhal kereskedés és kerti tavi halak árudája a Vecsés Centerben! Kerti tavi halak,
vízinövények, haltápok, tókezelő szerek és
technikák széles választéka! Díszhalak,
akváriumok és felszereléseik, haleledelek.
Tel.: 06-70-505-11-77; www.sugerfan.hu

A májusi ülést követően a júniusi találkozón is megjelentek az
önkormányzati, vállalati és civil szervezetek képviselői, valamint az airLED projekt külföldi partnerei és szakértői.
Az RDCB harmadik ülését Tábori Ferenc, Vecsés Város alpolgármestere nyitotta meg. Ezt követően Práczki Péter, a projekt
vecsési képviselője ismertette a napirendet. Az első előadást az
Ecorys Magyarország Kft. képviseletében Karácsony Krisztián
tartotta, aki az airLED projekt helyzetértékelését mutatta be.
Ebből megtudhattuk, hogy a budapesti repülőtér 1505 hektár
területet foglal el, mely négy önkormányzathoz tartozik (Bp.
XVII. ker., Bp. XVIII. ker., Vecsés és Ecser). Az utasforgalom
évek óta 8 millió felett van, mely a két kifutópálya révén akár
12 millióra is bővíthető lenne. A bevételek (2011.) elérték a 291
millió EUR-t, de a költségek utóbbi öt évben történt folyamatos
növekedése miatt a repülőtér az elmúlt években negatív eredményt ért el. Az Ecorys Magyarország Kft. előadását követően
Berényi Mária, Vecsés Város főépítészének prezentációja következett „Megvalósult és a tervezett fejlesztési elképzelések a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében Vecsés közigazgatási területén.” címmel.
Az airLED konferencia harmadik előadója Fancsali Gábor, a
vecsési Airport Hotel Stáció Superior Wellness és Konferencia
szálloda értékesítési igazgatója. Prezentációjából amely a
„Repülőtéri Hotelek és Turizmus fejlesztésének a lehetőségei”
címet viselte megtudhattuk, hogy milyen üzemeltetési kihívásokkal kell szembenézni egy airport szállodának. Egy airport
szálloda kihasználtságát nehezíti a forgalom heti és éves változásai, a járattörlések, a folyamatosan emelkedő üzemeltetési
kiadások, és a szobakiadás növekvő költségei (különösen, ha a
vendégek csak egy éjszakát töltenek a szállóban).
Az airport hotelek vendégkörét elsősorban a vállalati (corporate) vendégek, az internetes csatornák (IDS, GDS) által szerzett
vendégek és a repülőtéri cégek alkalmazottai adják. Továbbá
elmondta, hogy a turizmus, mely az ország szempontjából ún.
„láthatatlan exportot” képez, multiplikátor hatása van a helyi
gazdasági életre. A turizmus megjelenésével új munkahelyek
jönnek létre, szorosabbá válhat a regionális együttműködés és a
kulturális fejlődést is elősegíti és természetesen makrogazdasági vonatkozásban kihatással van a nemzetgazdaságra, így pl. a
GDP –re is és a térség adóbevételeire is. A szállodai forgalom
növekelése szempontjából a kompetitív légitársaságok mellett
alacsony költségű repülőterekre van szükség, amelyek együtt
támogatják a turisták átfogó áramlását. Fontos továbbá a
repülőtér egyszerű megközelítése és a veresenyképes autóparkoló árak kialakítása. Az airLED projekt következő RDCB
találkozója őszre várható. Az előadások elérhetők a
www.airled.eu honlapon.

Némedy Mariann
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Ipartestületi könyv

Június 4-én a Bálint Ágnes Művelődési Központban tartotta
megalakulásának 100. évfordulójának jubileumi ünnepségét a
Vecsési Ipartestület.
Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Szlahó Csaba
polgármester, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, Németh László, dr. Kupcsok Lajos, a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára,
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Gazdasági
Bizottságának tagja. Meghívtuk a képviselő-testületi tagokat,
Gyál, Nagykáta, Szentendre, Dömsöd ipartestületi vezetőit, a
Vecsési Ipartestület több régi aktív személyiségét, jelenlegi tagjait, valamint a jubileumi kiadvány megjelenéséhez fényképekkel, dokumentumokkal hozzájáruló családtagokat. Az érkező
vendégek regisztrálás után megkapták a jubileumi kiadványt,
amit már a rendezvény alatt is látható örömmel lapozgattak.
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Beszédében Szlahó Csaba polgármester úr az iparosok szerepét
méltatta Vecsés gazdasági életében, dr. Kupcsok Lajos a jubileumi kiadvány bemutatásán túl a 100 évig fennmaradni képes
civil szervezet eszmei értékét hangsúlyozta, Németh László
országos elnök példaképül állította az iparostársadalom elé a
vecsési szervezet működését.
Elismerések átadására is sor került. Massza Sándor kiemelkedő
társadalmi, szakmai és sporttevékenységéért, Violáné Labancz
Valéria kiemelkedő szakmai tevékenységéért vehetett át Szlahó
Csaba polgármester úrtól Önkormányzat által adományozott
oklevelet, Németh László országos elnök Szegedi Istvánnak
nyújtott át IPOSZ díjat, dr. Kupcsok Lajos a Pest megyei
Kamara főtitkára Brunner Ferencnek (akinek világszínvonalon
gyártott gépei számos országban öregbítik a magyar fémipar
hírnevét) oklevéllel és herendi vázával gratulált. Skribek Pál, az
Ipartestület elnöksége nevében Kaiser Pálnak, a legrégebben
folyamatosan működő iparos család képviselőjének, aki 1974től megszakítás nélkül tagja a szervezetnek és Németh Antal
víz-, gáz-, központi fűtés szerelő mesternek, aki 1984-től tagja
az Ipartestület vezetőségének, nyújtott át elismerő oklevelet.
Kedves meglepetésként Trombitás Gábor a szentendreiek,
Karikás Pál a Gyáli Ipartestület nevében gratulált és adott át
elismerő oklevelet a 100 éves Vecsési Ipartestület részére.
Zárszavában Skribek Pál előre tekintett. Az elvégzett munkát
többé-kevésbé a könyv tartalmazza, ünneplés után már a jelen
feladatait kell megoldani, és a jövő kihívásainak kell megfelelni. A jelenlevőknek jó egészséget és személyes sikert kívánva
zárta az ünnepség hivatalos részét.
A rendezvény állófogadással zárult. A meghívottak koccintottak
az elért eredményekre, Mitkuné Hanyecz Erzsébet cukrászmester fölvágta az általa készített és felajánlott - a jubileumi könyv
címlapját formázó - hatalmas tortát, és jó hangulatú beszélgetés
kezdődött.
A jubileumi kiadvány az Ipartestületben (Vecsés, Telepi út 58.)
megvásárolható!
Skribek Pálné - Vecsési Ipartestület

Területfejlesztési fórum

Területfejlesztési fórumot tartottak május 30-án Vecsésen. A
találkozó kiemelt témája a társadalmi egyeztetésre bocsátott
Pest megyei területfejlesztési koncepció bemutatása és annak
megvitatása volt. A fórumon részt vett többek között Dr. Szűcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és Szlahó Csaba,
Vecsés polgármestere.

A fejlesztési koncepció nagy hangsúlyt helyez a gazdaságfejlesztésre is. Gyakorlatilag a megye minden térségére ad javaslatot, de Budapest környezetében három kiemelt gazdaságfejlesztési pólustérséget jelöl ki, amely közvetlenül is érinti
Vecsést, és egybevág Önkormányzatunk meglévő területfejlesz-

Fotó: Polgár Gyula

tési céljaival. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény szerint Pest Megye Önkormányzatának kell kidolgoznia a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési programját és az egyes alprogramokat.
Dr. Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke a koncepció megalkotásáról elmondta, hogy „úgy kell felépíteni a megyei terveket, mint
egy puzzle-t, ahova minden település belerakja a saját elképzelését. Az szeretnénk, hogy a következő fejlesztési ciklus első
napján, 2014. január elsején ténylegesen elindulhassanak a
programok, mert az a célunk, hogy a források időben, jó helyre
érkezzenek!” Mint elmondta, akkor lesz sikeres a koncepció, ha
a települések, a vállalkozások és a társadalmi szervezetek is
magukénak érzik. A május-júniusi térségi fórumok ezt a célt
szolgálják: mindenki mondja el a véleményét, javaslatát, ami a
koncepció végleges formájában várhatóan augusztusban kerül a
megyei közgyűlés elé.
A vecsési fórumon a résztvevők a V0 leendő vasútvonallal kapcsolatban is meghallgathattak egy előadást. A Kormány határozatban döntött a „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal
előkészítéséről. Az európai léptékű beruházás alapvető hatással
lesz Pest megye jövőjére. A projekt még az idén elkezdődik, és
a tervek szerint 2025-re készül el teljesen. A vonatok 160 km/h
sebességgel közlekedhetnek rajta.
VT info
Fotó: Ambrus András
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Kézilabda - Nôk - NB. II. Déli csoport
Bronzérmesek lettek a hölgyek!

DANUKE - Vecsés Kombi Express 29 – 26 (18 – 16)
A vecsési női kézilabda csapat az őszi szezon után még biztosan
vezette a tabellát, de a tavaszi szezon már kevésbé jól sikerült,
ahogy a Dabas elleni mérkőzés is. Az első félidő szoros játékot
hozott, de a hazai csapat 2 gólos előnyel mehetett az öltözőbe.
A második játékrész sem hozott nagy fordulatot, a mieink nem
bírtak Dabassal, így végül kialakult a 3 gólos különbség, mely
a helyezés szempontjából már nem számított. A bajnokságot
Érd III. nyerte meg Gyömrő előtt.
A házi góllövő lista élmezőnye:
150: Lukács Réka, aki ezzel a teljesítménnyel a csoport gólkirálynője is lett! Gratulálunk!
89: Erdős Éva, 62: Lukács Viktória, 52: Domokos Rita,
48: Birta Babett
A Vecsés Kombi Express a jövő idényben is az NB II-ben folytathatja, viszont nagy változásokon esik át a csapat. A 15 éve
szakosztályvezetőként remek munkát teljesítő Szalai Tibor átadta a stafétabotot a fiúkat irányító Antal Zoltánnak. Bár eddig
kiválóan helytállt a kispadon és a pályán is Lukács Réka, de
jövőre már csak a játékban nyújtott teljesítményére kell koncentrálnia, hiszen az új vezetés úgy gondolta, hogy Győrfy Sándor
edző vezérletével jövőre a lányoknak is sikerül a feljutás.
Az utánpótlás szintén a harmadik helyen végzett. A megyében
is jól szerepeltek, bekerültek a legjobb 8 közé, amely bajnokságról tudni illik, hogy az itt szereplő együttesek nagy része felnőttekből áll. Számukra volna a legfontosabb a továbblépés
NBI B-be, hiszen az már olyan szintű kézilabdát ígér, melynek
köszönhetően az edzőknek nem kellene elengedniük tehetséges
játékosaikat többet ígérő klubokhoz.
Csenki Györgyné utánpótlásedző:
Az idény elején azt gondoltuk, hogy meg is nyerhetjük a bajnokságot, sajnos, nem sikerült. De nagyon jól összeállt a csapat,
sok tehetséges gyerekünk van. Szeretnénk minél több játékost a
felnőttben látni, s feljebb jutni egy osztállyal. Ezzel a gyerekek
olyan lehetőséget kapnának, ahol fejlődhetnek, és helyben találják meg a lehetőségeiket.
Molnár Péter

Labdarúgás - NB. III. Alföldi csoport
Legalább a befejezés szép volt

A hajrá előtt már eldőlt, hogy kiestünk az NB III-ból. Akkor
abban reménykedtünk, hogy becsülettel küzdjék végig a maradék 270 percet. Ezt teljesítették a fiúk.

Nagykőrös – Vecsés FC 1-2
Gól: Kollár, Hungler
Kecskemét – Vecsés FC 0-2
Gól: Czipper, Piros
Vecsés FC – Hódmezővásárhely 3-0
Gól: Czipper 3
A kiváló játékos eredményes szezont produkált, és 16 góljával
a csoport gólkirálya lett. Gratulálunk!
A csoportot Soroksár nyerte meg Monor és Gyula előtt. A mieink 32 ponttal a 8. helyet szerezték meg. A vezetésben és a csapat játékoskeretében történő változásokról a júliusi számunkban
számolunk be.
VT info

Sport 29

Öregfiúk Bajnokság

- Ismét bajnoki cím!
A Vecsés FC Old Boys gárda huszáros hajrával megszerezte a
bajnoki címet, amellyel a BLSZ I. osztályba jutottak.

Eredmények:
Vecsés FC – RKRSK 4:5 (0:2)
Vecsés FC - Hungarian Talents 2-1
Ezzel a győzelemmel már feljutottunk az első osztályba!
MLTC - Vecsés FC 2-4
Miután a Hungarian kikapott, így már bajnokok is
vagyunk!
Vecsés FC – Csillaghegy-Békás 2:2
VT info

Fotó: Zelei Krisztina

Orvos-világbajnokság Magyarországon és Vecsésen!

Ebben az évben Magyarország ad otthont a XX. Labdarúgó
Orvos-világbajnokságnak. A vébére 16 csapat jelezte részvételi
szándékát, ezért 4 csoportban kerülnek sorra a nagypályás küzdelmek és az egyik négycsapatos csoportnak Vecsés lesz a házigazdája. A tornán öt kontinens orvos-válogatottja képviselteti
magát. A csapatokban csak orvosok, fogorvosok vagy gyógyszerészek játszhatnak, de a magyarok „kivételezettként” - mivel
kezdettől fogva csapatunk szerves részei - 3 állatorvos is játszhat. A kupa védője Magyarország, tavaly Malmőben harmadik
alkalommal nyertük meg a tornát! Korábban Litvániában és az
ausztriai Innsbruckban is mi diadalmaskodtunk! Fiatalított
együttesünk most is az esélyesek közé tartozik. Vecsésen június 30-án vasárnap, július 01-jén hétfőn és 2-án kedden lesznek csoportmérkőzések (hogy kik játszanak itt az a 29-ei,
szombat esti sorsoláson dől el). A szerdai szünnapot követően
július 4-én csütörtökön és 5-én pénteken pedig az „éles”, kieséses küzdelmek zajlanak a délutáni órákban, minden nap két
mérkőzéssel.
Sok szeretettel várjuk sportszerető, buzdító honfitársainkat. Ígérem, élvezetes, „gyorsaságban” a régi idők focijára emlékeztető
mérkőzéseket láthatnak!
Dr. Horváth János világbajnok, sajnos már csak szervező

FIGYELEM!

Július 1-je Semmelweis nap, amely az egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap, ezért 2013. július 01-én a
Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál csak központi háziorvosi
ügyelet lesz. A szakrendelések, a fogászat, a felnőtt és gyermek
háziorvosi rendelések és a Védőnői Szolgálat tanácsadásai
elmaradnak.
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Kézilabda - férfiak - NB. II. Déli csoport
Vastaps a finálén

Vecsés SE - Szigetszentmiklósi KSK 34 – 24 (13 – 8)
Május 19-én játszotta a Szigetszentmiklósi KSK ellen utolsó
bajnoki mérkőzését a Vecsés SE. Az első félidőben kifejezetten
nehézkes játékot mutattak a hazaiak, bár végig vezettek, nem
igazán tudtak nagyobb különbséget kialakítani. A vendégek
látva a VSE gyenge játékát vérszemet kaptak és tartani tudták
magukat. A félidő végére már kezdtek magukhoz térni a vecsésiek, sikerült 5 gólos különbséggel pihenőre menni.
A második játékrészben már a jól ismert csapat jött ki, s megmutatták, hogy miért is ők nyerték a bajnokságot. A mérkőzés
végére még a beígért örömjátékot is hozni tudták, s az utolsó 1
percet vastaps közepette fejezték be.
Az utolsó mérkőzésüket is 10 góllal nyerték, ezzel elképesztő
statisztikát produkáltak:
22 mérkőzésből 20 győzelem egy-egy döntetlen és vereség. A
megszerzett 41 pont a legtöbb az NB II hat bajnoka közül, és a 470
kapott gól messze a legkevesebb az NBII 72 csapata közül. Az
együttes ősztől az NBI B-ben, a világviszonylatban is nagyon erős
magyar kézilabdasport második osztályában szerepel. Vecsési
kézilabdacsapat még sohasem játszott ilyen magas osztályban!
Házi góllövő lista:
101: Hegedűs Zoltán, 85: Varga Sándor, 77: Balogh Márton,
62: Tóth Dániel, 58: Gazdag Máté

A juniorok a szó szoros értelmében elfogytak az idény végére, s
a felnőtt csapat árnyékában a 6. helyet szerezték meg. Jövőre
hasonlóképpen a felnőttekhez nem szeretnének az utolsó helyen
végezni, s ennek érdekében mindent megtesznek majd. Ebben
segítségükre lesz a Tarján Bence által vezetett fiú utánpótlás
csapat, hiszen kiemelkedő tehetségek alkotják a Férfi Kézilabda
szakosztály ifjúsági kézilabda csapatát.

Molnár József vezetőedző:
Igazi csapattá formálódtak itt az egyének. Jellemző volt Vecsésre,
hogy egy-egy ember 6-8 gólt dobott, mellettük 1-2 gólt produkált
a többi játékos, most pedig mindenkinek 3-4 gólja volt.
Szinesítettük a játékunkat, a védekezésünket folyamatosan alakítottuk, hogy megfelelő legyen, s közben bizonyos embereknek
sikerült megtalálni azt a pozíciót, amelyben előre tudott lépni.
Összességében azt tudom mondani, hogy minden egyes játékosom a fejlődött, ki előbb ki később, és a csapat érdekében megértette azt, hogy mi a feladata. Voltak úgynevezett vadhajtások, ezeket sikerült átformálni a csapat és a győzelem érdekében. Eddig
olyan 10 - 12 ember plusz az ifik alkották az együttest, de sikerült új játékosokat beépíteni, s most 16 – 18 fős kerettel fut a
Vecsés, amely az elmúlt években nem volt jellemző a csapatra.
Ezen a szinten egy profi háttér mellett, minden területen előre
tudtunk lépni. Megszerveztük már a következő év nagy részét,
minden saját játékosunk azt nyilatkozta, hogy szeretne itt maradni, szeretne velünk dolgozni, s ezen az úton tovább haladni. A
jövőkép egyértelműen az, hogy ezekben a játékosokban, ebben a
csapatban hinni kell és támogatni kell őket. Én azt várom, hogy a
Vecsésen döntési helyzetben lévő emberek, olyan szinten tudnak
a férfi és a női szakág „hóna alá nyúlni”, s azt az alapvető segítséget tudják megadni, hogy tartósan NBI B-s szinten tudjon dolgozni a vecsési kézilabda szakosztály. A szakosztályba rengeteg
gyereket lehet beintegrálni, és kialakítani egy olyan minőségi
sportágat, amelyet – hangsúlyozom: viszonylag - kisebb költségvetésből kisebb pénzből fent lehet tartani.
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Antal Zoltán Szakág vezető:
A cél, amelyet a szakosztályvezetés kitűzött a játékosok és az
edző elé, maradéktalanul teljesült. Megnyerték a bajnokságot,
ez volt a mi elvárásunk. Emellé a szakosztály odatette azt, amit
ígért. Biztosítottuk azokat a külső peremfeltételeket, amelyek
szükségesek voltak, ezzel a játékosok éltek, és az edző is
nagyon jól kihasználta a rendelkezésre álló lehetőségeket.
Figyelembe véve azt, hogy kis szakosztály vagyunk, bizonyos
szempontból korlátozottak a lehetőségeink akár létesítmény,
akár technikai felszerelés szempontjából. De mindezek mellett
azt gondolom, hogy Molnár József és csapata mindent elkövetett annak érdekében, hogy a célkitűzést teljesítsék, és, ahogy
látszik a tabellán, ezt sikerrel végrehajtották.
Jövő évre vonatkozólag is megfogalmazódtak az elvárások.
Amit a szakosztály biztosítani tud az a teljes versenyszezon
finanszírozása. Itt elsősorban a felszerelésre, technikai eszközök biztosítására, az edzés munka feltételeinek megteremtésére,
terem, konditerem bérlet, különböző szintű és rangú edzésmunkák hátterének a megteremtésére gondolok. Ezen kívül biztosítjuk a játékosoknak a mérkőzésekre és edzésekre való eljutást.
Azt várjuk el a játékosoktól, hogy azt az edzésszámot, mely
meg lett határozva – jellemzően heti 4 alkalom – látogassák,
vegyenek részt ezeken, tartsák fent azt a jó közösségi szellemet,
amelyet kialakítottak ebben az évben, őrizzék meg a csapategységet, azt a küzdeni tudást, amit az idén megteremtettek saját
maguknak, és állják meg a helyüket NB I B-ben.
Ez azt jelenti, hogy semmiképpen sem a kiesők között és a kieső
zónában szeretnénk látni a csapatot, hanem legalább a nyolcadik, kilencedik hely környékén. Nagyon fontosnak tartom, hogy
az idei kötelező gyakorlat után, amelyet ezzel a kerettel, edzésmunkával és ezzel a kiváló fizikai felkészüléssel teljesítettek,
azaz megnyerték a bajnokságot, azt a képességet ősztől az NBI
B-ben való bennmaradásra kell fordítani. Mert az nagy arcvesztés lenne, ha egy magabiztos NBII-es győzelem után kiesnénk
az első szezonban. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, már
csak azért sem, mert az utánpótlásnak megfelelő jövőképet kell
mutatnunk, azért, hogy itt tudjuk tartani a tehetséges játékosokat, amivel folyamatosan előrébb léphet a vecsési kézilabda.
NBII-ben eltöltöttünk nyolc évet, s azt gondolom, hogyha NBI
B-ben is eltöltünk ugyanennyit, addigra beérik az utánpótlás
bázis, akik segítségével egy fokkal még magasabbra juthatunk.
Reméljük megteremtődnek a városban a feltételek – mint például a sportcsarnok –, amelyek elegendőek lehetnek a magasabb
osztályba lépéshez. Az biztos, hogy ezt a szintet tartanunk kell
és melegen kell tartani a továbblépés lehetőségét.
Visszafelé szerintem nincs út.
Molnár Péter

A férfi kézilabda csapat 2013. június 14-én, a városi ünnepen
vehette át a bajnoki aranyérmeket a város vezetésétől.

Fotó: Katona Csaba
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Fogathajtás - Vecsés Kupa - 2013. június 5-9.
A világ egyik legrangosabb versenyévé váló vecsési versenyt
hagyományosan ebben az időszakban rendezték meg, több kategóriában. A legnagyobb figyelem a kettes és a négyes fogathajtók küzdelmét kísérte.

Kettes fogathajtás:

Rekord létszám, 33 fogat várta a pénteki rajtot. Nem véletlenül
magas ez a szám, iszen javában tart a világbajnoki csapatba
kerülésért a versenyzők között. Az indulók közül hiányzott
Lázár Vilmos, és testvére, Zoltán is, aki az utóbbi időben többször is elindult ebben a szakágban. A vecsési színeket a két
Osztertág testvér képviselte.
Díjhajtásban Osztertág Márk 5., Kristóf a 7. lett. A számot a brit
Attenborough Joanna nyerte meg de nagyon szoros volt az élmezőny.
Maratonhajtásban Osztertág Kristóf remekelt, és a 3. helyet
szerezte meg a számban. Sajnos Márk gyengébben teljesített,
csak 14. lett, és ennek hátrányát a végső elszámolásnál látta. A
számot Nagy Tibor nyerte, aki összetettben is az élre került
Osztertág Kristóf a 2, Márk az 5. helyen várta az utolsó napot.
Az első tíz között alig volt különbség, még sok esélyes maradt.
Pár verőhibával vagy éppen hibátlan hajtással több helyet lehetett liftezni le vagy fel a listán.
Akadályhajtásban hibátlan futás nem volt, többen egy verővel
teljesítették a pályát. Osztertág Márk futott most jobban, egy
verővel 2. lett. Most –sajnos – Kristóf betlizett és 5 verővel oda
lett a kiváló eredmény. A számot Margitai nyerte.
A kettes fogatok összetett végeredménye:
1. Nagy Tibor - 129.96
2. Osztertág Márk - 131.31
3. Margitai Sándor - 132.50
7. Osztertág Kristóf - 140.06

A két testvér most bánhatja az elrontott hajtásokat, mert egy
kicsit kiegyensúlyozottabb versenyzéssel, akár mindketten is
dobogóra állhattak volna. Márk akár a legtetejére is…
Márknak így is van esélye az augusztusi Kistopolcsányban
(Szlovákia) megrendezett kettes fogathajtó vb-n való részvételre. Hazánkat négy versenyző képviseli a világbajnokságon.

Négyes fogathajtás

A 20 induló fogat dacára egy kicsit kevesebb nagy névvel találkozhattunk a nevezési listán. Régi barátunk, a svájci Werner itt
volt, miként a svéd Persson, a német Schneiders, hogy a legnevesebbeket említsük. Természetesen a teljes magyar élmezőny
jelen volt. Nem véletlenül, hiszen a Vecsés Kupa is kvalifikáció
a válogatottba kerüléshez, mert szeptember végén, Izsákon
Európa Bajnokság lesz. Igaz, addig még lesznek rangos viadalok, így június végén Aachenben, a világhírű négyes fogathajtó verseny, ahová nagy megtiszteltetés kijutni. Itt már biztosnak
látszik, hogy a két vecsési, apa és fia az utazó csapatban van!
Persze, ehhez kellett a Vecsés Kupa kiváló eredménye is.
Elnézést kérünk azoktól, akik cikket, bármilyen híradást, véleményt küldtek megjelentetésre, de a VT terjedelme nem alkalmas mindezek egy időben való közlésére. Közel fél újságra
való anyag ezért maradt ki. Türelmet kérünk, júliusi és augusztusi számunkban igyekszünk pótolni az elmaradást, az aktuális
híranyag mellett.
Szalontai János szerkesztő

Sport 31

A díjhajtás Lázár Zoltánnak sikerült a legjobban. Minimális
előnyt szerzett Dobrovitz előtt. A további sorrend: Schneiders,
Persson, Werner és ifj. Dobrovitz. Osztertág Márk is kipróbálta
erejét a király kategóriában és 12. helyen zárta ezt a hajtást.
A maratonhajtás szokta „megrázni” a társaságot. Élre is lehet
kerülni, meg el is lehet veszíteni a végső siker reményét. Így járt
most Lázár Zoltán, aki elakadt egy akadályban, nem tudta a
lovakat kiszabadítani, a segítőnek kellett leszállni a bakról és
szabaddá tenni a fogatot, amiért 20 büntetőpontot kapott. Ez
ilyen szinten a győzelem esélyének elvesztését jelenti.
Ugyanakkor a két vecsési remekelt! Ifj. Dobro szinte minden
akadályt a legjobb idővel teljesítette, így ő nyert édesapja előtt.
További sorrend: Persson, Schneiders, Váczi és Olin (svéd).
Osztertág Márk 10. lett.
Két szám után az élmezőny:
1. Dobrovitz - 132.52, 2. ifj. Dobrovitz - 133.38, 3. Schneiders.
Osztertág Márk a 11., Lázár Zoltán a 14.helyen várta az utolsó
napot.

Az akadályhajtás előtt az volt a képlet, hogy apa és fia között
minimális volt a különbség, miután tudtuk, hogy mindketten
kitűnő akadályosok, ezért kiélezett harcot vártunk, ahol parányi
különbség dönthet. Így is történt. Két hibátlan teljesítmény volt,
a két Dobroé! Az előbb pályára lépő ifj. Dobrovitz zseniális hajtással hiba nélkül és szintidőn belül nyargalt végig a pályán. Az
utolsónak futó édesapja, hogy nyerjen, szintén hibátlant kellett,
hogy teljesítsen. Ez sikerült is, de túllépte a szintidőt, amivel le
is csúszott az első helyről. Persze a győzelem a családban
maradt. Schneiders 3., Lázár egy verőhibával és időtúllépéssel
5. és Osztertág Márk 9. helyen zárta a számot.
A négyes fogatok összetett végeredménye:
1. ifj. Dobrovitz József - 133.38
2. Dobrovitz József - 134.20
3. Schneiders - 138.75
További sorrend: Persson, Werner, Váczi István. Osztertág Márk
a 9. és Lázár Zoltán a 12. helyen fejezte be a Vecsés Kupát.

Idén már a második nagy versenyt nyerte meg édesapja előtt
ifjabb Dobrovitz. A nagy megmérettetés Aachen lesz. Dobrovitz
elmondta, hogy fiának már kész fogata van, ami nagy előny a
versenyeken. Az ő fogata most alakul, de az eddigi eredmények
„nagyon reményt keltőek” – ahogyan mondja.
Sok sikert!
Szalontai János

In memoriam - Varga Viktor

Kedves Rokonok, Barátok, Sportolók, Szomszédok és
Ismerősök!
Szívünkben soha nem múló fájdalommal köszönjük, hogy
szeretett Édesapánk és imádott fiúnk, Varga Viktor, a
vecsési szakosztály vezetőedzője temetésén megjelentek és
elkísérték utolsó földi útjára. Kérjük, tartsák meg őt emlékezetükben, szívükben úgy, ahogy Ő tisztelt és szeretett
mindenkit.
Azért éltél, hogy szerethessél és segíthessél.
Köszönjük a SZIGÜ-INRI Kft. vezetésének
és munkatársainak együttérzését és kegyelettel végzett tevékenységét.
A gyászoló család

EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. májustól folyamatosan a VETÜSZ Kft. zöldhulladék begyűjtést
végez. Vecsés Város területén a zöldhulladékot
kizárólag átlátszó „VETÜSZ Kft.” felirattal
ellátott, biológiailag lebomló műanyag zsákban
díjmentesen elszállítja. (Faágat nem!)
Május 13-ától a vasúttól északra fekvő területen
(Felsőtelep és Falu) hetente egy alkalommal kedden 8 órától, a vasúttól délre fekvő (Andrássy,
Halmi) területen pedig csütörtök 8 órától kerülnek
elszállításra. A közterületre való kihelyezés a
szállítást megelőző 1 napon belül történhet.
A begyűjtést végző jármű minden utcában csak
egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett
műanyag zsákokat nem áll módunkban elszállítani.
Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a
közterületen nem maradhat.
VETÜSZ Kft.

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. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket
vasárnap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362,
illetve williams@williams.hu email címen.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, 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 – június 24-ével,
Halmy – július 1-jével,
Hanga – július 8-ával,
Borókás – július 15-ével,
Fekete Gyopár – július 22-ével, kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

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.
A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak
a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

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

www.vecses.hu

