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ÜNNEPEINK

Ezúttal az időjárás adta az első karácsonyi ajándékot a Mindenki 
Karácsonyára kilátogató vendégeknek. Az előtte leesett hó és a 

néhány fokos mínusz ideális hangulatot teremtett a rendezvényhez.

A rendezők szépen megtervezték a Piac tér 
területét is. Az egyforma fehér sátrak u–
alakban ölel-

ték körbe a területet, 
a színpadot a BÁKK 
épülete elé építették 
fel, mellette volt az ál-
latsimogató, és a víz-
torony előtt álló fenyő 
szépen megvilágítva 
hirdette karácsony kö-
zeledtét. Az „U-alak 

belsejében” békésen megfért egymás mellett 
a kisvasút és a korcsolyapálya. Vagyis minden 

adott volt ahhoz, hogy karácsony lehelete meg-
érintsen mindenkit. Örömmel tapasztalhattuk, 
hogy a korábbi évekhez képest most sokkal töb-
ben voltak kíváncsiak a rendezvény kínálatára. 
 Kínálat pedig volt. Nem csak a forralt borra 
vagy a forró teára, kürtős kalácsra vagy az ilyen-
kor szokásos csemegékre gondolunk. Bőséges 
volt a választék azok számára is, akik a még hi-
ányzó ajándékaikat itt szándékoztak megvenni. 
Kéz művestermékek sokaságából lehetett válo-
gatni, de volt itt lakás- és konyhai textil, szőt-
tesek, felsőruházat stb. Fatermékek is kínálták 

MINDENKI 
Karácsonya

magukat játék és haszná-
lati tárgyak formájában, 
de bőrdíszműtől az üveg-, 
gyöngy-, ásványékszere-
ken át a kerámiáig terjedt 
a vásározók választéka. 
Felsorolni is nehéz lenne! 
Ami még említést érdemel, 
a természetes anyagokból ké-
szült áruk: szappan-, méz- és lek-
várféleségek tucatjai.
 A gyermekek boldogan kisvonatoztak vagy 
éppen korcsolyáztak. A felnőttek pedig mele-
gedhettek egy pohár forralt ital mellett. A kor-
csolyapálya február végéig, illetve az időjárás 
függvényében fog működni. Nem jelent gondot 
a korcsolya hiánya, mert bőven van raktáron, és 
lehet bérelni cipővel együtt, de cipőre szerel-
hető élt is lehet kölcsönözni, sőt korcsolyaéle-

zésre is van mód. Minden 
nap nyitva van, árakról, 
nyitvatartásról a helyszí-
nen Matasdi Jánostól és 
munkatársaitól lehet ér-
deklődni.

 A korábbi évek gyakor-
latának megfelelően műsor 

is szolgálta a jó hangulat ki-
alakulását.

 Délután 15 órától benépesült a szín-
pad környéke. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő és Tábori Ferenc köszöntötte a je-
lenlévőket. Az estig tartó programban a Vecsési 
Zeneiskola zenekara muzsikált, a Mosolyország 
óvoda gyermekei énekeltek-táncoltak, miként 
a Grassalkovich iskola Flienke Beine tánccso-
portja is. A Grassalkovich iskola diákjai betlehe-
mes játékot mutattak be, és Dr. Huszka Mihály 

plébános atya a karácsonyi kultúrkör jelentősé-
géről, a szeretet fontosságáról elmélkedett. Ka-
rácsonyi dalokat hallhattunk magyarul a Bal-
la és a Labdarózsa Népdalkör tagjaitól, német 
nyelven a Nachtigallen kórustól. Csodálatos ke-
ringőt élvezhettünk a Rosmarein Táncegyesü-
let előadásában.
 Késő délután – fél hattól – a színházterem-
ben kezdődött el a nap kétségkívül legnagyobb 
érdeklődésére számot tartó VHZ Fúvószene-
karának karácsonyi ajándékkoncertje, amely-
ről külön írásban számolunk be.
 A kinti színpadon a karácsonyi hangulattól 
eltérő produkciókat láthatott a más kultúrát sze-
rető közönség. Előbb Csordás Tibor (Ex Fies-
ta), majd a Grovehouse együttes koncertje szó-
rakoztatta a publikumot. 

Szalontai János
Fotók: Katona Csaba, Váradi Eszter

Vecsés  
karácsonyfája

Mosolyország óvoda 
betlehemes előadása

Sokakat vonzott az ovisok műsora

Kisvasút volt 
a kedvenc

Ha tél, akkor korcsolya

Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő 
és Tábori Ferenc köszöntője

Karácsonyi dallamok magyarul és németül 
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HÍREK

  Idén február 16-án kerül meg-
rendezésre az Epresben a VI. Ve-
csési Böllérverseny.
 A 2014-ben indult esemény célja 
a hagyományok tisztelete és a régi 
tradíciók felidézése, azóta pedig 
évente nagy sikerrel és érdeklődés-
sel rendezik meg a Böllérfesztivált. 
Ahogy minden évben, most is ked-
veznek a versenyszellemmel megál-
dott érdeklődőknek, akik több kate-

góriában is kipróbálhatják magukat 
a böllérversenyen, a csapatok töb-
bek között a disznóvágás, főzés-
sütés, tálalás terén mérhetik össze 
képességeiket. A böllérverseny zsű-
rije, az étkek bírálója, fődíjak és tu-
catnyi különdíjak adományozója a 
már megszokott nagycsapat: Jege-
nyei István László mesterszakács, 
Id. Dobrovitz József, Abonyi Ferenc, 
Czibolya Zoltán és Tagscherer Jó-
zsef lesz.
 Az egész napos program folya-
mán a jelenlévőket nem csak a ver-
senyek, az ételek-italok és árusok, 
hanem a különböző fellépők és 
táncegyesületek is szórakoztatják, 
mint például a Labdarózsa Népdal-
kör és a Rosmarein Táncegyesület, 
a gyerekek pedig az állatsimogató-
ban és a pónilovaglásban lelhetnek 
szórakozásra.
 A vérbeli magyar hagyományok-
kal, kiváló ételekkel és jó hangu-
lattal átitatott reggeltől estig tartó 
rendezvényen ebben az évben is 
szívesen várják az igazi húsimá-
dókat, és mindenkit, aki tiszteli 
és ápolja a nemzeti hagyományo-
kat, vagy egy családias hangulatú 
napra vágyik.

Böllérfesztivál A Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat 2018-ban

HÍREK

FELHÍVÁS
Vecsés Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a város 
lakosságáért és a közösségi élet 
fejlesztéséért hosszabb időn át 
kifejtett áldozatos munka elis-
merése céljából „A helyi kitün-
tetések alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről” szóló 
12/2011.(III. 25.) számú Ök. ren-
delet értelmében az alábbi el-
ismerő címeket adományozza:
 – Vecsés Díszpolgára
 – Pro Urbe
 – Elismerő Oklevél

Kérem a tisztelt polgárokat, 
hogy javaslatukat írásban in-
doklással együtt tegyék meg, 
és a Vecsési Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán adják le 2019. 
március 1-éig.
 A beérkezett javaslatok oda-
ítéléséről a képviselő-testület 
dönt.
 A kitüntetések átadására a vá-
rosi ünnepségen, 2019. június 
14-én kerül sor.

 Szlahó Csaba, 
polgármester

A Szakorvosi Rendelőintézetet a Vecsési Nagyközsé-
gi Tanács létesítette 1984-ben. Jelenleg a költségve-
tési szerv fenntartója és az alapítói jogok gyakorló-

ja Vecsés Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A 
VESZ 2010-től önálló költségvetési intézményként műkö-
dik, melynek része a háziorvosi ügyelet, iskola-egészségügy, 
a védőnői szolgálat, a járóbeteg-szakorvosi és egynapos se-
bészeti ellátás, valamint a sportorvosi és foglalkozás-egész-
ségügyi rendelés. 
 Minden szakterületünk a jobb és biztonságosabb ellátásra 
törekszik, ezt biztosítja, a VESZ MSZ EN ISO-9001:2015-
ös minőségi tanúsítványa.
 2017. november 1-jén elindult az új elektronikus egészség-
ügyi szolgáltató tér (EESZT) és az e-recept bevezetése. 2018-
ban ez folyamatosan fejlesztésre került, ezért fontos a beteg 
adatainak pontosítása és megfelelő dokumentálása. Szeret-
nénk felhívni betegeink figyelmét arra, hogy a Szakrendelő 
szolgáltatásait CSAK a földszinti betegfogadó részlegen – a 
betegirányító vagy kartonozó – történő bejelentkezés alap-
ján vehetik igénybe, melyhez TAJ-kártya és személyi azono-
sító okmány szükséges, a szakrendeléseken NEM lehetséges 
bejelentkezni az ellátásra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogyha 
nincs megfelelő okmányuk a fentiek igazolására, a Kormány-
ablaknál kérjenek megfelelő okmányt, illetve ha adataikban, 
lakcímükben változás történt, ott tudják módosítani ezeket. 
A betegek leleteit csak személyesen vehetik át: személyisé-
gi- és adatközlési jogaik védelmében az Európai Unió GDPR 
adatközlési direktívája miatt. (Az Európai Parlament és a Ta-
nács 2016/679 rendelete – 2016. április 27. a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.)
 Laboratóriumunk tulajdonképpen csak egy mintavéte-
li helyiség – itt vizsgálatokat nem végzünk –, a levett vér 
és egyéb mintaanyagokat 9 órakor gépkocsival továbbszál-
lítjuk a XVIII. kerületi szakrendelő laboratóriumába, ahol 
nagyrészt a vizsgálatokat végzik, illetve a speciális labora-
tóriumba továbbszállítják azokat a levett mintákat, melyek 
vizsgálatát nem tudják elvégezni. A kért vizsgálatok egy ré-
széért térítést kell fizetni – ezért célszerűbb ezek levételét a 
XVIII. kerületi Szakrendelő laboratóriumában levetetni és 
ott kifizetni a térítési díjat. Arról a mintavétel előtt figyel-
meztetjük a betegeket, hogy mely vizsgálatok nem végez-
hetők el térítésmentesen. Az elvégzendő vizsgálatok kéré-
sét számítógépre visszük és a XVIII. kerületi Szakrendelő 
Laboratóriumába továbbítjuk, az elvégzett vizsgálatok ered-
ményét – egyelőre – internetes úton kapjuk meg, majd az 

EESZT továbbfejlesztése után közvetlenül a beküldő kérhe-
ti le a kért vizsgálatok eredményét.
 Szakrendelőnk népszerűsége továbbra is nő – főleg a kör-
nyező települések betegei körében – a tavalyi évhez képest 
2018-ban 7,2%-kal nőtt (2017-es betegforgalmunk 132 000 fő 
volt, 2018-ban ez a szám 141 400). Nem nőtt viszont a NEAK 
finanszírozásunk (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze-
lő – az Országos Egészségügyi Pénztár utódja – utalja szá-
munkra a teljesítmény alapján a pénzügyi támogatást). En-
nek ellenére is égetően szükség volt néhány halaszhatatlan 
eszköz beszerzése: 1 db szárítógép a mosodánkba, nőgyógy-
ászati ultrahangfej, 1 gyerek és 1 felnőtt gonádvédőkötény 
a röntgen-diagnosztikára, 1 db számítógép, 4 db nyomtató, 
routercsere az Eötvös utcai rendelőbe, a Telepi úti háziorvo-
sok számítógépes program cseréje és az ügyeleti autónkba 
egy orvosi oxigénpalack reduktorral.
 Az Egynapos Sebészeti részle-
günkben a megnövekedett forgalom 
ellenére is a folyamatos működés biz-
tosított.
 Folyamatos a honlapunkon történő 
előjegyzés! Néhány szakrendelésün-
kön a betegek kevésbé élnek ezzel a 
lehetőséggel, pedig ez a betegek ké-
nyelmét szolgálja. Előjegyzés a www.
vecsesiszakrendelo.hu honlapunkon érhető el, melyet folya-
matosan frissítünk. Itt követhetők a személyi változások az el-
látó orvosok körében és a rendelési időkben bekövetkező vál-
tozások is.
 A városi nagyobb rendezvényeken a Szakrendelő munka-
társai változatlanul várják a lakosságot a helyben elvégezhe-
tő lakossági szűrésekre: vércukor-, koleszterin- PSA-szint és 
vérnyomás, pulzus, testzsír mérésre.
 A 2002-ben létrejött Vecsés Egészségügyéért Közalapít-
vány célja a vecsési lakosság egészségügyi ellátásának javí-
tása, ezért a közhasznú tevékenységét az egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi és rehabilitáci-
ós tevékenység területen fejti ki. 2018-ban az alapítvány az 
Egynapos Sebészeten a NEAK által nem finanszírozott mű-
téteket támogatta.
 A Vecsési Egészségügyért Közalapítvány továbbra is vár-
ja az alapítványi támogatásokat az alábbi bankszámlaszámra: 
 PÁTRIA Takarék – 65100091-11251585
 Várjuk adójuk 1%-nak felajánlását a Vecsés Egészség-
ügyéért Közalapítvány számára. (Adószáma: 18695553-1-13)

Dr. Szarvas Tibor, intézményvezető

A mögöttünk hagyott évben két 
jelentős esemény történt a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: 
VESZ) fejlesztése során: 2018. április 
hónapban megkezdődött a Dózsa 
György utcai rendelő helyén létesítendő 
Mentőállomás és Alapellátási Központ 
építése. Ezenkívül jelentős pénz össze-
get nyertünk pályázaton eszközfejlesz-
tésre, melynek felhasználása a 2019-
2020-as években történik majd meg.

„Folyamatos a honlapunkon 
történő előjegyzés! Néhány 
szakrendelésünkön a betegek 
kevésbé élnek ezzel a lehető-
séggel, pedig ez a betegek ké-
nyelmét szolgálja.”

  Decemberben ünnepelték a ju-
biláló házaspárok az ezüst-, arany-,  
gyémánt- és vaslakodalmukat. A 
felvétel balszélén Szlahó Csaba 

Jubiláló házas-
párok ünnepe

Adománygyűjtés 
a Petőfiben 

polgármester, valamint az 50., a 
60. és a 65. évfordulójukat ünnep-
lő házaspárok láthatók.

Fotó: Katona Csaba

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik id. 
Dobler Károlyt utolsó útjára elkí-

sérték, együttérzésüket fejezték
ki és gyászunkban támogattak.
Köszönettel a gyászoló család

  Az Árvácska Állatmenhely, vagy 
ahogy az ott dolgozó önkéntesek ne-
vezik, Állatotthon, 1998-ban ala-
kult Gyömrőn. A cél az volt, hogy 
a bajba került vagy nem megfele-
lően tartott kutyáknak menedé-
ket nyújtsanak. A cél azóta sem 
változott, de sajnos a 20 évvel ez-
előtt kialakított kennelek, kifutók 
állapota sem. A tulajdonos, s egy-
ben az alapító, tavaly elhunyt, így 
a 96 kutyára már csak az önkén-
tesek figyelnek. Szívvel-lélekkel 
dolgoznak, minden szabadidejü-
ket és megtakarított pénzüket az 
állatok ellátására fordítják. Éppen 

ezért (is) nagy örömmel fogadnak 
mindenfajta segítséget: kutyakon-
zervet, száraz eledelt, takarót, ku-
tyatálat, játékokat. 
 2018 decemberében iskolánk is 
gyűjtést szervezett az állatmen-
helynek. Aki csak tudott, a legki-
sebbektől a legnagyobbakig, hozott 
valamilyen kedvességet, amivel 
megkönnyíthetjük a 96 kutyus éle-
tét ezen a télen. Nagyon köszönjük 
mindenkinek, aki gondolt rájuk és 
segítette őket valamilyen adomány-
nyal. Az adományokat december 
16-án vittük el Gyömrőre. 

Kéthelyi Lídia 

Így készülnek a finomságok

Jubilánsok

Épül az Alapellátási 
Központ és Mentőállomás
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A 2018. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen 22 napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. Többek között megvitatták az épülő kézilabdacsarnok 
megvalósításához szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adásának kérdését, 
valamint a tanuszoda fejlesztéshez szükséges terület állami tulajdonba kerülését. 

Számos sportcélú fejlesztés és beruházás
VALÓSUL MEG VECSÉSEN Testületi ülésről 

jelentjük

Polgármesteri beszámoló
Szlahó Csaba polgármester az ülés elején be-
számolt a két tanácskozás között történt leg-
fontosabb eseményekről. 2018. november 28-
án megtörtént a Damjanich utcai új bölcsőde 
végleges műszaki átadás-átvétele, ezzel egy jó 
minőségű épülettel bővült Vecsés intézmény-
hálózata. Megkezdődött a helyiségekbe a búto-
rok, eszközök, játékok betelepítése, és a kerítés 
saját beruházásból készül el.
 A Mentőállomás és Alapellátási Központ 
építésénél szerződésmódosítás történt, így az 
1. ütemű részteljesítés 2019. január végére vár-
ható, ami azonban még függ az áramszolgáltató 
ELMŰ-től. Addig is az épületen belüli burkolá-
si, szerelvényezési munkák folytatódnak, vala-
mint a parkolóhelyek kialakítását, a csapadék-
víz-elvezetési és szikkasztási munkákat végzik. 
 A Sándor-tanyán a műfüves focipálya elké-
szült, a műszaki átadás-átvétel december 14-én, 
az ülést követően megtörtént. Mivel az MLSZ-
szel kötött szerződés bérhasználatra is kötelez, 
ezért megkezdődött a működéshez szükséges 
közművek kiépítése, valamint az 5 egységből 
álló konténeröltöző együttes beszerzése is meg-
történt.  
 A Grassalkovich iskolában a tornacsarnok 
tetőszerkezetének felújítása befejeződött, így 
az átadás-átvétel még a téli szünet előtt meg-
történt. 
 Az előző ülésen jelentette be Szlahó Csaba 
polgármester, hogy az iskola egyes tantermei-
ben a mennyezeti vakolat leszakadt.  Az isko-
la megrendelte a mennyezeti vakolat leverést, 
a mennyezet gipszkartonozását és a szükséges 
villanyszerelési munkákat. Az önkormányzat 
6 millió forinttal járul hozzá a kivitelezéshez. 
Ezen munkák befejezése várhatóan 2019. febru-
ár 15. Folyamatban van a Zrínyi utca járdaépí-
tése, az Erkel Ferenc utca–Károly utca sarkán 
az evangélikus templom előtt a járda burkolási 
munkálatai megkezdődtek. 
 A polgármester a városi események között 
kiemelte, hogy november 28-án ülésezett az 
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás Társulási Taná-
csa. November 29-én az Airport City Logisztikai 
Parkban a CPI Group új csarnokának bokréta  
ünnepségen vett részt. November 29-én a kép-
viselő-testület közmeghallgatást tartott. 
 December 2-án a Bálint Ágnes Kulturális 
Központban a baptisták bibliát osztottak, míg 

a Tájházban a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében sváb disznóvágást tartottak. 
 December 4-én az Erasmus+ pályázat ke-
retében a Grassalkovich iskolába érkeztek az 
ausztriai MNS Lavamünd iskola diákjai. Dec-
ember 5-én a Széchenyi utcában forgatott a TV2 

„Építkezők” műsorának stábja. A Családsegítő 
munkatársainak segítségével kiválasztottak egy 
vecsési rászoruló családot, akiknek szponzorok 
által felújítják az otthonát.
 December 7-én Pest Megye Önkormányzata 
Pest Megye Környezetvédelméért Díjjal tüntet-
te ki Hepka Györgyöt, aki alapító tagja a Kis-
patak Természetvédő Egyesületnek. December 
8-án a falusi templomban, majd a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban köszöntötték az idén 25., 
50. és 60., 65. házassági évfordulójukat ünnep-
lő vecsési házaspárokat.
 Szlahó Csaba december 10-én a jegyző asz-
szonnyal a HungaroControl partnerségi találko-
zóján vett részt, majd 13-án a Monori Rendőrka-
pitányság ünnepi állománygyűlésén jutalmakat 
adott át. 

A Kézilabda Munkacsarnok területe  
és a tanuszoda fejlesztési területe  
állami tulajdonba kerül
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruk-
túra Fejlesztési Program II. ütemének kereté-
ben megvalósuló tanterem, tornaterem és tan-
uszoda beruházások Vecsésen is elkezdődnek. 
A kormányhatározat alapján Kézilabda Mun-
kacsarnok és tanuszoda fejlesztésre Vecsés te-
lepülésen is sor kerül. A program folytatása-
ként a kormánydöntés értelmében a fejlesztés 

megvalósításának előfeltétele, hogy az önkor-
mányzat a fejlesztéssel érintett ingatlanokat az 
állam számára ingyenesen tulajdonba adja.   A 
Kézilabda Munkacsarnok helyszínéül a Vecsés, 
Halmy József téri ingatlan a magyar állam tu-
lajdonába kerül a testület döntése értelmében, 
míg a tanuszoda fejlesztésére a 367/18 helyrajzi 
számú, 3.211 m² területű földingatlant a magyar 
állam részére térítésmentesen tulajdonba adja.
 

Semmelweis bölcsőde új 
telephelye a Tipegő nevet kapta
Döntés született a Semmelweis bölcsőde telep-
helyének elnevezésére, melyet várhatóan ez év 
tavaszán adnak át. Vecsés Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Semmelweis bölcsőde telephelye a Tipegő böl-
csőde nevet viseli majd.

A képviselő-testület a Vecsés és  
Környéke Társulás 2018. évi munká-
járól szóló beszámolót elfogadta
A Vecsés és Környéke Társulás 2013. július 1. 
napjától kezdte meg munkáját, melyben 4 telepü-
lés vesz részt: Vecsés, Gyömrő, Maglód és Ecser. 
 A társulás az alábbi feladatokat látja el: csa-
ládsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, vala-
mint szenvedélybetegek közösségi ellátása. A 
jövőben is minden lehetőséget meg kell ragad-
ni – pályázati források kihasználása, ellátások 
racionalizálása – mellyel a szociális szolgálta-
tások mennyiségének és minőségének, a szol-
gáltatások sokszínűségének fejlődését a város 
biztosítani tudja.  Szöveg és kép: Váradi Eszter

Elkészült az új 
bölcsőde, a korszerű 
intézmény több mint 
50 vecsési gyermek 
ellátását biztosítja.

A z elmúlt évek alatt jelentő-
sen megemelkedett a kis-
gyermeket nevelő családok 

száma Vecsésen, ezzel együtt év-
ről évre nő a bölcsődei és az óvo-
dai beiratkozások száma. Az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít a 
családok életminőségének javítá-
sára, a szülői feladatok ellátásá-
nak segítésére, ezért többek között 
– az is nagyon fontos a városveze-
tők számára, hogy a gyermekne-
velés intézményi feltételei adottak 
legyenek és a lehető legmagasabb 
színvonalon működjenek. Ezeknek 
a törekvéseknek köszönhetően az 
elmúlt évtizedben gyakorlatilag a 
város valamennyi óvodája meg-
újult és újak is épültek, legutóbb 
pedig a Semmelweis bölcsőde új 
tagbölcsődéjének műszaki átadá-
sa is megtörtént a Damjanich utca 
34. szám alatt. 
 Az új bölcsőde építésére a Ver-
senyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program keretében meg-
hirdetett „VEKOP-6.1.1-15 Kisgyer-
meket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” pályázaton 
nyert 355,18 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást az önkormány-
zat, melyet a város költségvetéséből 
további 120,78 millió forinttal egé-
szítettek ki, így a beruházás össz-

  Novemberi lapszámunkban rö-
viden tájékoztattuk olvasóinkat a 
Sándor-tanyai műfüves labdarú-
gópálya folyamatban lévő építésé-
ről. Azóta eltelt szűk két hónap, a 
sportkomplexum javarészt elké-
szült, a Vecsés FC labdarúgói már 
az új pályán edzenek. 

költsége meghaladta a 475 millió 
forintot. A kivitelezőt közbeszer-
zési eljárás keretében választotta 
ki a képviselő-testület, a munká-
latok elvégzésével a legkedvezőbb 
árajánlatot tevő vecsési székhelyű 
Reogroup Kft.-t bízták meg. 
 A bölcsődeépítésre benyújtott pá-
lyázati anyag előkészítésekor egy fel-

Tovább javulnak  
a városban a gyermek-
gondozás feltételei 

Új sportlétesítménnyel  
gazdagodott a város

mérést is végzett az önkormányzat: a 
védőnői szolgálat bevonásával össze-
sen 102 kisgyermekes illetve várandós 
édesanyát kérdeztek arról, igényelne-e 
ellátást új bölcsőde építése esetén? A 
beérkezett válaszok, valamint a már 
működő bölcsőde vezetőjétől meg-
kapott várólista nyomatékosan alá-
támasztotta a városvezetés számára, 
hogy szükség van új bölcsődére.
 A Damjanich utcai új épület a mai 
kor elvárásainak megfelelően épült, 
modern berendezése és eszközei 
hozzájárulnak a gyermekek kom-
fortjához, szakszerű nevelésükhöz 
és egyben minőségi körülménye-
ket teremtenek a gondozói felada-
tok ellátásához. A 667 négyzetmé-
ter területű földszintes bölcsőde 56 
gyermek befogadására alkalmas, ki-
alakítottak benne melegítőkonyhát, 
továbbá helyet kapott egy sószoba 
is, amely a gyermekek egészségé-
nek megőrzését segíti. A tetőszer-
kezetre napelemrendszert telepítet-
tek, amely képes ellátni a bölcsőde 
teljes elektromos energiaigényét. A 
napelemeknek köszönhetően az épü-
let energetikai mutatói is tovább ja-
vultak. Az bölcsődéhez 1600 négy-
zetméteres játszóudvar, 11 férőhelyes 
parkoló és egy 10 beállós kerékpár-
tároló is tartozik. 
 Az új épületet várhatóan tavasszal 
vehetik birtokba a bölcsődések. AN

 A nagyméretű műfüves labdarú-
gópálya (111x72 m) építésének lehe-
tősége még 2017-ben merült fel, a 
kivitelezésre a Magyar Labdarú-
gó-szövetség (MLSZ) felhívása ál-
tal pályázati forrás is rendelkezés-
re állt. Tekintettel a Dózsa György 
úti élőfüves labdarúgópálya túlter-

heltségére – edzésre és 
mérkőzésekre egyaránt 
használták – a képvise-
lő-testület élni kívánt a 
kínálkozó lehetőséggel, 
ezért benyújtotta a ki-
vitelezésre vonatkozó 
terveket az MLSZ Or-

szágos Pályaépítési Programja ke-
retében meghirdetett pályázatra. A 
vecsési anyag meggyőzte a bírálóbi-
zottságot, a pályázat támogatásban 
részesült. A kivitelezés összesen 161 
millió forintba került, a beruházás-
ra elnyert mintegy 113 millió forin-
tot 48 millió forint önrésszel kellett 
kiegészítenie az önkormányzatnak. 
 A pálya kialakítása az MLSZ 
előírásainak megfelelően történt: 
az időjárásálló műfű borítást mur-
vás alapra terítették, a játékteret 
UV-álló műanyagból készült lab-
da fogóhálóval vették körbe. A pá-
lyát viacolor burkolatú járda veszi 

körül. Várhatóan február közepére 
letelepítik a csapatok és a játékve-
zetők részére kialakított, zuhany-
zóval ellátott konténeröltözőket. A 
konténerek működéséhez szüksé-
ges áram- és vízellátás biztosítva 
lesz – ezek kiépítésén jelenleg is 
dolgoznak a szakemberek. A tel-
jes közművesítésre a Sándor-tanya 
fejlesztésének következő szakaszá-
ban kerül sor a székház kialakításá-
val együtt – a szennyvizet az erre a 
célra kialakított tárolókban gyűjtik. 
 A komplexum üzemeltetésére az 
önkormányzat megállapodást kötött 
a Vecsés FC-vel, amely értelmében 
a pálya a labdarúgóklub használa-
tába kerül. A téli felkészülést már 
itt kezdték meg a játékosok, ezál-
tal „éles helyzetben” is tesztelik az 
új létesítményt. Amint megtudtuk, 
több felkészülési mérkőzést is lekö-
töttek már az új helyszínre.  

Impozáns, korszerű bölcsőde épült

A pálya
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PROGRAMOK HÍREK

A helyszín a megszokott Bálint Ágnes 
Kulturális Központ volt. Az első eme-
leti termet 15 órakor már izgatott gyer-

mekzsivaj töltötte be.
 Igyekeztünk minél több családhoz eljuttatni 
a hírt, ezért a vecsési óvodákban, iskolákban a 
hirdető táblákra kihelyeztük a „Meghívót” és a 
vecsési újságban is meghirdettük műsorunkat. 
A műsort a vecsési baptista gyülekezet vezető-
je, Téglási Lajos lelkész nyitotta meg. A koráb-
ban megszokott szóbeli felolvasás helyett egy 
nagyon színvonalas bábjátékon keresztül mu-
tatták be Jézus születését. A fiatalabb szülők is 
meghatottan nézték a régmúlt időkből való „bet-
lehemezési előadást”, amit régen házról házra 
járva gyermekek mutattak be. Ezután gitárral 
kísért újszerű karácsonyi dalokat mutattak be, 
amibe sikerült bevonni a gyermekeket is. Ügye-
sen a szöveg nagy kartonpapírokra fel volt írva, 
amelyek cserélgetésével érték el a folyamatos 
éneklést. 
 Az előadásban elhangzott eseményekben hal-
lottak alapján, amely gyermek a kérdéseket elő-

ször helyesen megválaszolta, tábláscsokoládé-ju-
talmakat kapott. 
 Ezt követően filmvetítés, majd az ajándékok 
kiosztása következett. A két esemény között a 
tagjaink által készített finom sütemények és 
üdítők elfogyasztása zajlott a jelenlévők nagy 
örömére. Ismét köszönet illeti a Petőfi Sándor 
Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um hittanos diákjait és szüleit, akik az elkészí-
tett szép karácsonyi díszítésű dobozaikkal nagy 
örömet szereztek a gyermekeknek.
 Szeretnénk, ha az elkövetkező karácsonyi 
műsorainkra több család jönne el, hisz a gyer-
mekek minél többen vannak együtt, annál bol-
dogabban élik meg karácsonyt, Jézus születésé-
nek „igazi” ünnepét. 
 A kezdő címre utalva öröm volt nézni a napi 
rohanásból kiszakadt szülők és a velük való 
együttlétből eredő „szelíden” csillogó gyermek-
szemeket. Ez mindennél többet ért! 
 Boldog új évet kívánunk!

Vecsési kereszténydemokraták, 
fotó: Nagy Mátyás

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Saska Istvánnak, Csőke Lajosnak és Hárs-
mán Lászlónak, akik városunk karácsonyi 
rendezvényén, a Mindenki Karácsonyán a 
kilátogatott vendégek részére főzött ká-
posztás ételük teljes bevételét óvodánk 
javára felajánlották.

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete

„Boldogok a szelídek: 
övék lesz a föld”
A vecsési kereszténydemokraták szokásaikhoz híven, 
2018. december 22-én, szombaton a bensőséges, meghitt 
karácsonyi műsorral kedveskedtek a megjelent családoknak.

Havas béka 
  Hóval gazdagabb években megszokhattuk, 

sőt igényeltük a hószobrokat. A Kinizsi utcá-
ban lakó Varga Ferenc családjával évente káp-
ráztatott el bennünket szoborcsodáival. Amikor 
nagy hó volt, az emberek már a Kinizsi utca 
felé vették az irányt: milyen alkotás született? 
Családok jöttek gyerekeikkel és készültek kö-
zös fotók Süsüvel, a szeretett mesefigurával, a 
mérethű Thomas-mozdony elé állhattak, máskor 
két barátságos medveóriás előtt fotózhattak. Az 
egyik, hóval szerényebb évben egy húsvét-szi-
geteki kőfej élethű hófej utánzatában gyönyör-
ködhettünk. A mostani havazás is megihlette 
Varga Ferencet, igaz a viszonyoknak megfele-
lően most  „csak” egy kedves béka született, 
de nem Ferencen, hanem az időjáráson múlik, 
hogy újabb alkotások szülessenek.

szalontai, fotó: a család Facebook-oldala

Idősellátás  
Vecsésen!

  Ha ön idős és egyedül érzi magát, vagy a 
mindennapi teendőiben segítségre szorul, eset-
leg szerette vagy ismerőse küzd ilyen vagy eh-
hez hasonló nehézségekkel, akkor forduljon 
hozzánk bizalommal, hisz helyben vagyunk! 
 Cím: 2220 Vecsés Jókai Mór u.8  
 Tel: 06-29-350-267 
 E-mail: gondozasi.k@hotmail.com

FELHÍVÁS!

Meghívó 
AZ ORBÁN BALÁZS ERDÉLYI KÖR 

 szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját, 

A 19. SZÉKELY- MAGYAR FARSANGI  

BATYUS BÁLRA. 

2019. FEBRUÁR 9. 20:00 

A BÁLINT ÁGNES MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
Fellépnek: 

A Labdarózsa népdalkör és citera zenekar,  

a Ramaela tánccsoport hastáncosai,  

a Strázsa néptánc együttes, 

Verset mond Dr. Pintér Alexandra. 

A zenét a Sicullus zenekar szolgáltatja. 
Tombola és „Bál szépe” választás. 

 

Helyfoglalás a 06209704484 és 06707743268 telefonszámokon, 

 illetve a vecsési Hargita Panzióban  ( Telepi út 62) 

Betlehemezés

Boldog gyermekek
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GRATULÁCIÓ
  December 9-én részt vettünk férjemmel a 

Bálint Ágnes Művelődési Központban a Ka-
rácsonyi örömzenélésen.
 Rendkívül jól szervezett, remek műsorve-
zetést kaptunk a Labdarózsa Népdalkör és Ci-
terazenekartól. Meghívott vendégük: Maczkó 
Mária népdalénekes igen elkápráztatott ének-
hangjával. Fél órán át énekelt gyönyörű – ál-
talam nem ismert – karácsonyi dalokat. Nevét 
már régóta ismerem, mert Felvidéken lakó ro-
konaim sokszor dicsérték. Hangját csak most 
sikerült élőben hallanom – csodálatos volt!
 Kár, hogy vecsési hallgatóság alig jelent meg, 
csupán a szereplők ültek a sorokban. Jobb szer-
vezéssel (pl.: papok, lelkészek, különféle klu-
bok figyelemfelkeltésével) mindenképp vál-
toztatni kellene jövőre. 
 Csodálatos műsort kaptunk! Köszönjük min-
den szereplőnek! 

Dr. Fodor Etelka és férje

HÍREK

A végzősök nagy napját december 15-
ére tűzték ki, az azt megelőző főpró-
bát pedig 13-án, csütörtökön tartották, 

ami már szintén a család és barátok előtt zajlott.
 Az idei ünnepséget is családias atmoszféra 
vette körül, a rendezvény három fő részből állt, 
számos gyönyörű ének, szavalás és zongoradal 
részét képezte a műsornak, hogy az iskola, a ta-
nárok és az alsóbb évesek méltó és szerető mó-
don búcsúztathassák el a két végzős osztályt. 
Ahogy minden évben, Sztyehlikné Hegyi Krisz-
tina igazgató asszony és Mihály atya idén is ins-
piráló beszédekkel mondtak búcsút a diákoknak, 
mielőtt pedig az utolsó évesek elfoglalták a szín-
padot, előtte levetítették a két osztály nosztalgi-
kus, ugyanakkor humoros osztályvideóit.
 A szalagavatón a végzősöké a főszerep, egy-
egy énekléssel, búcsúbeszéddel és meglepetés-

OKTATÁS

Szalagavató a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban

Immár negyedik éve rendezték meg a Petőfi Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szalagavatóját 
Vecsés szívében, a Bálint Ágnes Kulturális Központban.

tánccal köszönték meg tanáraiknak a sokéves 
támogatást. Míg a 12.a osztály egy végtelenül 
kreatív Hollywood-filmes összeállítástánccal 
szórakoztatta a nézőket, melyben többek között 
olyan filmlegendák is helyet foglaltak, mint a 
Star Wars, James Bond és a Karib-tenger kaló-
zai; addig a 12.b osztály az ABBA és a Mamma 
Mia! slágereivel robbantotta fel a színpadot.
 A megannyi szórakoztató és megható mű-
sorelem után a szalagavató legmegindítóbb ré-
sze következett, a keringő. Mindkét végzős osz-
tály és a koreográfusok – Eltscher-Falvai Anett 
és Fekete Part Gabriella – is büszkék lehetnek 
munkájukra, ugyanis az osztálytáncok színes 
és boldog felhőtlensége után a két osztály ke-
ringője tökéletes csillagot képezett a Petőfi gim-
názium 2018-as szalagavató-karácsonyfájának 
legtetején. Szöveg és kép: Debreczeny Diana

12. a – osztályfőnök: Márton Annamária
Albert Daniella Zója, Balla Dominika And-
rea, Berta Eszter Krisztina, Bokor Zsófia, Diós 
Máté, Duffer Norbert, Fábián Antónia, Gálig 
Tamás Bence, Halla Péter Pál, Horn Gabriella,
Laza Viktória Réka, Ledniczki Bence, Lódi Le-
vente Zsombor, Mihalik Fanni, Oláh Regina, 
Oláh Zoltán, Pap András Kristóf, Rácz Viktó-
ria, Réti Ádám János, Sánta Szilveszter, Szöl-
lősi Szabina Erzsébet, Seprényi Anita, Takaró 
Patrik, Varga Viktória, Vennes Gergely József, 
Vörös Kristóf, Wasylkovicz Xénia Mariann

12. b – osztályfőnök: Bánlaki Tiborné
Alattyányi Zsombor, Antal András , Baranyi 
Ádám Gábor, Debreczeny Fanni, Deschelák 
Barnabás Zsolt, Dobai Márk Erik, Gábos 
Sándor, Guzsván Tímea, Haumann Viktó-
ria, Jónás Miklós, Laczkó Petra, Nagy Melin-
da Rózsa, Nagy Regina, Nagy Tamara, Né-
meth Richárd, Raibl Regina, Seres Tamás, 
Simó Norbert, Stiller Erzsébet, Szabó Pet-
ra, Szabó Zita, Szőke Viktória, Váradi Dori-
na Orsolya, Vass Zsanett Szidónia, Vitéz Or-
solya Veronika

2018/2019-es év-
folyamok névsora

K ülönleges aktualitás volt a Csendes éj 
200 éves évfordulója. Franz Gruber 
szerzeménye 1818 karácsonyán hang-

zott fel először az ausztriai Salzburghoz közeli 
Oberndorf Szent Miklós templomban. A zene-
iskolai hangversenyen háromszor is hallhattuk 
a csodálatos karácsonyi melódiát. 
 Verset mondott Rainer-Micsinyei Anna, va-
lamint Dezső Dorottya és Jancski Zétény a Hal-
mi iskolából, amelyet ezúton is köszönünk.
 Valószínűleg minden eddigi rekordot meg-
döntött a fellépők száma. Egy kis statisztika: 
kamara- és szólószámok – 28 fő, versmondó 
– 3 fő, ifjúsági fúvószenekar – 25 fő, hegedűsök – 
23 fő, big band -13+1 fő (Majsai Julianna ének), 
szimfonikus zenekar –16 fő, kórus – 42 fő. Ösz-
szesen: 152 fellépő!

A Vecsési Zeneiskola 
karácsonyi koncertje

…címmel adott hangversenyt a zeneiskola december 17-én.  
A műsorban szóló- és kamaraszámok hangzottak el, valamint 
kisebbek és nagyobbak vonószenekara, ifjúsági fúvószene-
kar, big band, szimfonikus zenekar és kórus is fellépett. 
Nehéz lenne bárkit is kiemelni, hiszen egytől egyig remek 
produkcióknak tapsolhatott a BÁKK telt házas közönsége.

MEGJELENT  
a Vecsési  
Kalendárium
Évtizedes hagyománynak megfelelően 
advent időszakában megjelent a Vecsé-
si Kalendárium évkönyve, amely a tárgy-
év jelentős eseményeit, az intézmények 
és a civilszervezetek rendezvényeit, va-
lamint az aktuális történéseket idézi fel. 
Ezúttal is több mint 300 fotó hitelesíti az 
ott leírtakat. Az évkönyv elolvasható a 
városi könyvtár és a vecsési tájékoztató 
honlapján: www.vecsesikönyvtar.hu és 
vecsesitajekoztato.hu.
 Az évkönyv a Vecsési Városfejlesztő Non-
profit Kft. gondozásában jelent meg, szer-
kesztője Szalontai János volt.

HANGJEGYEK A KARÁCSONYFÁN…

 A hangverseny zárószámai különleges élményt 
jelentettek mindenkinek (J.S.Bach: Ich stehe am 
– korál, Joy to the World, The little drummer boy, 
valamint Szent ünnep). Szimfonikus zenekar, éne-
kes szólisták (Nagy Blanka, Nagy Tamara, Pet-
rók Hanmer Csaba, Klézli Julianna) és kórus, 
amelynek összetétele idén különleges volt. A Pe-
tőfi iskola kórusa, zeneiskola két szolfézscsoport-
ja, valamint a Mosolyország óvoda óvodapeda-
gógusaiból alakult egyesített énekkar.
 Köszönetet mondunk Osikovicz Máriának, 
Czékus Jóbnak, valamint a Mosolyország óvo-
da intézményvezetőjének, Kovácsné d’Eloughne 
Ilonának azért, hogy az ünnepek előtti sűrű prog-
ram, illetve sok munka mellett segítettek a kó-
rust felkészíteni.

Rainer-Micsinyei László, fotók: Nagy István Elek

  A Vecsési Andrássy Gyula Általános Isko-
la pedagóguskarácsonya 2018. december 20-án 
14 órakor kezdődött. A harmadik alkalom volt, 
hogy meglepetésműsorral kedveskedtem kollé-
gáimnak. Először egy kisfilmet vetítettem le, ami-
ben az iskola diákjai közül: Balajti Nándor (3.a), 
Ozorai Bálint (3.a), Zsulyevics Bence (3.a), Tóth 
Ákos (4.b) és Tóth Maja (7.a) tanulók köszöntöt-
ték a pedagógusokat és beszéltek arról, hogyan 
telik náluk a karácsony. Ezután Kis-Jakab Pet-
ra, valamint Tóth Ivett 2.b osztályos tanulóknak 
furulyaelőadását hallhatták, majd Huszti Ló-
ránt (2.a), Tóth Bertalan (3.a), Tóth Szilárd (4.b), 
Orczi-Tóth Botond (4.b), Pollák Dorka (4.b) és 
Halász Anna (4.b) karácsonyi verseket szavalt. 
Végül közös énekléssel zártuk a műsort, amely-
be a pedagógusok is bekapcsolódtak. (Piramis – 
Kívánj igazi ünnepet!)
 A dal betanításában Orczi-Tóth Enikő kollé-
gám segített. A videót vágta: Zsulyevics Bence.

Varga Mihály, fotó: Horváth Zoltán

Pedagóguskarácsony 
az Andrássyban

Megható pillanatok, emlékezés Brunner Józsefre

Végzősök örömzenélnek

Meglepetés a kicsiktől

VHZ-MVW Koncert-fúvószenekara  
Szabó Imre karnaggyal, az előtérben  

Falvai Anett műsorvezető
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OKTATÁSOKTATÁS

A dvent, a karácsony előtti 
négy hét a készülődés, vára-
kozás időszaka. Az adventi 

koszorú négy gyertyája is ezt jelké-
pezi. A négy gyertya a HIT, a RE-
MÉNY, a SZERETET és az ÖRÖM 
jelképe, melyeknek vasárnaponkén-
ti meggyújtása az ünnep közeledtét, 
a növekvő fényt jelzik. 
 November 23-án volt a napja, 
hogy összegyűltünk az 1.a tanter-
mében, hogy az adventi készülődés 
jegyében elkészítsük a koszorúin-
kat és találkozzunk gyermekeink 
tanítóival, új barátaival és azok szü-
leivel. Az adventi készülődés nap-
ját nagy érdeklődéssel és izgalom-
mal vártuk, a legtöbben hetekkel 
előtte elkezdték beszerezni a ko-
szorúkhoz, díszekhez a hozzáva-
lókat. Nagy dobozokban, kosarak-
ban hozták a szülők és gyerekek a 
kreatív alapanyagokat. A kosarak 
mélyéről előkerültek a hangulat-
hoz elengedhetetlen édességek és 
sós finomságok; a terített asztalon 

A Hírek a Petőfi Sándor Római Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnáziumból Adventi kirándulás 

Pályaorientáció andrássys diákoknak

is meglátszott, hogy a sok muffin, 
csiga, mézeskalács, pogácsa nem-
csak lisztet, cukrot, kalóriát, de bi-
zony szívet-lelket is gazdagon tar-
talmaz. A tanító nénik – Klári néni 
és Edit néni – karácsonyi zenékkel 
és nagy „kondér” meleg teával vár-
ták kis tanítványaikat és szüleiket 
az osztálytermünkben. Kicsik és 
nagyok egyaránt nagy vehemenciá-
val vetették bele magukat az adven-
ti koszorúk, asztal- és ajtódíszek, 

D ecember 8-án reggel három-
negyed hatkor két busznyi 
diákkal és felnőttel vágtunk 

neki az utazásnak. A koránkelés 
fájdalmasan érintett minket, főleg, 
hogy néhányan előző este színház-
ban is voltak, de a hosszú, 350 km-
es út alatt tudtunk pihenni. Eső-

karácsonyi dekorációk készítésé-
be. A gyerekek magabiztosan és 
lelkesen munkálkodtak, ragasz-
tottak és látták el saját ötleteikkel 
édesanyjukat, nagymamájukat, és 
nem csak hogy kíváncsian szemlél-
ték, hogy a többiek milyen koszorút 
készítenek, de örömmel segítettek 
másoknak is. Közben el-elszöktek 
egy kis sós-édes nassolnivalót rág-
csálni, szinte észrevétlenül fogy-
tak el estére a magunkkal hozott 

Adventi koszorú 
készítése Petőfiben, 
az 1.a-ban

finomságok, ürültek ki a kancsók. 
Csillogtak a szemek, ragyogtak a 
fényes díszek, és bizony ragyogott 
az én szívem is… Örömmel szem-
léltem, hogy az anyukák odamen-
tek egymáshoz bemutatkozni, ke-
resték a gyermekük újdonsült kis 
pajtásának édesanyját, hogy jobban 
megismerjék egymást. Apróságnak 
tűnik, de mégis hatalmas lépés ez 
egy kialakulófélben lévő szülői kö-
zösség életében. Még hosszú és iz-
galmas évek állnak előttünk, és jó 
látni, hogy nem csak a gyerme-
kek, hanem a szülők is „barátkoz-
nak” egymással, fontosnak tartják 
rohanó világunkban a személyes 
kapcsolatokat, a közösségépítést. 
Jó volt nézni a pirosló gyermek-
arcokat, a buzgólkodó szülőket, s 
az egyre sokasodó szebbnél szebb 
műveket. 
 „Advent van, s átjárja lelkem a 
szeretet és az emlékezés. Rájövök is-
mét – tán ezredszer –, hogy szépen 
élni gyakran túl kevés. 
 Szeretni szóban és tettekben, hin-
ni, remélni szüntelen. Táplálni kell 
mosollyal, öleléssel, hogy emléked 
hibátlan legyen.”

Leé Katalin, 1.a-s szülő,  
fotó: Krupa Sándor

ben indultunk, de később kitisztult 
az ég és dideregnünk sem kellett. 
Mariazellhez közeledve megpillan-
tottuk az Alpok havas csúcsait, és a 
hegyoldalakon megmaradt hó meg-
előlegezte a karácsonyi hangulatot.
 December 8. a Szeplőtelen Szűz 
fogantatásának ünnepe, így ezen a na-

pon a szokásosnál is többen keresik 
fel a zarándokhelyet. A kisváros tör-
ténete Magnus szerzetes nevéhez fű-
ződik, akit St. Lambrecht apátja kül-
dött 1157-ben egy hársfából készült 
Mária-szoborral az itt élő pásztorok 
lelki gondozójának. A településhez 
közeledve egy hatalmas szikla állta 
útját, de imája meghallgatásra talált 
a Szűzanyánál, és a kőtömb ketté-
vált előtte. Megérkezvén kis reme-
tecellát épített a Mária-szobor fölé, 
innen ered a Mariazell elnevezés. A 
hársfából készült díszesen felöltözte-

tett szobrot ma is megtekinthetjük a 
bazilika középpontjában elhelyezett 
kegykápolna ezüstből készült oltárán. 
A szépséges gótikus-barokk bazilika 
elődjét I. Henrik morva őrgróf épít-
tette hálából, miután súlyos köszvé-
nyéből kigyógyult a mariazelli zarán-
doklat után. A románkori templom 
gótikus átalakítása és a kegyoltár 
létrehozása Nagy Lajos királyunk 
nevéhez fűződik. Egyik csatája előtt 
álmot látott, amelyben a Szűzanya 
megjósolta győzelmét. I. Lajos és I. 
Henrik ólomszobra a bazilika előtt 
látható.
 A bazilika után a Kálváriahegyen 
található mechanikus betlehemet 
néztük meg. Ezen az óriási életképen 
18 évig dolgoztak, 11 újtestamentu-
mi jelenetet ábrázol 130 mozgó fi-
gurával. A Pirker mézeskalácssütő 
üzemben bemutatták a mézeska-
lács-készítés folyamatát és számos 
mézeskalácsból készült makettet. 
Számunkra a legérdekesebb talán a 
XVIII. századi Mariazell-modellje 
volt. A diákok a szabad programnak 
örültek a legjobban, hiszen kedvük-
re barangolhattak a karácsonyi vá-
sár forgatagában, megkóstolhatták 
a fahéjas-vaníliás pörkölt mandulát, 
ihattak puncsot, vásárolhattak kü-
lönleges karácsonyi díszeket. A fő-
tér közepén megcsodálták a kút fö-
lött a 12 méter átmérőjű, 6 tonnás 
adventi koszorút – a legnagyobbat 
a világon. Az ügyesebbek felfedez-
ték az élő betlehemet igazi állatok-
kal: báránykákkal, juhokkal, sza-
márral.
 Kicsivel sötétedés előtt indultunk 
tovább Johannesbachklammba. A 
szurdok 3 napig tartó karácsonyi vá-
sára naponta 4-5000 látogatót fogad. 
A sebes sodrású patak szélét fáklyák 
világítják meg, a vízesést, a sziklá-
kat színes reflektorok. A patak part-
ján álló, fényfüzérekkel díszített fe-
nyőfák visszatükröződnek a vízben. 
Ilyen hangulatos környezetben sé-
tálgattunk, nézelődtünk, hallgattuk 
az amatőr kórusok önkéntes ünne-
pi produkcióit, válogattunk a kará-
csonyi vásár kínálatából.
 A hosszan tartó hazaúton a gye-
rekek mégsem érezték a fáradságot, 
a sok élmény ébren tartotta őket. Az 
egész csapat jól viselkedett, szíve-
sen visszük őket jövőre is hasonló 
kirándulásra.

Madarász Krisztina idegennyelvi  
munkaközösség-vezető, 

 fotó: Prorokné Jankovics Anita és diákok

  November 29-én a Vecsési And-
rássy Gyula Általános Iskola 7-8. 
osztályos tanulói a MÁV Zrt. Ba-
ross Gábor Oktatási Központ pá-
lyaorientációs nyílt napján vettek 
részt. A nyílt napon Dobás Lász-
ló, az oktatási központ vezetője kö-

Három évvel ezelőtt diákjaink kérésére Bécsbe 
szerveztünk adventi kirándulást, 2017-ben 
Grazba, 2018-ban Mariazell mellett döntöttünk.

Mariazellbe
„A főtér közepén meg-
csodálták a kút fölött 
a 12 méter átmérőjű, 
6 tonnás adventi ko-
szorút – a legnagyob-
bat a világon.”

szöntötte a részt vevő iskola diák-
jait, pedagógusait. Köszöntője és a 
program ismertetése után egy vas-
úti kisfilmet vetítettek le. A kis-
film megtekintése után 150 éves 
a MÁV feliratú hátizsákban min-
denki kapott rántott húsos szend-

vicset és egy kis üdítőt, valamint a 
táska tartalmazott még egy pecsét-
gyűjtő és egy pályaorientációs ta-
nácsadói füzetet is. Több vasúttal 
kapcsolatos foglalkozást lehetett 
kipróbálni: mozdony és forgalmi 
szimulátorokat, biztosító berende-

zési szimulátorokat, pénztári és fe-
délzeti jegykiadást, vasúti LEGO-k 
irányítását a Kockapark jóvoltából, 
vasúti egyenruhák felpróbálását. A 
nyílt napra szakgimnáziumokat is 
meghívtak (közlekedési, műszaki, 
informatikai, technikusi). Tájékoz-
tatást kaphattak az érdeklődő di-
ákok iskoláról és képzéseiről. A 
program végén bedobhatták a gye-
rekek egy ládába a pecsétgyűjtő fü-
zetet, és nyert, akinek a füzetét ki-
húzták. Iskolánkból Horváth Ottó 
Benjámin 7.b osztályos tanuló pe-
csétgyűjtő füzetét is kihúzták, aki 
családi belépőt nyert a Vasúttörté-
neti Parkba.
 Részt vevő tanulók – 7.a osztály: 
Bárdos András, Bartha Bence, Dóc-
zi Petra, Rónai-Nemes Nóra, Somo-
gyi Attila, Szedresi István; 7.b osz-
tály: Horváth Ottó Benjámin, Miklós 
Levente, Ujvári László; 8.b osztály: 
Bukó Gergő, Csürke Péter; 8.c osz-
tály: Horváth Botond, Plesa Szabolcs 
és Rádai Levente.
 Kísérők: Horváth Zoltán pedagó-
gus, Varga Mihály pedagógiai asz-
szisztens. Varga Mihály

Így készült az  
adventi koszorú

Csapatmunka A Bazilika előtti vásár

Adventi vásáron
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KULTÚRA

KÖNYVTÁRI AJÁNLÓ 2019
„ A tudás alszik és horkol a könyvtárban, de a bölcsesség mindent körül-
vesz, és lábujjhegyen őrködik.”  Josh Billings

ÁLLANDÓ FELNŐTT PROGRAMOK:

MOZIKLUB:
Minden hónap 2. csütörtök délután 17 órától. A beszélgetést és 
vetítést vezeti Nagy Gyula.
 A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni személyesen a könyvtárban vagy telefonon nyitva-
tartási időben. 
 Február 14.:  Isten hozott az Isten háta mögött
 Március 14.: A Grand Hotel Budapest
 Április 11.: A némafilmes
 Május 16.: Kincsem
 Június 13.: A nagy Gatsby
 A klubban a változás jogát fenntartjuk.

HORGOLÓ KLUB: 
Minden héten, kedden 17 órakor. Vezetője: Fazekas Anna

BESZÉLGETÉS AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEIRŐL
Havonta egy alkalommal péntekenként 18 órától – előzetes egyez-
tetés a klub vezetőjével, Tari Ildikóval.

G. FERENCZY HANNA IRODALMI KÖR
minden hónap első hétfőjén, este 18 órától, vezetője Szénási Sán-
dor István.

2018 évhez hasonlóan könyvtárunk meghívott előadóval emlé-
kezik a nemzet kiemelkedő személyiségeiről, ebben az évben II. 
Rákóczi Ferencről. Az időpont még egyeztetés alatt.
 Megemlékezünk az év ünnepeiről, író-olvasó találkozókat, kiál-
lításokat szervezünk. 
 Dobos Máté fotó kiállítása, Kína más szemmel: 2019. január 14-
étől két hétig tekinthető meg a nyitvatartási időben.
 Könyvtárunk névadójára, Róder Imrére halálának 90. évforduló-
ja alkalmából emlékezünk meg ebben az évben. Frühwirth Mihály 
úrral közösen kiállítást és vetélkedőt szervezünk. Eddig nem pub-
likált fotókat állítunk ki.

IFJÚSÁGI PROGRAMOK:
Kézműves foglalkozások: 4 éves kortól 12 éves korig, minden 
pénteken 13 órától 17 óráig.

Könyvtári órák az alsó és felső tagozatos, illetve gimnáziumi ta-
nulók számára. Vezetője: Balázsné Bényi Erika gyermek könyv táros. 
Az órák időpontjáról előzetes egyeztetés szükséges. A foglalko-
zás szerda és szombat kivételével tanítási időben is történhet.
 Programjainkról tájékozódhatnak a www.vecsesikonyvtar.hu 
honlapon. 

Vadászi Mária, Róder Imre Könyvtár vezetője

Köszönetnyilvánítás
A Vecsési Tájékoztató 2018. novemberi és decemberi számában 
megjelent Karai Kauremszki cikk anyaggyűjtésében nyújtott se-
gítségért szeretnénk köszönetet mondani Frühwirth Mihálynak. 

RML – Vecsési Zeneiskola

KARÁCSONY

  Idejét sem tudjuk, hogy mióta, de a Gondo-
zási Központ vezetése karácsony előtt gondos-
kodik egy meghitt ünnepségről, ahol a gondo-
zottak számára igyekeznek adni egy karácsonyi 
előzetest. Így volt ez idén is, sőt december 12-én 
a Falusi Nemzetiségi Óvoda óvó nénii és cseme-
téi jóvoltából egy jókedvű, táncos-énekes előze-
test is kaptak a szépkorúak. A nagy ünnepség 
17-én volt, ahol Tábori Ferenc alpolgármester és 
Saska Istvánné, a szociális bizottság elnöke is 
jelen volt, és köszöntötték a gondozottakat. Dö-
mötör Norbert református lelkész a karácsonyi 
ünnepkörről, a szeretet és a gondoskodás fon-
tosságáról beszélt. A Czövek Olivér Reformá-
tus Óvoda gyermekei betlehemes játékot mutat-
tak be, és meg is ajándékozták az idős néniket és 
bácsikat. Azonban ők sem mentek el üres kéz-
zel, mert készültek a gondozottak is, és ők is 
megajándékozták a csöppségeket. A G. Feren-
czy Hanna Irodalmi Kör tagjai ismét megtisz-
telték a rendezvényt, és saját vereseikkel emel-
ték az ünnepség fényét. 

Karácsony a Gondo-
zási Központban

 Saska Istvánné a rendezvény zárásaként min-
den ellátott számára átnyújtotta az önkormány-
zat ajándékát, egy csomagot, amely tartós élel-
miszerekből állt, mellyel igyekeztek enyhíteni 
az ünnepi kiadásokat. 

VT-info, fotók: Nagy István Elek

Dömötör Norbert református lelkész igét hirdet

A Falusi ovisok műsora a gondozásiban

Óvodások ajándékoznak

VIRÁGZÁS  
KARÁCSONYKOR

„Én is itt vagyok!”– mondhatná az a mo-
hák puha rejtekéből előbújó kicsiny ibo-
lya, mely nem kevesebbre vállalkozott, 
minthogy karácsony napjaiban tárja fel 
egyébként március környékére tartoga-
tott szirmait. Tehette ezt bátran, hiszen 
abban a felsőtelepi kiskertben, hol az oly 
szelíden incselkedő gyengéd napsugár, 
nem csupán innen, de széles e vidékről 
is elűzte azt a reményteli téli tájat, mely 
igazán akkor okozhat mesebeli örömet 
az ilyenkor csodákra várakozó gyermek-
szívekben, ha az a három királyokkal ér-
kezve hozza el fehér takaróját. S, hogy a 
türelmes nagyapának mégsem azokról 
a fiók mélyében évtizedek óta rejtőz-
ködő száncsengős képeslapokról kel-
lett megmutatnia unokáinak a tél gyö-
nyörűséges arcát, az a vízkereszt előtt 
egy nappal, késve ugyan, de mégiscsak 
megérkező bőséges égi áldásnak, a né-
mán táncoló nagy kövér hópelyhek mil-
liárdjainak volt köszönhető.

Kép és szöveg: Fekete József

December végén  
napsugár járt a kertekben

Vízkereszt előtt egy nappal végre 
megérkezett a várva várt hóesés

Köszönjük!
  Szeretnénk tisztelettel megkö-

szönni a leszármazottak nevében a 

Fehér János Alapítványnak, hogy 
id. Fazekas József több évtize-
den keresztül végzett vecsési zenei 
munkásságának emléket állított! 



16 2019. január 2019. január  17
Tájékoztató Tájékoztató

ADVENT ADVENT

Í gy volt ez most is, mikor kicsik 
és nagyok a karácsony ünnepét 
megelőző napokban arra a va-

rázslatot ígérő programra lelhettek, 
melyet a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ impozáns színháztermé-
be hirdettek meg. 
 A kultúrát, az értékes szórako-
zást mindig is nagy becsben tartó 
vecsési közönségnek ez alkalom-
mal sem kellett csalódnia, hiszen 
az éneklés, a zenélés – legyünk bár 
előadók vagy annak hallgatói –, mi 
mást is hozhatna el, mint a lélek fel-
szabadult örömét.
 A zenei est kezdetén dr. Lugo-
si Mária, a képviselő-testület tag-
ja, az oktatási bizottság elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 
Pavella Krisztina művészeti veze-
tő, aki egyben az est fáradhatatlan 
házigazdájának szerepét is ellát-
ta lépett a publikum elé. Köszön-
tő szavai után a kétszeres Vass La-
jos és a háromszoros Arany Páva 
Nagydíjas Labdarózsa Népdalkört 
a következő Tímár Ágnes idézettel 
mutatta be: „Megtenni a jót és az 
igazat, ameddig a kezünk elér, ez 
a legnagyobb érték... De igaz em-
berből nagyon sok kell ahhoz, hogy 
az értékek megmaradjanak, mert az 
értékeket az egyszerű, igaz, hűsé-
ges emberek adják tovább. Ha ők 
nincsenek, ha ők nem nevelődnek 
ki, akkor elpusztul az értékvilág 
körülöttünk.” Krisztina szavaival 

élve: – „Ez mindent elmond Nép-
dalkörünk céljáról, működéséről.” 
A közelmúltban Jesoloban, Prágá-
ban és Toscanában is nagy sikerrel 
fellépő együttes citeraszóval kísért 
előadásával kezdetét vette a közel 
kétórás népzenei program. 
 Izgatott várakozás előzte meg a 
következő fellépők szereplését is, 
hiszen a református óvoda kicsi-
nyeivel gondozóik, a végtelen türel-
mű óvónénik már jó ideje próbáltak, 
hogy ezen a napon, mikor a rivalda-

fények csak rájuk irányulnak, szé-
pen szóljon az a betlehemi történet. 
A hosszasan zúgó taps aztán min-
dent igazolt, minthogy némelyek 
a sötét nézőtér homályában is alig 
titkolható módon, örömkönnyeik-
kel küszködve szemlélték cseme-
téik családi fényképalbumokba illő 

„komoly” szereplését. Ezek után lé-
pett színpadra az 1969-ben alakult 
Hévízgyörki Asszonykórus. A szá-
mos népzenei nagydíjjal rendelkező 

„Kiváló Együttes” repertoárján nem-

„Mennyből az angyal 
eljött hozzátok”
ADVENTI ÖRÖMZENÉLÉS NÉPDALOKKAL

Immár nem múlhat el úgy egy év, hogy az adventi várakozás 
második vasárnapján a Labdarózsa Népdalkör és meghívott 
vendégei a magyar népzene gyöngyszemeiből összeállított mű-
sorával ne ajándékozná meg művészetet kedvelő közönségét.

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – Musikverein Wetschesch Koncert-
fúvószenekara már évtizedek óta elmondható, hogy kisebb, de inkább teljes 

formációval minden rendezvényen részt vesz, emelve azok méltóságát. 

csak szülőfalujuk, de a Galga mente 
népdalai is megtalálhatóak, melye-
ket, mint autentikus előadók, jelleg-
zetes hévízgyörki népviseletben mu-
tattak be. Újszerű színfoltja volt a 
népdalestnek a kiváló Inárcsi Fér-
fi Népdalkör és Citerazenekar. Mi-
vel Inárcsnak nincs saját népzenei 
hagyománya, magyarlakta terüle-
tek anyagából merítenek leginkább, 
sőt a lelkes atyafiak a majdnem el-
feledett katonadalokat is híven őr-
zik előadásuk részeként. Az Arany 
Páva Nagydíj birtokosaként évi 10-
15 fellépés után érkeztek most hoz-
zánk sikerrel előadott műsorukkal. 
A szikár férfihangok tolmácsolásá-
ban különösen elragadó volt halla-
ni legnépszerűbb és valószínűleg 
legrégebbi karácsonyi dalunkat, a 
Menyből az angyal egyébként sze-
líden csengő dallamait. 
 A következő műsorszám igazi 
meglepetést tartogatott sokaknak, 
hiszen Maczkó Mária népdaléne-
kes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszékének né-
piének tanára, a Príma Primissima 
Díj tulajdonosa ritkán hallott nép-
dalokkal kápráztatta el közönségét. 
A főként egyházi népénekekből ösz-
szeállított műsorával, mely egyben 
kincset érő nemzeti örökségünket 
is hordozza, méltán vívta ki az értő 
vecsési közönség elismerését. Utol-
só előtti fellépőként a Bugyi Nép-
dalkörrel ismerkedhettünk meg. A 
szintén Arany Páva Nagydíj-birto-
kos együttes jónéhány rádió- és té-
véfelvétellel dicsekedhet. 2012-ben 
már második CD-jük jelent meg, 
melynek anyagából most is hallhat-
tunk dalokat. Rövid összegzésként 
elmondható, hogy náluk sem csak 
egy szép gondolat Kodály intelme: 

„A tűznek nem szabad kialudnia!” 
 A szépen csengő dallamok után 
ismételten a vecsésiek léptek szín-
padra, egyre csak bizonyítva, hogy 
a szorgos munka, az összetartozás 
ereje, nem kevésbé Pavella Krisztina 
művészeti vezető szakmai irányítása 
csodákra képes. Mint ahogy a meg-
hívó ígérte, igazi örömzenélést hall-
hattunk ezen az estén. Végezetül hív-
juk segítségül Bartók Béla néhány 
idevágó gondolatát, hogy az a titok, 
az a valami, ami mindannyiunkat 
rabul ejtett, vajon mi is lehetett? „A 
népzene a természet tüneménye. Ez 
az alkotás ugyanazzal a szerves sza-
badsággal fejlődött, mint a természet 
egyéb élő szervezetei, a virágok, az 
állatok. Éppen ezért olyan gyönyö-
rű, olyan tökéletes a népzene. Ezek 
a dallamok a művészi tökéletesség 
megtestesítői. Példái annak, miként 
lehet legkisebb formában, legszeré-
nyebb eszközökkel valamilyen ze-
nei gondolatot legtökéletesebben ki-
fejezni.” 

Képek és szöveg: Fekete József

A református óvoda szereplői betlehemes jelenetüket adják elő

Maczkó Mária népdalénekes a 
második meggyújtott adventi 
gyertya mellett adta elő dalait

Az Inárcsi Férfi  
Népdalkör és Citera-

zenekar régi katonadalokkal 
is meglepte közönségét

A koncertet ifj. Fazekas József, a VHZ el-
nöke nyitotta meg, beszédéből idézünk:

„Tizennégy éve, hogy újraélesztettük 
Városunkban a Karácsonyi Ajándék koncertek 
hagyományát! Az eltelt évek alatt folyamato-
san nőtt a koncert látogatóinak létszáma, min-
den termet kinőttünk a városban, és a magunk 
részéről igyekeztünk minden évben szebbet és 
jobbat nyújtani önöknek! A hosszan sorolható 
szakmai eredmények mellett a legbüszkébb azon-
ban arra vagyok, hogy sikerült keresztény alapo-
kon nyugvó, összetartó közösséget építeni, mely 
mind szervezetileg, mind értékteremtő képes-
sége tekintetében többször kiválóan vizsgázott! 
 Az tavaly áprilisban itt, Vecsésen a Landesrat 
minősítőjén, a legmagasabb pontszámmal kitün-
tetéses arany fokozatot értünk el. Novemberben 
Pakson, országos versenyen, immáron egymást 
követően negyedszer nyertük meg a legjobbnak 
járó Fesztivál díjat! (…) Karácsony számomra 
a legszebb ünnep, miközben várjuk a kisjézus 
születésnapját, azon gondolkodunk, hogyan tud-
nánk örömet szerezni családunknak, barátaink-
nak, kollégáinknak! Magának az örömszerzésnek 
ajándékozásnak az anyagi javakkal megszerez-
hető kézzel fogható tárgyakon túl, van egy má-
sik eszköze is, egy mélyebb lelket formálóbb 
ajándék, mellyel itt helyben élni fogunk! (…)” 
 Az ajándék hangverseny műsorvezetője az 
egyesület állandó segítője, állandó háziasszonya, 
Falvai Anett volt. Első fellépő a Vecsési Zeneis-
kola és a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesü-
let Ifjúsági Fúvószenekara volt. A zenekart fel-
készítette és vezényelte Szabó Imre tanár úr.
 Elhangzott a magyar irodalom egyik legszebb 
karácsonyi verse Ady Endre: Karácsonyi éne-
ke Szabó Gyula színművész zseniális előadásá-
ban. Hogy a hangulat teljes legyen a vers alatt a 
Musikverein korelnökei meggyújtották az ad-
venti koszorú három gyertyáját! 
 Nyolc éve, 2010-ben alakult a VHZ szaxofo-
nosaiból a Bavorák Szaxofon Quintet. Minden 
alkalommal maradandó élményt szereztek a kö-
zönségnek. Ez most sem volt másképp. A Bavorák 
Szaxofon Quintetet kísérte dobon Gacsályi Ró-
bert, basszusgitáron Serfel Gábor. A méltán nagy 
siker után megható pillanatok következtek, mert 
a társak kedves szóval és ajándékkal köszöntek 
el Dobrovitz Nándortól, akinek ez volt az utol-
só fellépése a Bavorák Szaxofon Quintettel! A 
közszeretetnek örvendő Nándi természetesen a 
zenekarban még folytatja a muzsikálást.
 VHZ fiatal muzsikusaiból alakult a tavaly de-
bütáló és azóta számtalan sikeres fellépésen sze-
replő formáció, a Blechkraft. Ezúttal is hangos 
ováció, fütty és dübörgő vastaps kísérte műso-

rukat. A Blechkraft tagjai: Brunner Bence heli-
kon, Antal Péter tenorszaxofon, Prokop Gábor 
szopránszaxofon, Bálint Szilárd baritonszaxo-
fon, Tuboly Roland dob.
 Szünet után a korábbi évek gyakorlatához ha-
sonlóan a jubiláns zenekari tagokat köszöntötték.
 Brunner Alexandra és Mayer Zsuzsanna 5 
éves, Láng Zsolt és Fazekas Orsolya 10 éves, 
Bayer Attila és Szabó Imre 30 éves, Dobrovitz 
Nándor, Kovács József, Fazekas József 65 éves 
zenekari tagsága után kapott emlékérmet.
 A VHZ vezetősége tavaly egy díjat alapított. 
Ifj. Fazekas József akkor kiemelte, hogy a VHZ 
MVW Ifjú Muzsikusa díjat nem minden évben 
kívánják kiadni, csak akkor, ha arra érdemes 
személyt találnak. A díjat az a 24 év alatti fiatal 
muzsikus kaphatja, aki az év folyamán, mind 
zenei, mind emberi magatartásával, teljesítmé-
nyével az egész közösség számára kiemelkedő, 
példamutató munkát végzett! Idén egyhangú 
szavazással Brunner Bence érdemelte ki az el-
ismerést.
 A VHZ-MVW Koncert-fúvószenekarának 
nyitószáma Richard Strauss: Imigyen szól a 
Za rathustra című műve volt. A műfaji változa-
tosság most is jellemzője volt az együttesnek, és 
mindenki valóban megtalálhatta magának a leg-
kedvesebbet. Bach után Händel Rinaldo operá-
jának egyik leghíresebb áriáját az este vendég-
művésze, Kiss Zsuzsa énekelte. Kiss Zsuzsa, az 
Esterházy Károly Egyetem ének-zenetanári szak 
végzős hallgatója, az EKE Zenekar énekese.

 A Musikverein tevékenységének alapja a helyi 
magyar és német nemzetiségi fúvószenei hagyo-
mányok ápolása, továbbadása a következő gene-
rációk számára! A zenekar immáron egymás után 
negyedik alkalommal nyerte meg a Magyarorszá-
gi Német Zenekarok Országos Versenyét. A Pak-
son elhangzott számokból két zeneművel örven-
deztették meg most a vecsési közönséget! Elsőként 
a kiváló soroksári muzsikus Uhrner Ferenc szer-
zeménye, a Jupiter Marsch következett, majd ezt 
követte Farkas Antal Schöne Mitzel polkája. 
 Ezután egy premier következett. Ernst Mosch 
szerzeménye, a Böhmische Wind Walzer ez al-
kalommal először hangzott el Vecsésen.
 Heinz Reiche trombita polkájában szólót ját-
szott Láng Zsolt, Szilágyi Levente és Toldy Ká-
roly trombitán. A zeneirodalom egyik legszebb 
indulóját, Karl Teike: Alte Kamaraden poénos 
hangszerelését Thomas Becker készítette, a ze-
nekart betanította Láng Zsolt és Szabó Imre.
 A világzenét Glen Miller legnagyobb sláge-
reiből összeállított és a Japán Naohiro Iwai által 
hangszerelt egyveleg képviselte. A műben szó-
lót játszott Antal Péter tenorszaxofonon, Láng 
Zsolt trombitán és Fazekas József klarinéton.
 Mariah Carey karácsonyi világslágerét Kiss 
Zsuzsa előadásában hallhattuk.
 Hagyományosan a koncert befejező száma 
a Zene nélkül volt, de a tetőpont még váratott 
magára.
 A szám után Fazekas József emlékeztette a 
közönséget arra, hogy március 3-án Brunner 
József, a Vecsési Hagyományőrző Zeneegye-
sület Musikverein Wetschesch elnökhelyet-
tese, a Brunner Zenekar vezetője életének 53. 
esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
A színpadra leereszkedő vásznon Brunner Jó-
zsefről készült fotókat láthattuk kiskorától tra-
gikus távozásáig. Közben a zenekar a Brunner 
József által fúvósokra hangszerelt, Leszállt a 
csendes éj számot játszotta. A közönség feláll-
va tapsolt, adózott József emlékének és senki 
sem mozdult. Megállt az idő, könnyek és taps. 
Méltó volt ez az emlékezés a szeretet barátról 
és kollégáról!
 De, így nem lehet abbahagyni egy karácso-
nyi hangversenyt!
 A megindítóan nehéz pillanatból Hackl Antal 
vecsési zeneszerző, karmester, klarinétos Körstál 
indulója vezette vissza a lelkeket a mába, majd 
Szabó Imre karnagy köszönő és köszöntő mon-
datai után következett a Mennyből az angyal és 
a Csendes éj közös eléneklése,
 Hölgyek és urak! Ez az este nem szép, hanem 
felemelően gyönyörű volt, köszönjük!

Szalontai János, fotók: Katona Csaba

A SZERETETT ÉS TISZTELT KÖZÖNSÉGNEK

Ajándék koncert

Kicsinyek és hangszereik

Együtt zenélni jó



18 2019. január 2019. január  19
Tájékoztató Tájékoztató

PÁLYÁZAT

A Vecsési Városgondnok  
Nonprofit Kft. HÍREI

KÖRNYEZETVÉDELEM

TISZTELT VECSÉSI LAKOSOK!
Pár gondolatot szeretnék megosztani önökkel a 
téli időjárás miatti helyzetről. Köztudott, hogy 
Vecsésen a szilárd burkolatú utak száma évről 
évre növekszik, ezáltal a közlekedés minősé-
ge egyre javul. A szilárd burkolatú utak hosz-
sza megközelíti a 100 km-t. Télen a lehullott 
csapadék miatt ezek az utak síkossá válnak. 
Vecsésen a síkosság-mentesítő munkálatokat 
a Fő út, a Telepi út és a Dózsa György út kivé-
telével a Városgondnok Kft. végzi. 2 db kon-
téneres autónk van, amit fel tudunk szerelvé-
nyezni hókotró-, illetve sószóró-berendezéssel. 
Az autók normál esetben konténeres hulladékot 
szállítanak és amennyiben esik a hó, átszerel-
jük ezeket hókotró autóvá. Ezen kívül rendel-
kezünk egy kistraktorral, amivel a közintéz-
mények parkolóit, a P+R parkolókat, illetve a
kerékpárutakat tisztítjuk.
 Az erőforrásokat, valamint a gépjárművezetők 
teljesítőképességét, munkaidejét is figyelembe 
véve alakítottunk ki a járattervet, amit az autók-
nak hóesés esetén teljesíteni kell. Elsőbbséget 
élveznek a főbb útvonalak, ahol a tömegköz-
lekedési járművek is haladnak, valamint isko-
lák, óvodák egyéb közintézmények környéke. 
Ezután tudunk menni olyan utcákba, ahol sű-
rűbb a forgalom. A járattervet úgy alakítottuk 
ki, hogy senkinek ne kelljen sokat közlekedni 
olyan kis mellékutcák-
ban, ahol nincs leko-
torva a hó, tehát mini-
mális út megtételével 
kijusson egy megtisz-
tított útszakaszra.
  Az utak sózásánál 
sok szempontot kell 
figyelembe venni. El-
sődleges, hogy ha a hőmérséklet -5 Celsius fok 
alatt van, akkor a sózás nem hatékony, mivel 
ilyen hőmérsékleten a só nem fejti ki megfe-
lelően olvasztó hatását.

Lakossági tájékoztató  
a síkosság-mentesítő  
munkálatokról

 Fontos szempont a környezet aránytalan ter-
helésének elkerülése. Ha folyamatosan sózzuk 
az utakat, akkor ennek hatására kipusztulhat-
nak az út szélén telepített fák, egyéb növények.
 Az autók korrózióját is nagyban elősegíti a 
sós latyak.
 Gazdasági szempontból sem mindegy, hogy 
mennyi sót használunk.
 Mindezt figyelembe véve szeretném meg-
nyugtatni önöket, hogy ott ahol szükséges 

mindenképpen só-
zunk, de feleslegesen 
nem károsítjuk a kör-
nyezetet így ezeken a 
helyeken hókotrást al-
kalmazzuk. Visszaté-
rő probléma, hogy az 
út szélén parkoló autók 
sokszor akadályozzák 

nem egyszer lehetetlenné teszik, hogy a széles 
hókotró megtisztítsa az útfelületet. Ha egy ilyen 
hosszú utcába bemegy a hókotró autó és a vé-
gén elakad a parkoló autók miatt, akkor tolathat 

„A Városgondnok Kft. munkatár-
sai mindent megtettek és ezután 
is megtesznek, hogy önök bizton-
ságosan eljussanak a munkahe-
lyükre, illetve hazajussanak.”

vissza, ami rendkívül balesetveszélyes és idő-
igényes, ezáltal később tud menni a többi utcába.

Köszönettel, Tuba Zoltán, ügyvezető igazgató

A Városgondnok Kft. munkatársai mindent 
megtettek és ezután is megtesznek, hogy 
önök biztonságosan eljussanak a mun-
kahelyükre, illetve hazajussanak. Minden 
egyes útszakaszt képtelenség tökéletesen 
szárazra tisztítani. Az nem fordult még elő, 
hogy valaki a hóakadály miatt nem tudott 
a városban közlekedni. Felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy a téli időjárási kö-
rülmények között a megszokottnál is kö-
rültekintőbben vezessenek és ezekben a 
rendkívüli helyzetekben kérem szíves türel-
müket a magam, és a Városgondnok Kft. 
valamennyi dolgozója nevében.

ÖSSZESÍTVE:

  A Társadalmi felelősségvállalás 
kollégium (továbbiakban: Kollégi-
um) megbízásából a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet 
civil szervezetek számára, műkö-
désük vagy szakmai programjuk 
és működési költségeik támogatá-
sára az alábbiaknak megfelelően: 
 •  az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támoga-
tásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (a továbbiakban: Civil 
tv.), 

 •  a Nemzeti Együttműködési Alap-
pal kapcsolatos egyes kérdések-
ről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM 
rendelet (a továbbiakban: NEAr.), 

 •  az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a további-
akban: Áht.), 

 •  az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ávr.), 

 •  az európai uniós versenyjogi ér-
telemben vett állami támogatá-
sokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térkép-
ről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet. 

 •  a fejezeti kezelésű előirányzatok 
és a központi kezelésű előirány-
zatok kezeléséről és felhasználá-
sáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM 
rendelet (a továbbiakban: Fejkez. 
rendelet) 

 •  a társasági adóról és az osztalék-
adóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (továbbiakban Tao tv.) 

 Jelen pályázati kiírás részét ké-
pezi a „Nemzeti Együttműködési 
Alap Pályázati Útmutató a Civil 
szervezetek működésének biztosí-
tására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2019.” című dokumen-
tum (továbbiakban: Pályázati Út-
mutató), amely letölthető a www.
civil.info.hu/web/NEA, illetve a 
www.bgazrt.hu linkeken. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA 
NEA-TF-19-Ö-M esetében: A civil 
társadalom erősítése, a civil szer-
vezetek társadalmi szerepvállalá-
sának segítése, a civil szervezetek 
működési költségeihez való hozzá-
járulás révén. 
 NEA-TF-19-Ö-V esetében: Non-
profit szervezeteknek, ernyőszer-
vezeteknek nyújtott szolgáltatások, 
szakmai és érdekképviselet, ado-

mányosztás, szociális tevékenység, 
családsegítés, polgári védelem, idős-
korúak gondozása, rehabilitációs 
foglalkoztatás, hátrányos helyzetű 
rétegek segítése, egyéb nonprofit te-
vékenységek, természet- és környe-
zetvédelem területén működő civil 
szervezetek támogatása. 

A TÁMOGATHATÓ  
TEVÉKENYSÉGEK 
NEA-TF-19-Ö-M esetében: A tá-
mogatás a civil szervezet alapcél 
szerinti tevékenysége működé-
si feltételeinek biztosítására for-
dítható. 
 NEA-TF-19-Ö-V esetében: A tá-
mogatás a civil szervezet alapcél 
szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) 
pontjában foglalt működési és az 
alábbi kollégiumonként eltérő szak-
mai tevékenységeinek biztosítására 
fordítható: 
 NEA-TF-19-Ö-V esetében: civil 
szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, se-
gítő, illetve esélyegyenlőséget és 
akadálymentességet elősegítő te-
vékenység és intézmények támo-
gatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekez-
dése szerint együttesen beadott 
pályázatra ennél a pontnál van le-
hetőség)

A rendelkezésre álló forrás jelen 
pályázati kiírás tekintetében 704 
596 000 forint a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény XI. Mi-
niszterelnökség fejezet 30. cím 01. 
alcím 29. sorának Nemzeti Együtt-
működési Alap fejezeti kezelésű 
előirányzat [ÁHT: 332995] terhé-
re (pályázati keretösszeg).

Pályázati  
felhívás

Hirdetés

Vecsés Közbiztonságáért Közalapítvány – 19185198-1-13
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány – 18683150-2-13
Vecsés Sportjáért Közalapítvány – 18695508-1-13
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány – 18695553-1-13
Vecsés Közművelődéséért Alapítvány – 18664634-1-13
Andrássy-telep Gyerekeiért Alapítvány – 18670282-1-13 (óvoda)
Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány 
– 18669567-1-13 (iskola)
Vecsési Gyermekekért Alapítvány 
– 18666485-1-13 – Mosolyország Óvoda
Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány – 18697926-1-13
Vecsési Zeneiskola a Kultúráért – 18669660-1-13
Diák Mentor Alapítvány – 18718403-1-13
Gyermekmosoly Alapítvány– 18687068-1-13 (Falusi Óvoda)
Stúdium Alapítvány (Petőfi iskola)– 18685633-1-13
Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány
– 18689132-1-13
„Megmaradunk 3000” kiem. közh. Alapítvány 
– 18693094 -1-13
Kulturverein Vecsés Egyesület – 18663530-1-13
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület – 18701902-2-13
Vecsés Sportoló Ifjúságáért Alapítvány – 18691755-1-13 
– a sportegyesület szakosztályai
Róder Imre Alapítvány – 18667747-1-13
Rosmarein Táncegyesület – 18705669-1-13
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport 
– 18668322-1-13
Vecsési Polgárőr Egyesület – 18692512-1-13
Vecsési Keresztény Segélyező Alapítvány – 18670206-1-13
Vecsési Református Keresztyén Alapítvány – 18689390-1-13
Fénysugár Vecsés Alapítvány – 18714478-1-13
Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány 
– 18726314-1-13
Róder Imre Városi Könyvtár – 16795080-1-13
Tündérkert Alapítvány – 18687257-1-13
Kispatak Egyesület (Hulladékkommandó) – 18710481-1-13

+1 % A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKNAK
Segítsük elő az egyházak hitéleti és karitatív tevékenységét!
Utaljuk át a személyi jövedelemadó +1 %-át a következő tech-
nikai számokra:
Magyar Katolikus Egyház – 0011
Magyarországi Református Egyház – 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035
Magyarországi Unitárius Egyház – 0200
Magyarországi Baptista Egyház – 0286

ADÓZÓK FIGYELMÉBE 
AZ 1 %-RÓL

Gázkészülék javítás

Tel.: 06-29/350-306
06-20/9-252-635

Vass IstVán
gázkészülék-szerelő mester

Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

GRUND INVEST  
Ingatlaniroda

„Otthon, édes otthon…”,  
de vajon mennyit ér?

Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól

2220 Vecsés, Fő u.   
Lakótelepi üzletsor

Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com
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G. Ferenczy Hanna  
Irodalmi Kör alkotásaiból

Varjasi Béla 
Lehet boldog új év?

Kelemen Bata Mária 
Újévi óhajok 

Benke Mária   
Év végi leltár

Sallay Gyula 
Végső őszbe zárva

Szánási Sándor István 
Illúziók

Kelemen Bata Mária
Újév küszöbén

Megszokásból kívánunk „Boldog új évet”.
Értelmetlen lett, mert rácáfol az élet.
Világunk minden téren romlik,
drágul az élet, a társadalom bomlik.

Erkölcs és becsület közhely lett mára,
tiszteletet, értékrendet akasszuk a fára.
Pénz az Isten, csak érte élnek,
jó, ha csak ennyi, és nem ölnek.

Sajnos mindent feladnak érte,
atyákat a hon kölykökre cserélte.
Életünket fenyegeti új háború veszélye.
Félve gondoljuk, hogy mi lesz a vége.

Miként alakulhat boldogan az új év?
Csakis, ha felváltja egy boldogabb új lét,
hol igazság, szeretet, béke honol.
Minden ember erre vágyik valahol.

Remélem egyszer el fogjuk érni.
A szíveket, értelmet kell kicserélni.
Hiába kívánják az emberek már rég.
Imáinkban kérjük, s elhozza az ég.

Hozzon az újév békességet, 
a fiúknak hű feleséget, 
sok szeretetet, egészséget, 
az asztalokra finom étket! 

Lelkek bugyrában lakjon jóság!
Szolgálja népet: az igazság!  
Ne, pénzérdek legyen első! 
Legyen ilyen az újesztendő! 

Megint elmúlt egy év,
átgondolom, – mi jöhet még?
Életünk homokszemei gyorsan peregnek,
jók-rosszak egyformán jöhetnek…
Számba veszem emlékeim,
befelé figyelek, kutatom érzéseim…
Mennyi minden történt velem,
jó és rossz is, emlékezem…
Mit gondolok én rossznak?
Amik fájdalmat okoztak?
Milyen a jó, a szép, az öröm?
Istenem, átértékelem, s megköszönöm.
Megpróbálok mindent jónak értékelni,
ehhez változnom kell, naponta érzékelni
azt a történést, mi nem is jó, vagy rossz,
gondolatban én döntöm el, hogy mit okoz…
Pozitív hozzáállással sikerül megérteni,
ki mit, miért tett, gondolkodni, számba venni.
Nem rosszak az Emberek, csak fáradtak,
a sok rohanásban már elfásultak.
A megértés, mosoly, kedvesség
mindig gyógyír, ez az üdvösség…
Kell, hogy átértékeljünk mindent,
jó, hogy képességünk meg van itt bent…
A leltárt még sokáig folytathatnám,
saját énemen átfolyathatnám…
Ha megszűröm, értékelem,
átérzem, és meg is értem.
Jó volt ez a 2018-as év is,
a következőt várom  mégis…

József Attila szavaival, részlet:
…immár kész a leltár, életem, 
s ebbe más is belehalt már…”

Sorsom lába nyomán lelsz
a lehullott falevelek alatt:
a múlt rejtekében éltem,
és elfedtek az időfalak.

Ám, ha régi idők
ablakain át
tükörképem mögé nézel,
feltámadok, ha
gondolatban megigézel.

Ekkor tán megérted,
hogy minden vágy,
mely velem veszett,
angyali ártatlansággal
öleli életemet.

Midőn én a végső ősz
nyugalmát keresve
arcomat hajtom
a fűgyökerekre.

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

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

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

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

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

Él a hit az emberekben,
már a haláltól sem félnek:
valahol egy másik bolygón
erőszaktól távol élnek.

Lassan cammog a vén ó – esztendő.
Óra jelzi: mindjárt tizenkettő. 
Egymást érinti a két mutató. 
A nagy indul, ő örök utazó. 

Tesz előre pici mozdulatot.
Máris hallja a nagy fordulatot. 
Felcsendül a himnusz ezrek ajkán. 
Ünnepelnek az újév hajnalán. 

Remélik, lesz a földön békesség.
Megszűnik majd a kínzó éhínség.
A pénznél többet ér az egészség. 
Embernek ez a legfőbb reménység! 

Vajon, ki tudja, felvirrad holnap? 
Borús, vagy vidám lesz az újabb nap? 
Ezernyi kérdéssel szívük tele. 
Újév küszöbét átlépik vele! 

Az oldalt összeállította:  
Szénási Sándor István

Pósa Mária festménye

M ég többet segíthetünk egyház köz-
ség(ek)-nek is. Három fő célból lett 
alapítva, és ezzel kezdeném most rö-

vid összefoglalásomat. Éppen templom felújítási 
munkálatokba fogott az egyházközség. Bárme-
lyik vállalkozás, ha szívesen ad adományt erre 
a célra, mi adóigazolást tudunk kiállítani a köz-
hasznúság miatt (ezt nem tudja egyik egyház-
község sem), és adományának teljes összegével 
csökkentheti adóalapját, és így a vállalkozásnak 
önmagának is haszna van adománya után. Mi 
pedig a célzott adományokat (a jövőben is) to-
vábbítjuk az egyházközségnek. 
 Második célunk, hogy minél több karitatív 
jót tegyünk. 2017-ben 227 ezer, 2018-ban pe-
dig 1 millió forinttal tudtunk jót tenni. A kari-
tatív adományok leginkább szintén célzott ado-
mányokat jelentenek az adományozók részéről, 
melyeket továbbítottunk (árvíz, dévai gyermek-
otthon, családsegítés és vecsési családok). Az 
idei családsegítésünket karitászcsoportunkra 
bíztuk pl. karácsonyi csomagokhoz. Itt is ér-
vényes, hogyha egy vállalkozás karitászcsopor-
tunkat akarja általunk támogatni, mi továbbít-
juk és adóigazolást tudunk kiállítani.   

 Még egy fő célunkról hadd írjak! Ez pedig a 
Krisztusfüzér lelkiségének terjesztése: így füg-
getlen és átlátható a pénzkezelése, melyet min-
dig visszaforgatunk erre a célra.
 Alapítványunkat önzetlenül tartjuk fenn (el-
lenszolgáltatás nélküli munkával, még könyve-
lőnk is harmadáron, karitatív módon dolgozik). 
Számtalan más segítő szervezettől és alapít-
ványtól ez alapvetően megkülönböztet min-
ket. Nyilvánvaló azonban, hogy vannak éves 
díjaink (posta, könyvelői díj vagy legutóbb is 
a bírósági átminősítés, ügyvéd); tavalyi műkö-
dési költségünk így kevesebb, mint 150 ezer fo-
rint volt. Ha valaki szívesen segít nekünk fenn-
tartani segítő alapítványunkat, az tegye meg! 
2019-től már az adó 1%-át is fel lehet ajánlani 

Segíthetsz SEGÍTENI 

Emlékezés Dr. Seregély 
István ny. egri érsekre

– egy kis beszámoló a „Testi-lelki Segítség Közhasznú Alapítványról”

2015-ben alapítottuk a vecsési Irgalmas Jézus Plébániánk a karitatív, többcélú Testi-
lelki Segítség Közhasznú Alapítványt. De már itt az alapítvány nevénél is észre ve-
hető, hogy közhasznú lett. Ez tavaly óta további lehetőségekkel (és feladatokkal is) 
jár. Mindenkinek az önzetlen segítségét köszönjük, aki ebben segített (különösen Frics 
Zoltánné Szilviának, a vezetőjének; pénzügyi segítségeknek és minden jó szónak). 

HITÉLET

erre a célra (az egyháznak felajánlható másik 
1% mellett). 
 Honlapunkon is megtalálható egyik hitval-
lásunk, hogy aki segít, jobb emberré válik. Pl.: 
másokat bátorító jó szóval alapítványunkat il-
letően, – az adó 1%-ával, – és működési vagy 
célzott adománnyal.

Szeretettel: Péter atya  
(Varga Péter, korábbi vecsési plébános)

Testi-Lelki Segítség Közhasznú 
Alapítvány székhelye: 
H-2220 Vecsés, Erzsébet tér 2.
email: alapitvany@eljvele.hu 
internet-cím: 
www.eljvele.hu/alapitvany
számlaszámunk: 
10701276-68982571-51100005 (CIB Bank)
adószámunk: 18645211-1-13

Alapítványunk 
adatai:

Mottó: „Christus est via, veritad et vita” 
(„Krisztus az út, az igazság és az élet”)

  Vecsés hitéleti történetének méltán egyik leg-
jelentősebb eseménye, melyet „Makróvilág 30 
éve” címmel rendeztek meg 2017. július 1-jén a 
sziporkázó napfényben úszó Epresben. Az ese-
mény jelentőségét történelmi rangra az a tekin-
télyes meghívotti kör emelte, mely a szép szám-
mal megjelent érdeklődőket, hívőket fogadta. 
Dr. Huszka Mihály plébános mellett mintegy 
tizenhat pap, lelki vezető, Gyulay Endre ny. 
szeged-csanádi megyéspüspök, Bosák Nándor 
ny. debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Dr. 
Seregély István nyugalmazott egri érsek – aki 
az esemény nyitányaként az ünnepi szentmisét 
is celebrálta – volt a meghívottak között. Nem 

tudtuk, mert nem tudhattuk, hogy oly közeli 
időpontban, mostani szilveszterünkön érkezik 
majd a hír: 87 éves korában elhunyt Dr. Sere-
gély István érsek, az egri főegyházmegye nyu-
galmazott főpásztora.
 Nem gondoltunk mi akkor egy ilyen nap-
ra, csak hallgattuk ott a nyár közepi tündöklő 
fényekben Isten örömhírének hűséges tolmá-
csolóját. A lélek ereje áradt biztató, szép sza-
vaiból. Hozzánk szólt, vecsésiekhez, és szíven 
ütött bennünket minden mondata. Egy koráb-
bi nyilatkozatában mondta: „A sír nem az utol-
só állomás. Ha ezt nem teszi valaki a családja 
életének egyik princípiumává, akkor úgy fog 
élni, hogy minden mindegy, úgyis vége lesz az 
egésznek. Hát, nem lesz vége! Nem lesz vége, 
hanem ahogy én itt éltem, annak a gyümölcsét 

Amit akkor nem mondhattunk el…

fogom learatni a másvilágon.” A szentáldozás 
során sokan voltak, akik kezéből vehették át az 
Úr átváltoztatott testét. A „szerencsések”, akik 
tekintetével ily módon közvetlen közelről is ta-
lálkozhattak, tudnák csak róla hírül adni azt a 
bíztató, reményt sugárzó bizonyosságot, amit 
emlékezések, nekrológok szavai csak bukdá-
csolva, tétován mondhatnak el.
 Seregély István, attól a még mindig velünk 
lévő nyártól kezdve – és most már mindörökre –  
Vecsés hívő közösségének élő emléke marad.
 Nyugodjon békében!  Szöveg és kép Fekete József
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500 gyermek  
kapott cipős- 
doboz-ajándékot János-napi boráldás

  A Vecsési Bárka Baptista Gyüle-
kezet az idén is csatlakozott a Bap-
tista Szeretetszolgálat cipősdoboz- 
gyűjtő akciójához. Ebben az évben 
is a Bálint Ágnes Kulturális Köz-
pont lelkes és segítőkész csapatával 
együtt alakítottunk ki egy gyűjtő-
pontot a művelődési házban, ahová 
a csomagokat lerakhatták a segíte-
ni akaró emberek. A program célja, 
hogy karácsony ünnepe előtt olyan 
jószándékú emberek, akiknek lehe-
tőségük van erre, cipősdoboznyi 
méretű csomagba különféle aján-
dékokat (játék, édesség, ruhanemű, 
könyv, használati cikkek) készíte-
nek, amit aztán önkéntesek eljuttat-
nak olyan nehéz sorsú, nélkülöző 
gyerekekhez, akiknek ez a csomag 
jelenti az egyetlen ajándékot az ün-
nepek alatt. Mivel a Vecsési Bárka 
különböző szociális szolgálatain ke-
resztül sok érintett családdal tart 
fenn kapcsolatot határon innen és 

  Már hagyomány, hogy éven-
ként december 27-én a Jókai ut-
cai Szent Kereszt templomban 

– szentmise keretében – a bo ros-
gazdák elhozzák új boraikat meg-
áldani. Az egyház Szent János 
apostol ünnepére teszi a borál-
dást, annak emlékére, hogy Szent 
János apostolt hiába kényszerítet-
ték, hogy igyon a mérgezett bor-
ból, az nem ártott neki. 
 Az idei boráldás a Szent Kereszt 
templomban volt december 27-én 
18 órakor. Dr. Huszka Mihály plé-
bános szentmise keretében áldotta 
meg borászaink kitűnő terméke-
it, amelyeket mise után az altemp-
lomban finom falatok mellett meg 
is lehetett kóstolni.
 A felvételen az ország sok bor-
versenyén érmes borokkal Vecsés 
város hírnevét öregbítő csapat tag-
jai láthatók, balról: Ifj. Fazekas Jó-
zsef, Kaposi József, Tábori Ferenc, 
Már Nándor, Petz Márton, Sárosi 

Az ökumenikus  
imahét alkalmai
Január 20. 17 óra – az evangélikus templomban Huszka Mihály ka-
tolikus plébános szolgál
 Január 21. 18 óra – a református templomban id. Tőtős János 
baptista lelkipásztor szolgál, énekel a Vecsernye evangélikus kórus
 Január 22. 18 óra– a Jókai utcai Szent Kereszt templomban Tég-
lási Lajos baptista lelkész szolgál
 Január 23. 18 óra – a Kikinda utcai kápolnában Kárnyáczki Esz-
ter evangélikus lelkész szolgál
 Január 24. 18 óra – az evangélikus templomban meghívott re-
formátus lelkész szolgál
 Január 25. 18 óra – az Erzsébet téri baptista házgazdaságban 
Frics Zoltán katolikus plébániavezető szolgál 
 Január 26. 18 óra – az Erzsébet téri katolikus gyülekezeti házban 
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész szolgál
 Január 27. 17 óra – a Petőfi téri katolikus templomban Dömötör 
Norbert református lelkipásztor szolgál

István, Várszegi György, Pereszlé-
nyi Zsolt. 

VT-info, fotók: Nagy István Elek

túl, ezért vállaltuk, hogy mi juttat-
juk el hozzájuk személyesen az ösz-
szegyűjtött csomagokat! Nagy örö-
münkre szolgál, hogy idén is sokan 
vették komolyan a BÁKK és a Ve-
csési Bárka felhívását és készítet-
tek remek és igazán tartalmas cso-
magokat. Ezeket az alábbi helyekre 
juttattuk el: vecsési rászoruló csa-
ládok, siklósi nagycsalád, pándi 
„Nem adom fel ház” rászorult csa-
ládjai. Ezen kívül a Kárpátalján lévő 
partnergyülekezeteken keresztül 
az alábbi településekre: Zápszony, 
Rafajnaújfalu, Kisdobrony, Bereg-
szász, Nagybégány. Az önök segít-
ségének hála, közel 500 dobozt tud-
tunk összegyűjteni és célba juttatni, 
ami boldogságot és örömet hozott 
ezeknek a gyermekeknek. Több he-
lyen a csomagok mellé élelmiszer-
adományt és karácsonyi programot 
is sikerült szerveznünk. Köszön-
jük a BÁKK csapatának a kulcs-
fontosságú közreműködést és lel-
kesedést, továbbá a Bálint Ágnes 
óvoda, a KDNP helyi tagozata, a 
Kelet-Európa Misszió, a Baptista 
Szeretetszolgálat segítségét, a ren-
geteg önkéntes család, gyermek ál-
tal elkészített dobozokat, a szerete-
tet és a fáradozást, amivel sikerre 
vihettük ezt a programot. 
 Áldott új esztendőt kívánunk a 
Vecsési Bárka Baptista Gyüleke-
zet nevében!

Téglási Lajos, lelkipásztor

MÚLT – JELEN – JÖVŐ  
az Irgalmas Jézus Plébánián

E lőször említeném az ünnepi szentmi-
sét, melyet Dr. Huszka Mihály Vecsés-
Óváros Plébánia plébánosa mutatott be, 

Frics Zoltán állandó nős diakónus, Vecsés Irgal-
mas Jézus Plébánia vezetőjével. A szentmisén a 
Budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás 
templom) énekkara és zenekara szolgált Tardi 
László karnagy úr vezényletével, mely valóban 
ünnepi hangulatot varázsolt a felújítás alatt álló 
templom falai közé.
 A szentmise után Gál István tanár úr tartott 
élvezetes „történelemórát” a templom építésé-
től napjainkig eltelt időszakról. Reggeltől az ün-
nepség végéig a már szokásos adventi vásár vár-

ta a testvéreket. A vásárból befolyt összeget is 
a templom felújítására fordítjuk! Köszönjük az 
ünnepség szervezőinek segítségét, és minden 
egyéb támogatást!
 Itt szeretném leírni, hogy a tavaly ősz vé-
gén elkezdett felújítási munkák szépen halad-
nak. Az egyik kisebb helyiséget szinte teljesen 
befejezték, a fűtőtestek cseréje megtörtént. Je-
len pillanatban a szentély kialakítása, illetve az 
elektromos vezetékek vésése, átalakítása folyik. 
A rendelkezésre álló pályázati (15 m Ft) és gyűj-
tött/adományozott (9,2 m Ft) összeghez még kb. 
6,5 m Ft hiányzik. 
 Nagy szeretettel és köszönettel fogadjuk Ve-
csés város polgárainak adományait az alábbi 
számlaszámon, hogy az épület belső felújítása 
a tervek szerint megvalósítható legyen:
 Testi-Lelki Segítség Alapítvány: 10701276-
68982571-51100005 (CIB Bank) A megjegyzés-
be kérjük, írja a „templom felújítására” szöve-
get! Az alapítvány közhasznú, így igazolást is 
ki tud állítani, valamit az 1%-os felajánlásokat 
is tudja fogadni!
 Természetesen személyesen is lehet anyagi tá-
mogatást nyújtani. Erre irodaidőben van lehető-
ség a plébánia épületében, a 2220 Vecsés, Erzsé-

A templom alapját és tartófalainak már 
több mint a felét megépíttették 1949 
nyarán, de sajnos az akkori anyagi és 

politikai tényezők miatt az építkezés 1957. má-
jus 30-áig leállt. 1951. április 16-án az András-
sy-telepi Lelkészséget önálló plébániai rangra 
emelte Péteri József, váci püspök Kovács Ala-
jos plébános vezetése mellett. 1955 októberétől 
helyére Bognár Ferenc került. 
 1957 júniusától Ferenc plébános atya erős 
akarattal és a hívek támogatásával folytat-
ta a templomépítést. A plébánia templomát 
1958. december 14-én szentelték fel Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szíve tiszteletére. A település 
legnagyobb Istenházának plébánosa Bognár 
Ferenc volt 1987-ben bekövetkezett haláláig. 
Utolsó éveiben, amikor egészségi állapota már 
akadályozta szolgálata ellátásában, 1985 janu-
árjától Miklós János helyettesként, majd 1986. 
szeptember 1-jétől 1989. augusztus 1-jéig plé-
bánosként szolgált. 

 1989. augusztus 1-jétől Hefler Gá-
bor a plébános 1991-ig. Rövid szolgála-
ti ideje alatt történt a plébánia első átépítése, 
és elkészült a templomi padok fűtése is. Elhe-
lyezése után egy éven át Kovács István nyugal-
mazott plébános atya lett a gyülekezet vezetője. 
Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó 1992-
től 2005-ig a vezető, a plébánosi jogokat Sziget-
vári Imre atya gyakorolta.
 1996-ban Keszthelyi Ferenc váci püspök 
atya felszentelte az Andrássy-telepi templom 
új orgonáját.
 Az Erzsébet téri Szűz Mária Szíve plébánia-
templomban 1999-ben a lengyel felmenőkkel ren-
delkező Jozefowicz Mátyás plébániai kormányzó 
vezetésével és lengyel hívő testvérek segítségé-
vel megépítették az Isteni Irgalmasság oltárát, 
amelynek mintájául az eredeti, 1934-ben Krak-
kóban elkészült Krisztus-kép szolgált. A Plébá-
nia elnevezése innentől Irgalmas Jézus Plébánia. 
Az Erzsébet téri templom 2009-től kegytemplom, 

és Irgalmasság Ünnepén – a húsvétot köve-
tő vasárnapon – a vecsési hívek mellett 
az ország számos helységéből érkeznek 
zarándokok, hogy részesülhessenek a 
mennyei irgalom kiáradásában. 
 Mátyás atya 2005-ben a lengyel kato-

likus misszió tagja lett, helyette egy éven 
át Káposztássy Béla plébániai kormány-

zó látta el a hívek lelki gondozását. 2006-tól 
hosszabb időre megoldódni látszott a plébános 
kérdése Varga Péter plébános atya személyében.
 2007. november 16-án ünnepélyesen megnyi-
tották és megszentelték az Andrássy-telepi katoli-
kus egyházközség Erzsébet téri Közösségi Házát. 
Az egyházközség saját erőből építette át a plébáni-
án lévő szolgálati lakást, és felépült az új garázs is. 
 2013-ra az Erzsébet téri templom tetőzete 
kritikus állapotba került. A plébánia gyűjtésbe 
kezdett, támogatókat keresett, ami sikerrel járt. 
2014 őszére elkészült az új tető. 
 2015. május 17-én köszönt el Varga Péter atya 
a híveitől, mert Németországban, az augsbur-
gi magyar misszió vezetőjévé nevezték ki. Ez-
után is a plébánia önálló maradt, plébánosa dr. 
Huszka Mihály lett. 2016-ban Frics Zoltán ál-
landó nős diakónust plébániavezetőnek – szer-
papnak – nevezte ki a püspök atya dr. Huszka 
Mihály plébános mentor tevékenysége mellett.

Az Irgalmas Jézus Plébánia 
temploma, mely Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve nevet viseli, 
december 16-án ünnepelte 
szentelése 60. évfordu-
lóját. Ezen a napon több 
nagyszerű esemény is volt.

Hatvan éve szentelték  
föl a plébániatemplomot

bet tér 2. szám alatt, h/sz/p napokon 9 –11 óráig, 
tel: 06-30/792-6986. Isten áldjon meg minden se-
gítő szándékot!
 Ezeken túl szeretettel hívjuk fel plébániánk 
területén (a várost kettészelő vasútvonaltól Gyál 
felé eső terület) élő lakosok figyelmét, hogy az 
idén egyházi házasságkötést tervező jegyespá-
rok jelentkezését imádságos lelkülettel és öröm-
mel telve várja az egyházközség jegyeseket kí-
sérő csapata. A házasságkötést komolyan meg 
kell alapozni, ezért kérjük, hogy 6 hónappal a 
tervezett időpont előtt jelentkezzenek a plébá-
nia fenti elérhetőségein.
 Szeretetben gazdag új évet kívánok minden 
vecsési testvérnek! Frics Zoltán, plébániavezető

Játék, édesség lapult  
a dobozokban

A gyülekezet

Az Andrássy-telepi római katolikus templom kalandos 
utat járt be a felszentelésig. Történetének felidé- 
zésére forrásként Gál István könyve és a történé- 
sek idején megjelenő Vecsési Tájékoztató szolgált.
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M int minden valóban fontos üzenet 
– karácsony titka is – csak embertől 
emberig ér igazán célba. Mi, keresz-

tények valljuk, hogy karácsony Jézus születésé-
nek ünnepe, de gyakran mi sem karácsony iga-
zi titkát ünnepeljük ilyenkor, sőt, sajnos fennáll 
annak veszélye is, hogy sokakat nem is érdekel, 
kiüresednek… „Kellemes” karácsonyt kíván-
nak egymásnak, mintha azt kívánnák lélekte-
lenül: „Legyen „kellemes” a lábvized, se ne túl 
forró, se ne túl hideg!” Eszerint egy sorba, egy 
értékrendbe helyezik a karácsonyt egy „kelle-
mes” esti lábvízzel?
 Ugye meg tudjuk tenni azt, hogy néha kikap-
csoljuk a TV-t, letesszük a fülhallgatót, egysze-
rűbbé (kevésbé fontossá) tesszük a vásárlásokat 
és a készülődést, hogy legyen időnk és lehetősé-
günk közelebb kerülni karácsony titkához, lé-
nyegéhez.
 Hogy is olvassuk Szent János apostol evangéli-
umának (örömhírének) elején: „Az Ige testté lett 
és közöttünk élt...” Az eredeti szövegben kemé-
nyebben szerepel: „Kai ho logos sarx egeneto – 
És az Ige hússá lett... (Jn 1,14) Nem pusztán testté, 
hanem hússá vált, beteljesült a világba. Nem ért-
jük eléggé, hogy a mindenható Isten saját magát 
korlátozta azért, hogy egészen közel lehessen hoz-
zánk. Annyira szeret minket, hogy 
bőrünkbe akart bújni, tapasztalni 
akarta az emberi élet minden terü-
letét, örömét és szenvedését. Tudni 
akarta, mit jelent csalódni, fázni és 
éhezni, menekülni minden rossz-
tól, rettegni a betegségtől és a ha-
láltól. Tudjuk, Jézusnak is mene-
külni kellett Egyiptomba Heródes 

gyermekgyilkos katonái elől, ő is ér-
zett fáradságot és éhséget, s a saját 
szenvedésével és halálával való fé-
lelmében vérrel verejtékezett: rette-
gett a haláltól, pedig nála senki sem 
tudta jobban, hogy három nap múl-
va feltámad. S ha képesek lennénk 
ezt a maga mélységében átélni, sír-
nánk örömünkben. Varga László 
kaposvári megyéspüspök könyve 
van előttem: „A bőrünk alá bújt Is-
ten” címmel. Ő írja: „Jézus azért jött, 
hogy felébressze bennünk a hitet ab-
ban, hogy Isten végtelenül és feltétel 

nélkül szeret minket. Ebben azonban hinni nem 
könnyű.  Ez az a szeretet, amely képes megváltoz-
tatni bennünket. Úgy tapasztalom azonban, hogy 
bár vágyakozunk rá, félünk a szeretettől. Olyan 
ez, mint amikor a sünök fáznak és közelebb búj-
nak egymáshoz a hidegben. Így már nem fáznak 
annyira, de megszúrják a másikat. Az Istenhez 
való viszonyunkat is a közelség és a távolság ál-
landó váltakozása jellemzi.  Isten ezért újra és újra 
hív bennünket.”
 E hosszú – de talán nem felesleges – beveze-
tés után, térjünk át az ünnepségre. Megszokhat-
tuk már, hogy az ilyen ünnepségeket az iskola 
vezetése úgy oldja meg, nagyon okosan, hogy az 
adott osztály szinte minden tagja részese a sze-
replésnek, feladatot kap mindenki. A kis szerep-
lők – reméljük – később sem fogják elfelejteni, 
hogy – ha rövid ideig is – szentek, angyalok le-
hettek, vagy a szereplő szentek s angyalok köze-
lében voltak. A betanító tanárok tudnák elmon-
dani, hogy a gyermekek milyen lelkesedéssel és 
őszinte hittel tanulták meg és játszották el, akár 
csak pár mondatos szerepüket is. Ezen a délutá-
non az egész rokonság eljön, hogy megnézze, az 
a kisfiú hogyan válik pásztorrá vagy királlyá, 
abból a kislányból hogyan lesz angyal. Így a já-
szolban fekvő Kisjézus a gyermekeken keresz-
tül hatással van a felnőttekre, az egész családra. 

Az idősebbek látva a gyermekeket, újraélhették 
gyermekkori álmaikat és erőt meríthettek belő-
lük. Ez a templomi esemény nem csak a gyer-
mekeket hozza lázba, hanem a családokat is.  
 Akik december 20-án a Jézus Szíve templom-
ban végignézhették, – ha a zsúfolt templomban 
szorongva is a betlehemes játékot, tapasztalhat-
ták, hogy a karácsony mindenkié. Jézus mind-
nyájunk számára megszületett, akár hiszünk 
benne, akár nem.  Az igazgatónő, Sztyehlikné 
Hegyi Krisztina nagyon tartalmas bevezetőjé-
ben említette, hogy Assisi Szent Ferenc kezde-
ményezte a betlehemi barlang állítását, mert élő 
szereplőkkel szerette volna „átélni” a karácsony 
örömét. Az ember paradicsomi bukása után ha-
marosan rájött, hogy szüksége van Istenre, az 
ő megbocsátó irgalmára. Ezért terjedt el olyan 
gyorsan Jézus születésének ünneplése, és lettek 
oly kedvesek a betlehemes játékok.  
 Tapasztalhattuk már, hogy Szentatyánk, Ferenc 
pápa minden megnyilatkozásában a leglényege-
sebb dolgokra szokott figyelmeztetni bennünket. 
Karácsony előtti nap ezt az üzenetet tolmácsol-
ta a Szent Péter téren összegyűlt híveknek: „Az 
emberiségnek, természetesen nekünk is, korunk-
ban hitre és irgalomra van leginkább szüksége.” 
(Méghozzá, nagyon nagy szüksége!) 
 Helyhiány miatt csak felsorolni tudom azok 
nevét, akik a gyermekekkel foglalkoztak, illetve 
közreműködtek a kitűnő előadásban: Vecsési Ze-
neiskola tanárai, Mosolyország óvoda óvó néni, 
a Petőfi iskolából: Dudás Noémi, Szél Sándor-
né, Horváthné Bálint Éva, Nagy Klaudia, Kál-
lainé Szögi Klára, Osikoviczné Csendesi Mária 
és Czékus Jób. 
 A műsort a 3. osztályos tanulók adták elő. A 
műsor után az igazgatónő finom vacsorával és 
kedves szavakkal köszönte meg mindenki áldo-
zatos munkáját, és áldott, boldog, eredményes 
új évet kívánt minden jelenlévőnek!
 Mi, akik részt vehettünk e csodálatos betlehe-
mes játékon december 20-án a Jézus Szíve temp-
lomban, a műsor folyamán többször tapasztal-
hattuk, hogy „a csönd áhítattá sűrűsödik”!
 Köszönjük az iskola vezetésének, a nevelők-
nek s nem utolsó sorban a szereplő gyermekek-
nek, valamint szüleiknek és nagyszüleiknek ezt 
az ünnepi karácsonyi műsort!
 Karácsony fényei lassan kialszanak. De, ha 
„megőrizzük ezt a fényt, s megőrizzük a szere-
tetben való hitünk reményét”, akkor nem volt hi-

ába a gyermekek törekvése.
 Mert e műsor a jóra, a szépre, a 
nemesre kell, hogy késztessen ben-
nünket! Fogadjuk meg Puszta Sán-
dor pap-költő sorait: „…a jóságot 
még ma/ el kéne kezdeni,/oh, ben-
nünk fénylő csillag/merj már meg-
születni!”
 Kép és szöveg: Nagy István Elek

A.D. 2018. karácsonyához
RENDHAGYÓ Gondolatok…
a Petőfi katolikus iskola decemberi karácsonyi ünnepsége alkalmából

Először pár mondat az A.D. (az Úr évében) kifejezéshez: ez azt jelenti, 
hogy a naptári időt Jézus Krisztus születésétől számolták eleink, 
mert a VI. században Dionysius Exiguus szerzetes számításokat 
végzett Róma alapításához (754) viszonyítottan. Az ő számításai 
alapján kezdték az „időt” Jézus Krisztus születésétől számítani.

E zt csak tetézte az Osztrák-
Magyar Monarchia tagálla-
mai (Ausztria és Magyaror-

szág), illetve az egyes országokhoz 
tartozó etnikai, gazdasági és törté-
nelmi okokból elkülöníthető részek 
(pl. Csehország, Horvátország) kö-
zötti „belső tehermegosztás” ellent-
mondásossága. Nagyapáink, apáink 
emlékei szerint a Véderő Főparancs-
nokság sohasem félte a legnehezebb 
frontszakaszokon a magyar vért 
hullatni, miközben a közös hadse-
reg élelmezése is szinte csak Ma-
gyarországra hárult. A katonáknál 
a hiányos és alacsony fejadagok, a 
ruházat hiánya, a papírtalpú ba-
kancs és a hibázó lőszerkiszabás, 
otthon az általános élelmiszerhiány, 
a jegyrendszer megbízhatatlansága, 
a gyorsan terjedő feketepiac, a falu-
si létet mérgező rekvirálás okozott 
növekvő elégedetlenséget. 
 A háború alatt egy közjogi és 
egy közgazdasági természetű kér-
dés uralta a hazai közéletet: a vá-
lasztójog, illetve a földkérdés. 
 A nemzet vérét és verejtékét 
emésztő háború példás katonái a jö-
vőben – a Nagy Háború lezárultával –  
nem zárhatók ki sem a magyar nem-
zet sorsának intézéséből (választó-
jog), sem megélhetési alapok nélkü-
li nincstelenként a nemzetgazdaság 
későbbi gyarapodásából. 1918-ban 
az 1. számú néptörvény cenzustól 
mentes titkos és általános válasz-
tójogot biztosított, majd a Tanács-
köztársaság bukása után megszüle-
tő 1919/5985. ME. rendelet több évre 
előremutatóan adott titkos választási 
lehetőséget, egykamarás parlament-
tel, de állampolgársági előírásokhoz 
kapcsolódóan. Az egyik cél – a vá-
lasztásra jogosultak körének bőví-
tése – közvetlenül a Nagy Háború 
után tehát megvalósult.
 De hol a vérrel kiérdemelt föld? 
Kapnak-e tartós és hosszútávon elő-
remutató megélhetési biztonságot a 
legvitézebbek?
 1920-ban megszületett a 6650 
ME. rendelet a vitézi telekről, 

amelynek első szakasza az alábbi-
akról szól:
 „ 1.§.
A magyar állam védelmében kitűnt 
fedhetetlen honfiak részére a haza 
el nem múló hálája jeléül ingatla-
nok adományozhatók akképpen, 
hogy az adományozott ingatlanok-
hoz meghatározott közszolgálatok 
teljesítésének kötelezettsége fűző-
dik és az ingatlan a jelen rendelet-
ben meghatározott különleges jogi 
minőséget nyeri. Az ilyen ingatlan 
neve: vitézi telek.”
 A vitézi telkek döntően önkén-
tes adományozás útján keletkez-
tek, nem voltak megterhelhetők, 
és jellemzően egyenesági elsőszü-
lött fiúgyermek irányába örökítőd-
tek. Vitézi telket kaphattak olyanok, 
akik a vitézi címet kiérdemelték és 
akik azért folyamodtak. Ily módon 
teremtődött meg a napjainkig jog-
folytonos Vitézi Rend egykori gaz-
dasági alapja.

 Mai történelmi tudatunkban 
gyenge az egykori vitézek em-
lékezete. Nem is csoda, hiszen a 
kommunista rendszer agymosása 
elfelejtendőnek, „forradalmi ha-
gyományainkkal” ellentétesnek, sőt 
egyfajta „Horthy-csatlósnak” ítél-

te őket. De a négy évtizedes fele-
dés homálya a rendszerváltást kö-
vetően eloszlott, s újfent megnyílt 
az esély arra, hogy a vitéz legfőbb 
sajátossága ismét a maga nagysze-
rűségében jelenjen meg: a VITÉZ 
címet vitézi tettekkel lehetett kiér-
demelni.
 Gál István vecsési vitézeket be-
mutató nagyszerű könyve össze-
sen 27 vecsési illetékességű vitéz-
ről számol be. Mindannyian hősi 
tettek véghez vivői voltak.
 S bár a harctéri érdemek az ese-
mények gyors lefolyása miatt nem 
mindig kerültek rögzítésre, s a fe-
lettes szervek meglehetősen szűk-
markúan mérték az elismerést, még-
is a vitézi tett előbb-utóbb utat tört 
az elismerésért. A „szépen deko-
rált” vecsésiek közül két személyt 
emelnénk ki:
 A legmagasabb tiszti kitűnte-
tést kapta: vitéz topolylucskai és 
kü ke mezei Bánó Lehel huszár ez-
re des, aki kiérdemelte a III. osztá-
lyú Vaskoronarendet.

 Ő egyébként számos egyéb ki-
tűntetés (III. osztályú Katonai Ér-
demkereszt, Ezüst Sigmum Landis 

HELYTÖRTÉNET

A Nagy Háború időszakában a növekvő ellátási igényekkel fellépő  
front szükséglete és a gyorsan romló hátországi életviszonyok állították 

nehezen megoldható kihívás elé a mindenkori magyar kormányt.

Hol terem  
a magyar vitéz? – III.

és a Porosz vaskereszt) tulajdono-
sa is volt, és 1936–1940. között Ve-
csés Nagyközség bírájaként tevé-
kenykedett.
 A legmagasabb legénységi ki-
tűntetést kapta: vitéz Zelei György 
honvéd (egyébként a vecsési Vitéz-
soron lakott), aki kiérdemelte az 
Arany Vitézségi Érmet, a buda-
pesti 1. honvéd gyalogezred  ka-
tonájaként.

 (Mindkét kitüntetett katonára 
Gál István könyve hívta fel a fi-
gyelmemet.)
 Egyébként a vitézi cím kérelmé-
hez és eredményes elbírálásához az 
előbbi két kitűntetés – nemzethűség 
bizonyításával együtt – elégséges-
nek bizonyult. Legtöbbször olyan 
legénységi állományú katonák, il-
letve tiszthelyettesek kérelmezték, 
akik az alábbi kitüntetéssor birto-
kosai voltak: I. oszt. Ezüst Vitéz-
ségi Érem („Nagyezüst”), II. oszt. 
Ezüst Vitézségi Érem („Kisezüst”), 
Bronz Vitézségi Érem, Sebesülési 
Érem, Károly Csapatkereszt.
 A Vitézek száz éve a Hazáért és 
a Királyért harcoltak, sokszor a leg-
nehezebb körülmények között – vi-
tézül. 
 Emléküket magyar hazafiként 
őrizzük meg! Csuhaj V. Imre

A Vitézi Rend jelvénye

III. osztályú Vaskoronarend
hadidíszítménnyel és kardokkal

IV. Károly – Arany Vitézségi Érem

Betlehemes 
játék

Közreműködtek a Vecsési Zeneiskola tanárai
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  Első alkalommal rendezték meg a fővá-
rosban a Yokkao Muay Thai Magyar Baj-
nokságot, melyen a vecsési Becker Richárd 
is harcba szállt a bajnoki címért. Ricsi a mo-
nori GET Gym Muay Thai Club harcművé-
szeti iskola színeiben indult a versenyen, a 
küzdelmekre a kilencszeres magyar bajnok, 
Beck Jenő készítette fel. Bár a végső győze-
lem nem jött össze, a vecsési sportoló a má-
sodik helyet szerezte meg a tornán, de ezzel 
az eredménnyel is elégedett – mondta.   
 Becker Richárdnak nem ez volt az első ko-
molyabb megmérettetése a ringben, 2015-ben 
kadetkategóriában indult a 67 kilogrammo-
sok között, a küzdelmek végén pedig a do-
bogó legfelső fokára állhatott fel. 
 – Évekkel ezelőtt még úszóként kezdtem 
a sportot, de egy idő után úgy éreztem, jobb 
lenne inkább egy szárazföldi sportágat vá-
lasztani. Önvédelmet is szerettem volna ta-
nulni, végül ezért esett a választásom a muay 
thai-ra, ismertebb nevén a thai bokszra – vá-
laszolta Becker Richárd arra a kérdésünkre, 
miért éppen ezt a kemény küzdősportot vá-
lasztotta? Hozzátette, sokat köszönhet edző-
jének, Beck Jenőnek, akinek a segítségével 
sokat fejlődött az utóbbi időben. 
 Becker Richárd legközelebb a monori muay- 
thai gálán léphet ringbe, a távolabbi jövőben 
pedig újra kipróbálná magát a magyar baj-
nokságban.   R.

 A vecsési karatésok 2018-ban 
megrendezett versenyeken 43-szor 
vehettek át érmeket.
 Ebből: 19 arany, 9 ezüst és 15 
bronzérem gazdája lett vecsési ka-
ratézó.
 Gratulálunk a versenyzőknek 
és további sok sikert kívánunk a 
2019-es évben is!
 Szívesen várunk mindenkit, aki 
sportolni, mozogni szeretne. Csa-
ládok is jelentkezhetnek. Edzőte-
rem: Vecsés, Fő út 112. Telefon: 
06-20-544-2114 vagy 06-30-387-
7936.
 „OSS” Szakosztály vezetősége

Muay thai

 xxx

A Pest Megyei Békéltető Testü-
let a Pest Megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi Ke-

reskedelmi és Iparkamara mel-
lett működő független testület. 
Hatáskörébe tartozik a Pest 
megyében lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelke-
ző fogyasztók által kezdemé-
nyezett jogviták bírósági eljárá-
son kívüli rendezése. Fogyasztói 
jogvitának minősül a termék és szol-
gáltatás minőségével összefüggő vitás 
ügy, amely a fogyasztó és a vállalkozás között 
keletkezett. Ha a fogyasztónak hitellel vagy biz-
tosítási eseménnyel kapcsolatos panasza van, ak-
kor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell for-
dulnia. Határon átnyúló ügyekkel az Európai 
Fogyasztói Központ foglalkozik. A Pest Megyei 
Békéltető Testület a hozzá benyújtott, a hatáskö-
rébe nem tartozó kérelmeket hivatalból átteszi a 
hatáskörrel rendelkező szervezethez, vagy írás-
ban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy mely szerve-
zethez lehet közvetlenül fordulnia. Így például, 
ha hátrányos megkülönböztetést tapasztal, ak-
kor az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz nyújt-
hatja be panaszát.
 A békéltető eljárást a fogyasztó kezdeményez-
heti, aki a terméket megvásárolta, vagy igénybe 
vette a szolgáltatást. A természetes személyen 
kívül a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi 
személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás is fogyasztónak minősül a gaz-
dasági tevékenységi körén kívüli jogvitában. 
 A békéltető testületi eljárás megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal 
érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy 
rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyí-
tani kell.
 Az eljárást írásban, postán feladott levél-
ben, vagy e-mailben benyújtott kérelemmel 
kell kezdeményezni. Panaszküldésre lehetőség 
van a Testület www.panaszrendezes.hu honlap-
ján a „Panaszküldés” menüpont segítségével is 
az elektronikus nyomtatványok kitöltésével és 
a mellékletek csatolásával. 
 A kérelemhez másolatban csatolni kell azo-
kat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó 
a beadványában bizonyítékként hivatkozik, kü-
lönösen a számla, nyugta, garanciajegy, jegyző-
könyv, munkalap, szakvélemény, levelezések, a 

vállalkozás nyilatkozata a jogvita köz-
vetlen rendezésének elutasításáról.

 Feleket az eljárásban meg-
hatalmazott képviselheti. A 
vállalkozást törvényes, szer-
vezeti vagy jogi képviselő 
(ügyvéd) képviseli. A fo-
gyasztót bármely termé-
szetes vagy jogi személy, il-

letőleg jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet kép-

viselheti. A meghatalmazás erede-
ti példányát a kérelemhez csatolni kell. 

A Békéltető Testület a meghatalmazottnak kéz-
besíti postai vagy elektronikus úton az eljárás 
lefolytatásához szükséges értesítéseket és a ha-
tározatot.
 A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok alap-
ján a Pest Megyei Békéltető Testület felveszi a 
kapcsolatot a bepanaszolt vállalkozással és az 
ügyet előkészíti a meghallgatás (tárgyalás) meg-
tartására. Háromtagú eljáró tanács vagy jogász 
képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytat-
ja le a meghallgatást. A háromtagú tanácsnak 
is van jogász képzettségű tagja vagy a tanács 
elnöke rendelkezik az előírt végzettséggel. A 
fogyasztó és a vállalkozás a megküldött listá-
ból választott tagot jelölhet a háromtagú eljáró 
tanácsba. A jelölt tag független szakértő, nem 
képviselője a feleknek. Ha a felek a jelölést el-
mulasztják, vagy nem kívánnak élni ezzel a le-
hetőséggel, akkor a Testület elnöke jelöli ki az 
eljáró tanács tagját.. A háromtagú tanács elnö-
két vagy az egyedül eljáró testületi tagot a min-
dig a Testület elnöke jelöli ki. 
 Aki szeretné, hogy ügyében jogi képviselő 
járjon el, ügyvédet kell megbíznia. 
 Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró tes-
tületi tag a meghallgatás befejezését követően 
az okirati bizonyítékok, szükség esetén tárgyi 
bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján 
határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, melyet a 
meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács ha-
tározata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása 
határozattal vagy ajánlás. A kihirdetett határo-
zatot az eljáró tanács 30 napon belül postán, tér-
tivevényes ajánlott levélben megküldi a felek-
nek vagy meghatalmazottaiknak.
 A vállalkozást az eljárásban együttműkö-
dési kötelezettség terheli, így a fogyasztói pa-
naszra válasziratot kell küldenie a Testület ré-

Vecsési ezüst-
érem a muay 
thai-tornán

Karate-  
hírek 

Mester és tanítványa, azaz 
a kilencszeres magyar baj-
nok Beck Jenő és a bajnoki 
ezüstérmes Becker Richárd 

Görgényi Bence győzelme a 27. Hungarian 
Tatami Karate Kupán, ahol 16 ország 
korosztályos karatékái vettek részt

Az S.K.I.F. elnöke Kancho Nobu-
aki Kanazawa 8-danos mester 
jutalomban részesítette Sensei 
Fridrich György 7-danos mes-
tert, az S.K.I.F-H. főinstruktorát, 
aki 1988-ban alapító tagja volt 
a szövetségnek

Amit a békéltetésről
tudni kell 2019-ben

FOGYASZTÓVÉDELEM

szére. Ha a vállalkozásnak Pest megyében van 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe – egyez-
ség létrehozására is feljogosított képviselőt kell 
küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem 
teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi ha-
tóság bírságot szab ki, mely kis- és középvállal-
kozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, 
nagyvállalkozások esetében az éves árbevétel-
hez igazodóan, akár milliós tétel is lehet. 
 A Pest Megyei Békéltető Testület ügyfelei 
tájékoztatást kérhetnek és igénybe vehetik a ta-
nácsadás lehetőségét is.
 A fogyasztói panaszok rendezését kezdemé-
nyező kérelmeket az alábbiak szerint lehet be-
nyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez: 
személyesen a Testület székhelyén félfogadá-
si időben, keddtől csütörtökig 9–14 óra között 
lehet benyújtani, vagy postai küldeményként a 
Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240. címre lehet feladni.
 Postán feladott küldeményként levelezési cím-
re is küldhetők. 
	 Pest	Megyei	Békéltető	Testület	
 1364 Budapest, Pf.: 81
 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 Fogyasztói panaszok, beadványok 
	 elektronikus	megküldése
 www.panaszrendezes.hu vagy
 www.pestmegyeibekelteto.hu
	 „Panaszküldés”	menüpont	segítségével

Dr. Csanádi Károly, a Pest Megyei  
Békéltető Testület elnöke

A békéltetés ingyenes, rövid időtartamú, szakszerű bíróságon kí-
vüli vitarendező eljárás. Célja az egyezség létrehozása a fogyasztó 
és a vállalkozás között keletkezett jogvitában. Ha az egyezség 
nem jön létre a felek között, akkor a békéltető testület eljáró ta-
nácsa a rendelkezésére álló bizonyítékok és a felek nyilatkozatai 
alapján döntést hoz a fogyasztói panasz rendezéséről. A békélte-
tő eljárás minden megyében és a fővárosban a kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető testületekben történik.

Dr. Csa-
nádi

Károly

Hirdetés

Jelentkezni személyesen  
a temetkezési irodában lehet  

munkanapokon 8 és 16 óra között. 

SZIGÜ Temetkezési KFT. 
munkaerőt keres sírásási, 
kert rendezési, takarítási, 

szállítási feladatokra. 

FELTÉTEL: 
B kategóriás vezetői engedély  

megléte, és aktív vezetési gyakorlat. 

Cím: 2220 VECSÉS, 
Ecseri út 11. 

(a temető  
főbejáratával 

szemben)

• Lakásfelújítás A-Z-ig 
• Karbantartás, tetőjavítás
• Nyílászárók
• Homlokzatszigetelés
• Lakatos munkák
•  Egyedi bútortervezés és gyártás  

(lakás, konyha, gardrob, iroda)

Mobil: 
06-70-390-1111
Web: 
www.flvkomplex.hu
Cím:  
FLV Komplex Kft. 2220 
Vecsés, Klapka utca 4.

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték
Sitt, szemét, sóder, 

homok, termőföld szállítás 
és gépi földmunka 
(BOBCAT és JCB).

3, 4, 8 m3-es konténer.
ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin
tel.: 06-20/984 9242

KonténEr 
szállítás

Karate
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 A decemberi VT-ben úgy summáztuk az őszt, 
hogy a 6. hely nem rossz, de lehetett volna jobb 
is. Meglepő győzelmek és bosszantó vereségek 
tarkították a szezont. Az alábbi statisztikák sze-
rint megalapozott az a kijelentés, hogy a támadó-
játék csapnivaló, a védőjáték viszont szenzációs, 
és hazai pályán úszott el a jobb helyezés reménye.
 Idézzük fel a fontosabb adatokat:

 A decemberi utolsó forduló eredményével adó-
sak vagyunk még. Ezen túl érdemes még visz-
szatekinteni néhány statisztikával az őszre, hát-
ha közelebb jutunk annak megfejtéséhez, hogy 
milyen változás kellene ahhoz, hogy ne váljék 
valóra a címbeli jóslat.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–VECSÉ-
SI SE 33-24 (18-16)
Gyöngyös, játékvezetők: Nagy, Túróczy.
VECSÉS: Kránitz – Takó D. 7 (5), Marczinkó 
5, Benmiloud 3, Nagy A. 1, Spekhardt 2, Antal 
L. 2. Csere: Vitáris (kapus), Antal M., Lendvay, 
Vizler 2, Simányi 1, Radoszavljevics 1. Edző: 
Damir Sztojanovics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 12. p.: 8–7. 
18. p.: 11–10. 24. p.: 14–12. 36. p.: 20–17. 42. p.: 
23–19. 48. p.: 25–21. 54. p.: 28–22
 Kiállítások: 12, ill. 4 perc
 Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5

Damir Sztojanovics: – Az első félidei teljesít-
ményünkkel elégedettek lehetünk. A szünet 
után, amíg erővel bírtuk, küzdöttünk. Sajnos, 
nem tudtam kellően frissíteni a csapatot. A vé-
gére felőrlődtünk.

Az őszi végeredmény

Ami szembetűnő, hogy idegenben több gólt sze-
reztünk, mint a „hazai” pályán.

Házi	gólszerzők	listája:
47: Takó (ezzel az előkelő 20. helyen áll a profil-
iga mezőnyében!), 33: Marczinkó, 32: Benmiloud, 
22: Radoszavljevics, 21: Simányi, 20: Spekhardt, 
19: Antal L., Vízler, 16: Haszilló, Vojinovic, 15: 
Lendvay, 12: Kökény, 8: Antal M., 4: Nagy A 
 A tabella minket jobban érdeklő részét te-
kintve azt láthatjuk, hogy a 9. helyezett Dabas-
tól kezdődik a kiesési zóna. Dabas már lejátszott 
egy tavaszi mérkőzést, és 8 pontja van. A 10. he-
lyen a DVTK–Eger gárdája áll szintén 8 ponttal. 
A 11. és a 12. pozíciót 6-6 ponttal Budakalász és 
Cegléd birtokolja. A már kiesőhelynek számító 
13. helyen Mezőkövesdet találjuk 5 ponttal, de 
ők is lejátszottak már egy meccset tavaszról.
 Február elején kezdődik a tavaszi szezon. A 
riválisok elleni menetrend a következő: 

 Tartozunk az utolsó mérkőzés 
gólszerzőinek felsorolásával. Fel-
idézzük továbbá néhány statisztikai 
adattal az őszi idényt, és megérdek-
lődtük Vitányi Attila edzőtől, hogy 
történt-e változás a keretben, és ho-
gyan készülnek a tavaszi idényre? 

Vecsési SE–Csepel DSE 
27-26 (16-12)
Gólszerzők: Halmos 6, Pomozi 6, 
Sebők 5, Doszpod 4, Pasqualetti 3, 
Kovács 1, Martinek 1, Potornai 1
 Szoros mérkőzésen értékes két 
ponttal tapadunk az élbolyhoz.

Az őszi idény végén a tabellát a 
Tempo KSE vezeti 18 ponttal és im-
ponáló (71) gólkülönbséggel. Az él-
lovast három 16 pontos gárda: TFSE, 
Inárcs-Örkény és Tököl követi.
 A 6. helyet a 12 pontos Csepel 
együttese foglalja el.

A csoport gólszerzőinek listáján az 
első húsz között három vecsésit is 
találunk. Martinek Emőke 50 gól-
lal a 15. legjobb gólvadász. Pomozi 
Nikolett 49 (16.) és Doszpod Réka 
45 (18.) találattal található az él-
mezőnyben.

Vitányi: Erősödött a csapat!

Vitányi Attila edző: 
 – A felkészülést három részre 
osztottuk. Az első két hétben a fi-
zikai alapok, az állóképesség és az 
erő fejlesztésén volt a fő hangsúly. 
A második 2 hétben a gyorsítás és a 

technika fejlesztését próbáljuk meg 
javítani, az utolsó 2 hétben pedig a 
taktikai elemek tökéletesítésére he-
lyezzük a hangsúlyt.
 Ezek mellett már a felkészülés 
elejétől hetente edzőmérkőzéseket 
játszunk, ezzel is igyekszünk kicsit 
változatossá tenni az első két részét 
az alapozásnak. Ellenfeleink között 
NB I/B-s, NB II-es, és BP I. osztá-
lyú csapat is szerepel, így minden 
egyes mérkőzés más-más célt fog 
szolgálni a februári 16-ai rajthoz.
 A fiatal Balázs Barbara más 
egyesületben folytatja tavasszal, 
ami reméljük a fejlődését szolgál-
ja majd!
 Beállóban sikerült erősítenünk 
Sinka Halász Szabina személyé-
ben. A másik új szerzeménnyel, 
Gyebrovszki Zitával egy balkezes 
játékossal lesz nagyobb a variáci-
ós lehetőségünk. Velük abszolút 
erősödtünk, s mindenképpen ér-
met szeretnénk a májusi végelszá-
molásnál!
 Jelenleg olyan 16 játékos alkot-
ja ezt a Vecsési csapatot; minden 
posztra két ugyanolyan képességű 
játékossal számolhatok. Ez nagyon 
jó érzés, s az, hogy ilyen alázattal 
és elszántsággal dolgozik minden-
ki, minden edző álma lehet.

Rajt február 16-án!

Két kemény rangadóval kezdődik a 
tavasz. A nyitányon, Üllőn fogadjuk 
a bajnokesélyes Tempo KSE gárdáját. 
Rá egy hétre vendégként megyünk 
Inárcs-Örkény csapatához. A tavasz 
során öt alkalommal hazai pályán, 
és hatszor idegenben játszunk. Az 
élmezőnyből TFSE idejön, míg Tö-
kölre mi megyünk. Jó teljesítmény-
re lesz szükség ahhoz, hogy érem-
nek örülhessünk májusban. szajan

FÉRFI – K&H Liga

Azt mondják  
rólunk: mi már 
kiestünk…

Kézilabda Magyar Kupa – a legjobb 16 közé jutásért

AGROFEED SZESE ETO–Vecsési SE 
25-15 (13-7)
Ezt a mérkőzést még novemberben játszották. 
Régi NB I/B-s ellenfelünk és riválisunk Iváncsik 
Tamás nélkül is lelépett bennünket.

Magyar Liga Kupa

Négy 4 csapatos csoportban játszanak oda-visz-
szavágó alapon a gárdák, október végétől janu-
ár végéig tart a sorozat. Ezek után lássunk cso-
dát – eredmények:
 Vecsés–Cegléd 31-31
 Vecsés–Dabas 32-33
 Dabas–Vecsés 26-27
 Cegléd–Vecsés 24-37
 Négy forduló után – a Kecskemét elleni két 
meccs előtt – mi vezetjük a tabellát.
 A csodához és a bennmaradás kérdéséhez 
nyomatékosítani kell: ennek a kupasorozatnak 
az az érdekessége, hogy csak magyar (vagy már 
honosított) játékosok léphetnek pályára. Megis-
métlem a decemberi VT-ben leírtakat: „…jobb 
tavaszt várunk, hiszen voltak szoros mérkőzé-
sek, pontokat ígérő pillanatok. Persze, ne legyünk 
igazságtalanok, ez profiliga. Vannak csapatok, 
ahol keresni is nehéz magyar srácokat. Ha csak 
a mostani három találkozót átnézzük – nem a 
veszprémit! – láthatjuk az idegenlégiósok hadát.”
 Vagyis a bennmaradáshoz játékosok kelle-
nek, olyan légiósok, akik valódi erősítést jelente-
nek. Hiába az a nézet, amit ellenfeleink a meccsek 
után elmondanak: „sportszerű és szimpatikus a 
vecsési gárda”, „sok sikert kívánunk nekik” – et-
től nem lesz újabb profi idény. A napokban dől el, 
hogy sikerül-e jelentősen megerősíteni a keretet, 
ha nem, akkor csak arra törekedhetünk, hogy leg-
feljebb ez a leírt imázs maradjon meg. szalontai

A helyi góllövőlista: 12: Koziorowski, 3: Csiszár, 
1: Kiss, Daruka, Reydan, Piros 

Csapat Meccs Gy. D. V. LG-KG Pont

14. Vecsés SE 13 0 0 13 284 – 391 0

Csapat M. Gy. D. V. LG-KG P.

5. Vecsés SE 11 7 1 3 309-278 15

Otthon 7 0 0 7 144 – 202 0

Idegenben 6 0 0 6 140 – 189 0

Otthon 6 5 0 1 167-140 10

Idegenben 5 2 1 2 142-138 5

Csapat Meccs Gy. D. V. LG-KG Pont

6. Vecsési FC 15   7 3 5 19-13 14 

Otthon: 7   3 2 2 6-6 11
Idegenben: 8   4 1 3 13-7 13

Február 3.: Dabas–Vecsés
Február 10.: Vecsés–Cegléd
Március 3.: Vecsés–Budakalász
Március 17.: Vecsés–Eger-DVTK
Május 5.: Mezőkövesd–Vecsés

További 
mérkőzések:

A régi-új 
edzővel vágunk  
neki a tavasznak

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
LABDARÚGÁS 

Czibolya Zoltán elnök a VFC honlapján kö-
szöntötte a focikedvelők táborát, ebből idézünk:
 „Gendúr László vezetőedző, aki a csapatott 
irányította az őszi bajnoki szezonban, elköszönt 
a klubtól. László a magánéletében megnöveke-
dett elfoglaltságok miatt nem tudta tovább vál-
lalni az edzői feladatokat a csapatnál. Szeretném 
megköszönni a munkáját, és a továbbiakban sok 
sikert kívánok neki, mind a sport, mind a ma-
gánéletében.
 A csapatnál továbbiakban a vezetőedzői fel-
adatokat Vincze Gábor fogja ellátni. Gábor nagy 
örömmel tért vissza hozzánk, úgy érzi, hogy tá-
vozásakor egy befejezetlen dolgot hagyott maga 
után, amit most szeretne befejezni, megvalósí-
tani. Nagyon sok sikert kívánok neki!
 A csapat felkészülése 2019. január 14-én kez-
dődik. A változásokról és a felkészülési mérkő-
zésekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.”

Miután a VT lapzártája, majdnem egybeesik a 
csapat felkészülésének kezdetével, ezért já té-
kos mozgásról még korai beszámolni, de bizto-
san lesznek távozók és érkezők. Mindenesetre 
a már elkészült nagypályás műfüves pálya nagy 
előnyt jelenthet a felkészülésben. Februári szá-
munkban már bővebb információval szolgálha-
tunk a február végi rajt előtt. Addig is figyeljék 
a klub honlapját: www.vecsesfc.

szalontai

Élmezőnyben vagyunk, 
és minden lehetséges

NB II Déli csoport
Kézilabda – női 

A Vecsési Kézilabda Szak-
osztály U12 fiúcsapata is 
részt vett január 5-én az 

Ózdi Kézilabda Club által szer-
vezett Bencze Tamás Emléktor-
nán. A fiúk nagyon jól szerepeltek, 
a csoportkörben mindkét ellen-
felüket 15 góllal győzték le, így 
csoportelsőként jutottak a döntő-
be, ahol Gyöngyös csapatával ját-
szottak az első helyért. A mérkőzé-
sen végül a gyöngyösiek nyertek, a 
vecsésiek pedig a második helyen 
végeztek. A torna legjobb kapusá-
nak a vecsési Terebesi Zsoltot vá-
lasztotta a zsűri.
 A Vecsés SE U11 és U13 (a csa-
patok edzője Németh Tímea) kor-
osztály leány kézilabdázói képvi-
selték az egyesületet a december 
21. és 23. között megrendezett Fe-
renczi-Budapest Kupán. Az ese-
ményre összesen 253 csapat neve-
zett, a mérkőzések hét helyszínen 
zajlottak. 
 Összesen 8 lány U11 korosztá-
lyos csapat nevezett a tornára, az 
együtteseket két négycsapatos cso-
portba sorsolták. Az U11-es kor-
osztályú vecsési leányok az A jelű 
csoportba kerültek az ASI DSE, az 
Érdi Sport Kft. I. és a Kalmár Zol-
tán DSE csapatai mellett. A gárda 
derekasan helytállt a csoportmérkő-
zéseken és első helyezettként jutott 
tovább. A döntőbe kerülésért a B 
jelű csoport második helyezettjével 
kellett megküzdeniük. A Pumukli 
KUA ellen izgalmas mérkőzésen vé-
gül 9-8-ra nyertünk. A döntőt egy 
nappal később rendezték, a vecsési 
leányok ellenfele az Érdi Sport Kft. 
II. együttese volt. A vecsési gárda 
jó játékkal, 12-7 arányban felülmúl-
ta ellenfelét, a győzelemmel pedig 

elhódították a kupát. A mérkőzé-
seken a legtöbb gólt (45) Ari Lídia 
Panna (Vecsés SE) szerezte. Bart-
ha Dóra és Moravecz Laura (Ve-
csés SE) 8-8 góllal járult hozzá a 
kupagyőzelemhez.  
 Az U13 korosztályban kilenc 
csapat szállt versenybe a kupáért. 
A csapatok egy négyes és egy ötös 
csoportban játszották a csoportmér-
kőzéseket. A Vecsés itt is az A jelű 
csoportba került a Dabas KC VSE, 
az ASI DSE, a Mohácsi TE 1888 
és a román CSM Fogaras kézilab-
dázóival együtt. A vecsési lányok 
a második helyen jutottak tovább 
csoportjukból. A döntőbe jutásért 
a B jelű csoport első helyezettjével, 
a Debreceni Sportcentrum KN csa-
patával játszottak a vecsési lányok, 
a tapasztaltabb debreceni alakulat 
16-9 arányban felülmúlta leánya-
inkat, akik így a harmadik helyért 
játszhattak. Ez a mérkőzés sem ígér-
kezett könnyűnek a KMSE végül 
13-8 arányban tudott győzni, ami 
azt jelentette, hogy az U13-as ve-
csési leánycsapat a negyedik he-
lyen zárta a tornát. Kiss Edina lőt-
te a legtöbb gólt (19) a Vecsés SE 
U13 csapatából, Lugosfalvi Lilla 
pedig 14 találatot jegyzett. 

A fiúk a Bencze Tamás emléktornán, a leányok a 
Ferenczi-Budapest Kupán értek el jó eredményt.   

Jól szerepelt  
az utánpótlás
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INFORMÁCIÓK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
ÜGYFÉLFOGADÁSA

INFORMÁCIÓK

Szlahó Csaba polgármester (2. vk.) 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: polgarmester@vecses.hu
Páratlan héten csütörtök 9-12-ig 
(egyeztetés szükséges).

Mohainé Jakab Anikó jegyző 
Tel.: 06-29/555-211, 06-29/555-206; 
e-mail: jegyzo@vecses.hu
Minden csütörtök 9-12-ig. 

Tábori Ferenc alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06-30/648-5819; e-mail: taborif@vecses.hu
Páros héten csütörtök 9-12-ig.
  
Frühwirthné Halász Melinda (3. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4539; 
e-mail: Fruhwirth.Melinda@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

dr. Lugosi Mária (4. vk.) 
Tel.: 06-30/649-4538; e-mail: lugosim@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Várszegi Csaba (5. vk.) 
Tel.: 06-30/843-7687; e-mail: Varszegi.Csaba@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Saska Istvánné (6. vk.) 
Tel.: 06-30/668-5552
Előzetes egyeztetés szerint. 

Czibolya Zoltán (7. vk.) 
Tel.: 06-70/323-8264; 
e-mail: czibolya620508@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint. 

Alattyányi István (8. vk.) 
Tel.: 06-30/648-5820; e-mail: alattyanyi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Oláh László 
Tel.: 06-30/579-5478; e-mail: OlahL@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

Szabó Attila
Tel.: 06-70/771-5085; e-mail: szabobakterattila@gmail.
com Előzetes egyeztetés szerint. 

Tóth Judit 
Tel.: 06-30/252-2797; e-mail: TothJ@vecses.hu
Előzetes egyeztetés szerint. 

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televí-
zió műsora – az UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a 
WTV (Williams Tv) csatornán fogható. 
Vecsési Magazin sugárzási ideje kedd: 18:00, 
szerda: 21:00, péntek:18:00, vasárnap:18:00.

A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat az alábbi elérhetőségeken várják. 
Tel./fax: 06-29/352-362, 06-20/985-6914, 
e-mail: williams@williams.hu.

FONTOS
tudnivalók

Közérdekű információk 

Közbiztonság

Egészségügyi intézmények

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kulturális intézmények

Szolgáltatás

Szociális intézmények

Oktatási intézmények

Központi telefonszámok: 
Mentők: 104 Tűzoltók: 105  Rendőrség: 107 Általános segélyhívó: 112,  Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal: Vecsési Okmányiroda, 
2220 Vecsés, Szent István tér 1. Tel.: +36-29/352-000; titkarsag@vecses.hu, 
ügyfélfogadási idő: hétfő 1230–1600; szerda 800–1200,1230–1800; csütörtök 800–1200

Szlahó Csaba polgármester: 
2220 Vecsés, Szent István tér 1.; +36-29/555-209, polgármester@vecses.hu , 
ügyfélfogadási ideje: páratlan héten csütörtök: 800–1200-ig (egyeztetés szükséges)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: 
Tel: +36-29/555-211, jegyzo@vecses.hu, ügyfélfogadási ideje: csütörtök 800–1200-ig

Vecsési Kormányablak: 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central)
Ügyfélfogadás: hétfő 700–1700, kedd és csüt.  800–1800, szerda 800–2000péntek 800–1600

Közjegyzői iroda: 2220 Vecsés, Fő út 110.
Dr. Bíróné Dr. Tóth Zsiga Beatrix, +36-29/353-176; +36/70-472-5616
Dr. Bencze Erika, +36-29/613-072, +36-30/268-3488  

Német Nemzetiségi Önkormányzat:  
2220 Vecsés, Fő út 49., +36-30/649-4540; www.wetschesch.hu

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 2220 Vecsés Fő utca 112., +36-29/357-898

Rendőrjárőr: +36-30/948-1438 (alapdíjas, éjjel-nappal hívható)
Vecsési körzeti megbízott: +36-70/492-0773 (rendőrségi jogi ügyek, családi veszekedések)
Önkormányzati ingyenes zöldszám: +36-80/981-121 

(bűncselekmény, szabálysértés, csendháborítás stb.)
Vecsési Rendőrőrs: 2220 Vecsés, Fő út 56. +36-29/610-534; monorrk@pest.police.hu
Polgárőrség készenléti szolgálat: +36-30/758-5420 
Telefontanú: (név nélküli bűncselekmény-bejelentés): +36-80/555-111
Drogsegély (BRFK): +36-80/202-502

Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – január 21-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – január 28-ával,  
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – február 4-ével, 
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – február 11-ével, 
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – február 18-ával,   
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – február 25-ével, kezdődő 
héten ügyeletes. 
   Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika nyitva van. 

A hétvégi nyitvatartás után és hét közben az éjszakai időszakban az adott héten ügyeletes 
gyógyszertárat kell keresni.

Bálint Ágnes Kulturális Központ
2220 Vecsés, Telepi út 43., +36-29/350-279, www.kulturba.hu

Róder Imre Városi Könyvtár
2220 Vecsés Telepi út 43., +36-29/354-391, www.vecsesikonyvtar.hu

ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200

ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-80/980-030, kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.: 

2220 Vecsés, Kossuth L. u. 38-40.; +36-29/340-010, https://dpmv.hu/   
Ügyfélfogadás: hétfő–kedd:  800–1400; szerda: 800–2000; csüt: 800–1400; péntek: 700–1300

FŐGÁZ ügyfélszolgálat: 1. sz. Posta 2220 Vecsés, Telepi út 47–49., 06-40/474-474
hétfő: 1400–1800; szerda: 800–1200

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.: 2220 Vecsés, Károly u. 2., +36-29/350-563 
Posta 1: 2220 Vecsés, Telepi út 47-49., 36-29/350-383 
Posta 2: 2222 Vecsés, Arany János utca 43., +36-29/350-241 
Vecsési gyepmester: Herczig József Tel: +36-20/964-3025; +36-70/364-9503
Williams TV és Rádió: 

Stúdió: 2220 Vecsés, Telepi 83. Telefon: +36-29/352-362, www.williams.hu
Szerkesztőség nyitvatartása: hétköznap 900–1200 és 1400–1800 

Közlekedés:
Vecsési helyi járat: Halmy térről Market Centralig hétközben indul: 800; 9.00; 1100; 1300, 
szombaton 800 és 900 órakor, Market Centraltól Halmy térig indul 
hétközben: 830; 930, 1130; 1400, szombaton: 830; 930

Volán: www.volanbusz.hu
MÁV: www.elvira.hu  

Semmelweis Ignác Bölcsőde: 2220 Vecsés, Mária u., 1. +36-29/350–139
Gondozási Központ: 2220 Vecsés Jókai Mór u. 8., +36-29/350-267
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/A, +36-29/350-294

Vecsési Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
2220 Vecsés, Petőfi tér 1., +36-29/350-440; www.petofi-vecses.hu 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
2220 Vecsés, Fő út 90–92., +36-29/351-347; www.grassalkovich-vecses.hu 

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. , +36-29/350-408; www.andrassy-vecses.hu 

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
2220 Vecsés, Halmy József tér 1. +36-29/350-338; www.halmisuli.hu 

Vecsési Zenei AMI – 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1., +36-29/352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda 2220 Vecsés, Fő út 83. +36-29/350-310, www.falusiovi.hu
Mosolyország Óvoda

2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13–15., +36-29/350-554;www.mosolyorszagovi.hu
Bálint Ágnes Óvoda

2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31., +36-29/350-147; www.balintagnesovoda.hu
Tündérkert Óvoda

2220 Vecsés, Halmy József tér 1/A, +36 30/668-70-06; www.tunderkertovoda.hu
Czövek Olivér Református Óvoda 

2220 Vecsés, Árpád u. 6., +36-29/357697, www.reformatusovi-vecses.hu

A helyi önkormányzat  
közéleti tájékoztató lapja
Kiadó: Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt  
Non-profit Kft. – 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Honlap: www.vecsesitajekoztato.hu, 
Facebook: www.facebook.com/vecsesitajekoztato

Felelős kiadó: Harazin István ügyvezető
Szerkesztőség: 2220 Vecsés, Károly u. 2. 
Szerkesztőségi órák: kedd: 14-16, csütörtök: 10-12 , info@vecsesitajekoztato.hu
Főszerkesztő: Váradi Eszter, +36-30/241-4855, varadi.eszter@vecsesitajekoztato.hu 
Szerkesztőségi munkatárs: Szalontai János, +36-20/466-5950, szajan@a-vecses.hu 
Hirdetési és értékesítési vezető: Skribekné Komár Ágnes, +36-30/698-3976;  
hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Régió Lapkiadó Kft.
Nyomda: Lapcom Zrt., a nyomtatásért felel a nyomda vezérigazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotó-
kat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szer-
kesztett formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Tájékoztató

Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet: 
2220 Vecsés, Telepi út 68., +36-29/551-450; www.vecsesiszakrendelo.hu 

Éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet: +36-29/551-473
Háziorvosi rendelők:

dr. Harmath Barbara, Dr. Vámos István – 2220 Vecsés, Lőrinci u. 14.  
(Mentőponttal egy épületben), +36-29/350-195
dr. Keserű Róza, Dr. Tóth Mónika – 2220 Vecsés, Achim A. u. 36., +36-29/356-765
dr. Horváth János, Dr. Hrutka Tibor – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-499
dr. Vereb Éva, Dr. Végh Katalin – 2220 Vecsés Telepi út 68., +36-29/551-468

Gyermekorvosi Rendelők: dr. Essek Ferenc, illetve a várandós anyák gondozása 
– 2220 Vecsés, Damjanich u. 34. +36-29/350-182
dr. Lakos Gábor – 2220 Vecsés, Eötvös u. 32., +36-29/350-257

Védőnői Szolgálat
2220 Vecsés, Eötvös u. 32.,  +36-29/354-288, +36-29/354-787
2220 Vecsés, Damjanich 34., +36-29/354-787

CSALÁDI 
FOGÁSZAT

VECSÉS, Báthory u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 15-20 óra, szombat: 9-12 óra 
Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

Vassné Csorba Zsuzsa,  
Vass Péter – fogtechnika

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes



2220 Vecsés, Fő út 166. 
Tel/Fax: 06-29-350-431
Mobil:06-70-318-82-06
Email: csavar.csapagy@upcmail.hu

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet

gázterVezés, átadás
kazánok, klímák, csövek, idomok, 

radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

Csőszer áruház

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540

E-mail: csoszer@monornet.hu

MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

terVezés–kIVItelezés
napkollektor értékesítés, szerelés

Vital & Beauty 
   SzépSégSzalon

Vecsés, Telepi út 43. 
(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)
Telefon: 06-20/6101-505
Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos, 

oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés

Mindent az egészségért Neolife termékekkel!

Cégek, vállalkozók figyelem!

•  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!

Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06-20/961-6901

mfodorne@gmail.com

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


