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Református óvoda nagycsoportosai

nak! – jajdultak fel és sírták át az éjszakát. Megrendítő volt, amikor a szónok azt idézte, hogy miként
próbálta – könnyeivel küszködve – megvigasztalni 93 éves édesanyját, aki azt remélte, hogy magyarként halhat meg.
Lelketlen nagyhatalmak 98 évvel ezelőtt aláírták azt a
Len Emil kiemelte, hogy ő és a kinti magyarság ezért hálás a 2010-ben bekövetkezett válto„békeszerződést”, ami nem hozott békét és nem volt szerződés.
zásnak, amely először a lelket szabadította fel és
Ez az ostoba és felelőtlen nagyhatalmi arrogancia diktátuma
meghozta az együvé tartozás érzését. Újabban pedig érezhetik a gazdasági támogatását, amely az
volt, ami már az aláírás pillanatában előrevetítette egy újabb
oktatás, az egyházi élet, a társadalmi szervezepusztító háború reális lehetőségét, a határok revíziójának
tek és a gazdaság szereplőinek együttműködése
szükségességét. Ez a II. világháborúval be is következett.
terén hozhat eredményeket. „Senki se csodálkozzon, hogy így szavaztunk!” – tette
1945 után a párizsi béke visszaállította azt a lehetetlen
hozzá.
helyzetet, ami máig a békétlenség melegágya.
Len Emil egyébként 2012-ben
adományozott már egy emléktáblát, amelyen ezen gondolatörténelem azóta bebizonyította, hogy mi- lékmű körül, amellyel léttait és köszönetét fogalmazta
lyen élettől elrugaszkodott volt mindkét rehozták a Megmaradás
meg, és az szintén a parkban
„békeszerződés”. Elég Jugoszlávia vagy Parkját. Az anyagi lehetővan felállítva.
Szovjetunió rövid létére gondolni. Tény azon- ségek függvényében évenSzlahó Csaba polgármesSajó Sándor
ban, hogy Magyarország a legnagyobb kárval- te hol egy, hol több szobter történelemtanári hivatáMagyar vagyok
lottja (utána Bulgária) az emberi gonoszságnak rot szenteltek fel. Az idei év
sának megfelelően egy kiscímű versét Kal– nekünk a pokol tornáca jutott.
különlegessége az volt, hogy
előadásban mutatta be Bethlen
las Alexandra
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör 2005-ben állítot- Bethlen Gábor mellszobrát Len
Gábor életét, a történelmi kort és
szavalta el
ta fel a Megmaradás Emlékművet, és azóta min- Emil, egykori gyergyószárhegyi
annak lehetőségeit a török és a Habsden évben a nemzeti tragédia napján és órájában polgármester adományozta Vecsés
burg terjeszkedés szorításában. Kiemelte,
az emlékműnél rendezik meg a gyásznapi emlé- városának. (Bethlen Gábor édesanyja Lázár
hogy Bethlen Gábor reálpolitikus volt, aki minkezést. Így volt ez idén is. 2010 óta már Nemze- Fruzsina volt, és két éves korától Szárhegyen ne- den lehetőséget megragadott arra, hogy Erdélyt
ti Összetartozás Napjaként emlegeti ezt a napot velkedett a Lázár-kastélyban – szerk.)
felvirágoztassa. Ez fejedelemsége idején a gazdaKárpát-medence – és a közel és távol élő magyar
Len Emil személyes élményekkel tűzdelt be- ság és a kultúra területén érvényre is jutott. Erdély
diaszpóra – minden nemzeti érzésű tagja.
szédében – többször elérzékenyülten – ecsetelte az gazdagsága a mitikus Kelet gazdagságával veteJúnius 4-én délután négy órakor Vitéz Hompoth ősi földön élő őshonos székelység évtizedes meg- kedett. Uralkodásának máig ható jelentősége van.
Zoltán, az Erdélyi Kör elnöke köszöntötte a meg- aláztatását, helyzetének kilátástalanságát. ElmondVitéz Hompoth Zoltán külön köszönetet mondott
jelenteket, majd a jelenlévők elénekelték a magyar ta, hogy mennyire fontos volt minden időben az a szobrot felajánló Len Emilnek, Gyergyószárhegy
és a székely himnuszt. A megemlékezést átszövő anyaország támogatása, nem elsősorban anyagi- nyugdíjas polgármesterének, Tábori Ferenc alpolműsorban felléptek a Bálint Ágnes Óvoda Frakk akban, hanem lelkiekben. Erre hosszú évtizedeken gármesternek, Medve Andrásnak a Reugrup Kft.
csoportjának táncosai, a Czövek Olivér Reformá- át reménytelenül vártak, azt érezhették, hogy az vezetőjének, Márkus Ferencnek, a Czövek Olivér
tus Óvoda nagycsoportosai, a Labdarózsa Népdal- anyaország lemondott róluk, és teljes a kiszolgál- Református Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda nökör énekesei és Sajó Sándor: Magyar vagyok című tatottságuk. A rendszerváltozás idején csillant fel vendékeinek, a Labdarózsa Népdalkörnek és Kallas
versét hallhattuk egy székely apuka és észt anyuka a remény, és különösen nagy várakozással tekin- Alexandrának a műsorban való szereplésért, valagyermekétől, Kallas Alexandrától. Megható volt. tettek a 2004. december 5-ei népszavazásra. An- mint Szlahó Csaba polgármesternek a kiváló BethÉvekkel ezelőtt a kör vezetése arról döntött, hogy nak eredménytelensége számukra felért egy má- len Gábor érdemeit méltató beszédéért.
nemzeti megmaradásunk nagyjaisodik Trianonnal. Nem
A megemlékezés koszorúzással és a Szózat elnak mellszobrait felállítják az emkellünk
az
anyaországéneklésével
ért véget.
szalontai
Az eseményről további fotókat
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Katona Csaba felvételei

Nemzeti
Összetartozás

Labdarózsa Népdalkör

Már többször leírtuk, de talán nem haszontalan megismételni, hogy a
II. világégés végéig Vecsés település központja az Epres, a Czifra Csár
da környéke volt. Ott volt a Községháza (ma a telek belsejében lévő
épületben van a VHZ Fúvószenekar próbaterme, augusztus végén a
murcifesztivált itt tartják meg), itt volt az 1800-ban fölszentelt római
katolikus templom (jó ideje ABC van a helyén), és itt volt a Hősök ligete,
amely a korabeli község ünnepeinek méltó helyszínét biztosította.

1044-es Róder Imre cserkészcsapat, a kép jobb szélén v. Hompot Zoltán

A

z I. világháború végén született egy törvény, amelynek
lényegéről felidézzük a most
készülő Vecsés 700 éves monográfia
egy részletét Fiziker Róbert tollából:
„A háborús időszak szimbolikus
lezárása akkor történt meg, amikor Tisza István miniszterelnök által a képviselőház elé beterjesztett
1917. évi VIII. tc. előírásait követve Vecsés közönsége 1922. október

8-án emlékművet állított „a nagy
világégésben elesett hőseinek”. Az
obeliszk egy teljes felszerelésben
a frontra induló honvédet ábrázol,
aki feleségétől és kisgyermekétől
búcsúzik. Az 1924. évi XIV. tc. értelmében pedig a hősök emlékünnepén, május utolsó vasárnapján
emlékezett meg Vecsés a község
mintegy ezer bevonult katonájáról
és 163 hősi halottjáról. A hadifog-

ságban lévő vecsésiekről 1921-ben
készült listán 17 hadifogoly, illetve eltűnt személy található, közülük 9 katona neve az emlékművön
is olvasható, de minden bizonnyal
a többiek sem látták viszont szeretteiket.”
sek csak később szerveződtek. Az
A Hősök ligetében az első világ- 1044-es Róder Imre cserkészcsapat
háborús emlékmű Branczeiz János vezetése gondolt ennek a meghitt,
alkotása. A korabeli képek tanúsága csendes emlékezés újraszervezésészerint jeles ünnepeken százak vet- re, a néhai csapatvezető-helyettesük,
tek részt az ünnepeken. Így a május Kellner Jánosnak köszönhetően.
utolsó vasárnapján megtartott hősökImmár évek óta a VHZ Fúvószere emlékező eseménykor is megtelt nekara, az Orbán Balázs Erdélyi Kör
a liget az apjukra, nagyszüleikre, is- és az egyházak is felsorakoznak a
merőseikre emlékezőkkel.
cserkészek mellé és együtt tiszteleg1945 után sokat változott a hely- nek a hősök előtt. Az önkormányzat
zet. Az új rendszer nem engedte az is képviselteti magát minden évben.
emlékezést sem az első, sem a má- A cserkészek – idén is – Limboczki
sodik világégésben vagy a fogolytá- Ferencné Marika vezetésével szerborokban elveszett emberéletekre. A vezték az ünnepséget. Ezúttal Frics
’80-as évek végén változott a helyzet, Zoltán, az Irgalmas Jézus plébánia
amikor az emlékműnél, majd a fa- nős diakónus plébániavezetője mondlusi templom falánál lévő emléktáb- ta el gondolatait a hősökről. Nemzeláknál emlékezhettek szeretteikre a ti imáink eléneklése fogta keretbe a
hozzátartozók.
kis ünnepséget, amelyen a jelenléA Hősök Emlékművénél azonban vők meg is koszorúzták az emléka május végi hősök napi emlékezé- művet.
szalontai
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A vasútállomás falánál koszorút
helyzett el Frühwirth Mihály
és Frühwirt Péter
2018. június 
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  2018. május 12-én, szombaton a
Szent Kereszt templom esti miséjén
emlékeztünk meg azokról a vecsési családokról, akiket 1946 májusában igazságtalanul megfosztottak otthonuktól és Németországba
kitelepítettek. A szentmise után a
templom falán levő emléktáblánál, majd a vasútállomáson található emléktáblánál folytatódott a
megemlékezés és a koszorúzás. A
műsort a Petőfi iskola diákjai adták
Osikovitzné Csendesi Mária tanárnő felkészítésével.
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Döntöttek a településképi arculati
kézikönyv elfogadásáról

Állnak a főfalak
a Damjanich utcai
bölcsődénél

Testületi ülésről
jelentjük

és településkép védelméről szóló rendelet megalkotásáról
Elkezdték a Mentőállomás és Alapellátási
Központ építését
A Damjanich utcai új bölcsődénél az alapozást követően már a szerkezetépítés mellett a főfalakat készítik. Az új intézmény
a Semmelweis bölcsőde tagbölcsődéjeként 4 csoportszobával, sószobával, modern, jól felszerelt melegítőkonyhával és
egy közel 1600 m2-es játszóudvarral készülhet el. Az épület földszintes beépítésével jól illeszkedik a kertvárosi környezethez, területileg kiegyenlíti és jól kiegészíti
a már meglévő bölcsődei ellátást. A kivitelezés a tervek szerint 2018. október végén fejeződik be. Kép és szöveg: Polgár Gyula

Elkészültek
az útfelújítással
A terveknek megfelelően határidőre elkészült
a Kereszt utca és Róder Imre utca felújítása. A
párhuzamosan futó utcákkal kiegészítve, a város
központi terétől, immár kifogástalan felületen haladva, néhány percen belül elérhetővé vált Vecsés
egyik közlekedési csomópontja a Kertekalja vasútállomás és annak környéke.
Kép és szöveg : Fekete József

A kormány 2016. december 22-én döntött a vecsési beruházás
támogatásáról. Az új Mentőállomás és Alapellátási központ
pályázatát hosszas előkészítő munkával nyerte el a város.

L

egalább ilyen hosszú út veadatokat tudunk majd elindítani, valazetett az első kapavágámint a mostani szakorvosi feladasig, ugyanis 2018 febtok egy részét ki tudjuk vinni a
ruár közepén kezdték meg a
Telepi útról. Egyébként olyan
Dózsa György úton a régi
szakfeladatokat viszünk az
orvosi rendelő bontását. A
új épületbe, amihez nem
háziorvosi rendelő helyén
szükséges orvosi jelenlét.
egy 2 mentőgépjárműves
Ilyen például a fizikotementőállomásból, öt felrápia, a gyógymasszázs,
nőtt-, egy gyerekháziorvosi
egyéb eszközös vizsgálatok,
rendelőből, védőnői szolgáamihez asszisztensi közrelatból, központi ügyeletből,
működés is elég.
kiegészítő szakorvosi rendelőkdr. Szarvas
ből, egészségügyi irattárból álló
– A parkolás mennyire lesz megTibor
komplexum, vagyis egy közös menoldott?
tőállomás és alapellátási központ létesülhet.
– Itt annyival lesz könnyebb a helyEzt két fázisban építik meg, az első szakaszát év
zet, hogy az ingatlan mögött az önkormányzat
végéig szeretnék átadni. A legfrissebb fejlemé- megvett egy telket, amit erre a célra használnak
nyekről dr. Szarvas Tibort, a Vecsési Egészség- majd fel. A közelben található focipálya parkoügyi Szolgálat vezetőjét kérdeztük.
lóját is igénybe lehet majd venni.

– Mit terveznek megvalósítani az első szakaszban?
– Az első ütemben a mentőállomást építjük
meg a, felnőtt- és gyerekháziorvosi rendelőket és
a védőnői szolgálatot. Mostanra már eldőlt, hogy
az Achim András utcai háziorvosi rendelő is ideköltözik. Ez a telephely így megszűnik majd. A
második ütemben valósul meg a központi ügyeleti rész, ami lehetővé teszi egy 24 órás ügyelet
működtetését majd Vecsésen. Ennek a finanszírozását kell előteremteni. Ugyancsak ekkor készülnek el az emeleti részen a szakorvosi rendelők.
Ez teszi majd lehetővé, hogy újabb szakorvosi fel-

– A tervek elkészítésénél mennyire vették figyelembe az ön szakmai észrevételeit?
– Örömmel mondhatom, hogy már a tervezés fázisában kikérték a véleményemet. Azóta
is részt veszek a kooperációs értekezleteken, így
a szakmaiság mindig előtérben van.
A kezdés időpontja már többször módosult,
de az első ütem átadását már tudják, hogy mikor lesz.
A beruházás fizikai megvalósítása kiszámíthatóbb, ezért remélem év végére az első ütem el
fog készülni, ami azt jelenti, hogy az alapellátási részen és a mentőállomáson jövő
év elején megkezdhetjük a munkát.
– Lesz- e létszámbővítés?
– Egy új háziorvosi praxist tervezünk, de a többi feladat létszám
átcsoportosítással megoldható.
Kép és szöveg: Polgár Gyula
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A május 29-én megtartott testületi ülésen 35 napirendi pontot tárgyaltak. Többek között rendeletet
alkottak az előző év költségvetésének zárszámadásáról, támogatták a szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetését, elfogadták a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2017. évi beszámolóját. Rendeletet alkottak a településkép védelméről, új külső tagot választottak a gazdasági bizottságba,
véleményezték a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Stratégiai zajvédelmi intézkedési tervét, engedélyezték az önkormányzati óvodák maximális csoportlétszám túllépését. Zárt ülésen eredményt
hirdettek a Gyáli-patak melletti futópálya kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárásról.

Polgármesteri beszámoló

számadási rendeletet. A rendeletben 10 milliárd
Szlahó Csaba polgármester beszámolója elején 492 millió 43 ezer Ft bevétellel, és 10 milliárd 492
egy beadott pályázatról tájékoztatta a képviselő- millió 43 ezer Ft kiadással zárták a 2017-es évet.
testületet. Elmondta, hogy a Magyar Kézilabda
A teljes rendelet valamennyi mellékletével együtt
Szövetség elfogadta a Grassalkovich iskola torna- elolvasható a város honlapján. (A vecses.hu, az öncsarnok tetőszerkezetének felújítására benyújtott kormányzat/hirdetmények menüpont alatt.)
pályázatot. A szerződéseket úgy próbálják megkötni, hogy a tanítást ne zavarják vele. A beruhá- Négy önkormányzati érdekeltségű
zás tervezett költsége bruttó 49 millió 748 ezer Ft,
ebből az önrész 15 millió Ft. A városban több be- cég mérlegbeszámolóját fogadták el
ruházás is folyik, ezekkel kapcsolatban a polgár- Megvitatták és elfogadták a Vecsési Városgondmester megemlítette, hogy a DPMV irányítástech- nok Nonprofit Kft., a VEMED Vecsési Egészségnikai és diszpécserközpont építésénél a pinceszint ügyi Szolgáltató Kft., a Vecsési Gasztro Kft. és a
elkészült a födémszerkezettel együtt, a földszinti Vecsés Városközpont–fejlesztő Projekt Nonprorészen még folyik a szerkezetépítés. A Damjanich fit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját.
utcai új bölcsődénél a szerkezetépítés mellett a főfalakat készítik. A Mentőállomás és Alapellátási
Központ beruházásánál is megkezdték a munká- Nyári gyermekétkeztetés
latokat. Itt a sávalapok kiásása közben a megjele- 2016. január 1-jétől a hatályos törvények szerint a
nő talajvíz nehezíti az előrehaladást. A betonozást hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
így időzítetten és speciálisan kellett megoldani. A kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
Róder Ime és a Kereszt utcák felújítása elkészült. helyzetű gyermekek részére az önkormányzatokA csapadékvíz elvezetésén még dolgoznak, a ter- nak kötelezően kell biztosítani a szünidei gyermekvek szerint a megjelölt határidő előtt, június végére étkeztetést. Vecsés Város Önkormányzata a kötelekész lesznek a munkákkal. A Cifra csárdához ter- zően biztosítandó étkezésen túl – 2018. június 18-tól
vezett elektromos töltő2018. augusztus 17-ig 45
állomás kiépítése júni- „A nyári gyermekétkeztetéshez
munkanapon keresztül
usban megtörténik. A
biztosítja a déli meleg
3 millió 500 ezer forintot szavazott főétkezést.
Központi Konyha külső légtechnikai beren- meg a képviselő-testület.”
A korábbi években
dezésének telepítésével
is átlagosan 150-170
végeztek, de a légtechnikai beszabályozás és a mé- gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget.
rés még folyamatban van. Elkészült a temető ke2018. június 18-tól június 30-ig és augusztus
rítése a régi Ecseri úti szakaszon, a két nagykapu 6-tól augusztus 17-ig – 25 napon keresztül azon
között. A Göci tervezőjével egyeztetve elkészül- gyermekek számára is biztosítja a déli meleg főhet a területen létesülő Sport és Szabadidő Cent- étkezést, akik szociálisan rászorultak és a Csarum látványterve.
lád- és Gyermekjóléti Szolgálattól igényelték a
Szlahó Csaba örömmel jelentette be, hogy a nyári szünidei étkeztetést. A nyári gyermekétfelnőtt férfi kézilabdacsapat megnyerte az NBI keztetéshez 3 millió 500 ezer forintot szavazott
Nyugati csoportját, és a következő idényben az meg a képviselő-testület.
I. osztályban szerepelhet.

ményben tavaly 103-an dolgoztak. A szakfeladatokat
40 orvos és 31 asszisztens látta el. A védőnői körzetek ellátást 6 területi védőnő és egy fő technikai
munkatárs végezte. A szakrendelő teljes felújítása
10 évvel ezelőtt készült el, így szükséges az épület
javításával, a berendezések cseréjével is foglalkozni. Az orvosi készülékek is javításra, valamint cserére szorulnak. Ezért 2018-ban az önkormányzat
támogatásával az Egészséges Budapest Program
kereten belül megpályázták a járóbeteg-szakellátás infrastrukturális fejlesztését célzó támogatást.

Döntöttek a településképi
arculati kézikönyv elfogadásáról
és településkép védelméről
szóló rendelet megalkotásáról
A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie
a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK).
A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat,
amelyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni.
Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és
építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus épületek és építmények alakulhassanak ki.

Elfogadták a környezetvédelmi
bizottság 2017-es beszámolóját

A bizottságban 4 képviselő és 3 külsős bizottsági tag közreműködésével folyt a munka. Várszegi
Csaba elnök beszámolójából kiderült, hogy többek között tavaly fogadta el a bizottság a 2020-ig
szóló időszakig a város Környezetvédelmi Programját, és a Jedlik Ányos Terv alapján kiírt elektromos töltőállomás pályázatának megvalósítását.
Tovább növekedett
Folytatták az őszi faültetési akciót. Pénzügyi feAz előző évet pozitív mérleggel
a betegforgalom 2017-ben
dezetet biztosítottak a betegség, korhadás, valazárta az önkormányzat
Dr. Szarvas Tibor igazgató főorvos beszámolójá- mint ültetési problémák miatt szükségessé vált
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta ból kiderült, hogy a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fák kivágására. Összesen 18 fát vágtak ki a váa 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló zár- betegforgalma meghaladta az előző évit. Az intéz- rosban, a legtöbbet a Szent István téren. Polgár
2018. június 
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INTERJÚ

VECSÉS
700 éves
Interjú Szlahó Csaba polgármesterrel

INTERJÚ
Most szerencsésnek érezhetjük magunkat, mert
béke van, és javaink gyarapításával törődhetünk.
A rendszerváltozás óta, lassan már 30 éve saját
sorsunk irányítói lehetünk. A település életében
az újabb fellendülés 1990-től következett be. Vecsés 2001. július 1-jén városi rangot kapott. 2013.
január 1-jén közigazgatásilag újabb szintet léptünk előre, járási székhely lettünk. Örömmel tölt
el, hogy a 700 éves évfordulót sikerült színvonalasan megünnepelni. Erre az alkalomra kiadtunk
egy képes füzetet, amit minden vecsési háztartásba eljuttatunk. A régi művelődési házban kialakított „Vecsési múltidéző” kiállítást külön kiemelném. A Vecsés újratelepítésének 232. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségre június 14én meghívtuk Rheinstetten főpolgármesterét, Sebastian Schrempp urat. Ennek egyik aktualitása
az volt, hogy német testvérvárosunkkal 25 éve
tartjuk a kapcsolatot. Az Epresben, a Szent István téren és a Halmy téren megrendezett programok sokáig emlékezetesek maradnak.

ségi pályákkal, szabadtéri tornaeszközökkel. Ebből is látszik, hogy a jövőben is kiemelten támogatjuk az egészséges életmódot.
Nagyon szeretném, ha többen kerékpároznának
Vecsésen. Ez egészségesebb, mint autóba ülni, és
a túlterhelt közlekedésen is segítene. Ehhez persze fejlesztenünk kell a kerékpárút-hálózatunkat,
főleg a főváros és környező települése irányába.
A Vecsési Sport Egyesület tíz szakosztályának zöme az önkormányzat támogatásából tartja fenn magát. Ezt országos és nemzetközi sikerekkel hálálják meg versenyzőink.
A program egészséges város részéhez tartozik
még, hogy a kiemelten támogatjuk a szakorvosi
ellátást. A színvonalat fémjelzi, hogy a betegellátás nagysága akkora, mint egy 40 ezres városban. Tehát sokan jönnek a környező településekről is Vecsésre. Az egészségügyi ellátásra éves
szinten 150 millió forintot költünk.

ben gyors fejlődés következett be, 1791-ben posta, 1797-ben önálló vecsési plébánia és katolikus
elemi iskola alakult. Húsz évvel később megtartott népszámláláskor már 600 lelket regisztráltak,
– Polgármester úr nyilván büszke a város 700 1848-ban már 1500-an laktak itt, a századfordulón
éves évfordulójára!
már 3500-4000 ember élt Vecsésen. Az András– Ez így igaz. Kevesen tudják, hogy 1318- sy-telep 1910-ben történt felparcellázása tovább
ból származik Vecsés
növelte a betelepülők
nevének (nobiles de „Polgármesterségem alatt a vá létszámát, pár évvel kéWecherch) első oksőbb már 7500 embert
leveles említése. Az ros vagyonának értéke 7,5 milliárd számláltak össze a teleelső írásos emlék te- forintról 15 milliárd forintra nőtt, pülésen. Innentől aztán
hát 700 éves, de meg
folyamatosan nőtt Vekell jegyezni, hogy a azaz javaink megduplázódtak.”
csésen a lakosság létmúlt több ezer évre veszáma napjainkban 21
zet bennünket vissza. Nagyon jól tudjuk, hogy a ezer állandó lakossal és legalább 4000 ezer iderégészeti leletek tanúsága szerint Vecsés területe iglenesen itt élővel kell számolni. A fejlődés azzal
már a bronzkorban lakott volt. Ha csak az elmúlt magyarázható, hogy szerencsés helyen fekszik a
1000 évet nézzük, akkor ez a terület igazolható- település és jó a közlekedése, ami az elmúlt évan már templomos hely volt, ami köré temetkez- tizedekben kedvezett a gazdasági fejlődésnek is.
tek is. Ennek egyik bizonyítéka az 1996-ban fel- Elsők között 1847-ben kapott vasútvonalat Vetárt Árpád-kori templom és a templom körüli csés, a vasútállomás 1869-ben készült el.
temető. Sajnos a történelmi viharok többször laA II. világháború óriási károkat okozott a telekatlanná változtatták Vecsés hajdani területét. A pülésen nem csak fizikailag, hanem lelkiekben is. – Rövid számvetést készítve, milyen eredményetörök hódoltság végére fokozatosan elnéptelene- A sztálini megtorló gépezet 1945-től csak „kicsi ket emelne ki a közelmúltból?
dett ez a vidék és a törökök kiűzése után száz évig munkára” invitált, de az elhíresült „malenkij ro– Az intézményhálózat szisztematikus korsemmi nyoma nem volt annak, hogy laktak vol- bot”-nak 300 vecsési esett áldozatául, akik közül szerűsítése keretében ebben a ciklusban a polgárna itt. Vecsés újjátelepítése és az újkori története jó néhányan sohasem tértek haza. Aztán 1946-ban mesteri hivatal és az Andrássy iskola került sor1786-tól számítható, amikor II. Grassalkovich An- jött a kitelepítés, Vecsésről 1500 német ajkú la- ra, továbbá befejeztük a Halmi iskola bővítését
tal Pozsonyban kiadott felhívására 30 német, 10 kost vittek el. Ez történelmünk egyik legborzal- és a Petőfi iskola felújítási munkálataival is szémagyar és 10 szlovák család érkezett a területre. masabb időszaka volt. A semmiből kellet már so- pen haladunk. Ennek köszönhetően gyermekeink
Így született meg az újkori Vecsés. Ebben az idő- kadszorra újrakezdenünk.
sokkal rendezettebb körülmények között tanul-

– Az elmúlt évtizedben a helyben elérhető kulturális műsorok kínálata jelentősen bővült. Megelégednek ezzel a szinttel vagy itt is egy magasabb fokozatba kapcsolnak?
– Nagy kérdés, hogy áldás-e vagy átok a főváros közelségében élni? Ennek vitathatatlan előnyeit élvezzük, azonban közösségépítés szempontjából időnként komoly hátrányt jelent. Budapest
közvetlen szomszédságában igen nehéz a helyiek számára vonzó rendezvényeket, előadásokat
szervezni. Úgy gondolom, hogy egy város a hagyományait, értékeit és múltját jól ismerő polgárok minél aktívabb szerepvállalásával válhat valódi közösséggé. Ez a felismerés hívta életre a
különböző kulturális, közéleti és hagyományőrző programokat. Ezen a területen a Bálint Ágnes Kulturális Központ generálja a programokat
a Róder Imre Városi Könyvtárral együtt. Új közösségi térként funkcionál az új piactér. Egyik
nagy rendezvényünk a Mesefesztivál is itt kap
helyet. pont erre a helyszínre épül. A Káposztafeszt, a Böllérfesztivál, a Lóti-Futi, a Mindenki karácsonya szervezését és a civil szervezetek
erre irányuló törekvéseit is ezért támogatjuk. Itt
kiemelkedik a két német kulturális egyesület, a
hatnak. Ugyanígy büszke vagyok arra is, hogy a két nagy intézményt tudunk megvalósítani. Az Kulturverein és a Musikverein tevékenysége. A
városközpont rehabilitációját folytattuk. Városgaz- egyik legfontosabb és legnagyobb beruházásunk VHZ már régóta országos hírű, a Tájház fontos
dálkodás szempontjából új elem, hogy a jövőbeni a Mentőállomás és Alapellátási Központ létesíté- közösségi tere lett a Német Nemzetiségi Önkorlehetőségeink szélesítése érdekében ingatlanokat se. Ez a gyakorlatban a Dózsa György úti orvosi mányzat rendezvényeinek. A Bálint Ágnes Emvásároltunk, több mint 500 millió forint értékben. rendelő teljes átalakítását jelenti. Az érintett te- lékház működtetésével az írónő családja sokat
lepülésrészek rendelői egyetlen modern épületbe tesz azért, hogy Bálint Ágnest sohase felejtsük
– Milyen elképzelések, tervek valósulhatnak kerülnek, ahol az ellátásra várók végre 21. szá- el. Most már elmondhatjuk, hogy tavasztól télig
meg a közeljövőben?
zadi körülményeket találnak majd. A beruházás folyamatosan vannak rendezvényeink.
– Beruházásainknál fontos sorvezető tétel- első üteme 2018 végén készül el. A másik pedig
mondatunk: a jövőnek építkezünk. A Halmy Jó- a Damjanich utcában a Városgondnok Kft. egy- – Városvezetőként mi a legfontosabb ars pozsef téren új kézilabda-munkacsarnok és torna- kori telephelyén felépítendő bölcsőde lenne. Ez étikája?
terem építését készítjük elő, amellyel az átadása az 50 férőhelyes intézmény nagy segítségére lesz
– Vallom, hogy soha nem tanácsos kizárólag
után két legyet ütünk
a kisgyermeket vállaló egy adott napra fókuszálni. Az egyik szemünkegy csapásra, hiszen „Amennyiben eleget tudunk tenni családoknak. A Spor- kel mindig a következő hegyorom felé kell tedélelőtt az iskolások
tos és egészséges város kinteni, hiszen a jövő tervei és céljai ott rejlenek.
használnák, délután annak az alapvető emberi igény program jegyében to- Persze nagy öröm végigvinni egy-egy építkezést,
pedig kézilabdázó- nek, hogy a ránk bízott örökséget vábbi nagyívű fejlesz- megvalósulni látni azt, amiért korábban oly soink. Mindemellett a
téseket irányoztunk kat dolgoztunk. De a ma eredményeit látva sem
Lanyiban sportcentru- gazdagítsuk, akkor kivívhatjuk elő a sporttelepen, a engedhetünk a tempóból és azt hiszem ez a mi
mot szeretnénk létesíilletve hivatásunk esszenciája. Amennyiben eleget tua jelen és a jövő nemzedékeinek Sándor-tanyán,
teni. A fejlesztés első
a „Nagygöci” terüle- dunk tenni annak az alapvető emberi igénynek,
lépéseként tanuszoda elismerését.”
tén. A Sándor-tanyá- hogy a ránk bízott örökséget gazdagítsuk, akkészül, az erre vonatra kivisszük a focipá- kor kivívhatjuk a jelen és a jövő nemzedékeinek
kozó kormányzati döntés megszületett. A terve- lyák jelentős részét, műfüves pályát építünk. Az elismerését. A megfontolt tervezés és a kitartás
zett további lépések egy sportcsarnok, futó- és utánpótlás egyik bázisa lehet ez a terület, mely meghozza az eredményeket is. A legfontosabb,
különféle edzőpályák telepítése. Ebben az évben a lakosság számára is nyitott lesz. A „Nagygöci” hogy békében és teljes egyetértésben élhetünk
uniós, állami és saját forrásokra támaszkodva helyén készülhet egy szabadidő centrum ügyes- Vecsésen.
Polgár
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Régészeti leletek tanúsága szerint Vecsés területe már a
bronzkorban lakott volt. Ennek a korszaknak a bizonyítékait
keresve 1996-ban feltárásokat végeztek a Gyáli csatorna észa
ki partján található magas parton. Itt őskori, népvándorlás
kori és középkori felszíni leleteket találtak. A lelőhely északi
felén kimagasló kis dombon pedig Árpád-kori templom alap
jaira és az azt körülvevő temetőre bukkantak. A település
első okleveles említése Károly Róbert király uralkodásának
idejéből, 1318-ból származik. A képviselő-testület a januári
testületi ülésen határozott arról, hogy a kerek évfordulóra
készülve városi és városrészi ünnepségeket szerveznek.

S

zlahó Csaba polgármestert az évforduló
kapcsán kérdeztük Vecsés múltjáról, az
utóbbi évek fejlődéséről és a jövőről.

– Ön 12 éve vezeti a várost. Egy település életében ez nem nagy idő, egy ember életében azonban már komoly mérföldkő. Mit emelne ki ebből az időszakból?  
– Amikor sok a tennivaló, észrevétlenül száguld velünk az idő, és szeretném hinni, hogy nem
csak mi városvezetők, hanem a vecsésiek is úgy
vélik, jól használtuk ki a mögöttünk hagyott éveket. A mi felelősségünk, hogy a nekünk szánt időben a rendelkezésre álló ismeretek alapján a lehető legjobb döntéseket igyekezzük meghozni.
Csak az utóbbi esztendőkben 1,6 milliárd forint
pályázati forrást hívtunk le, melyhez 500 millió
forint önerőt biztosítottunk. Ezen felül a városi
bevételekből közel 1 milliárd forintot költöttünk
el a város szépítésére. Polgármesterségem alatt
a város vagyonának értéke 7,5 milliárd forintról
15 milliárd forintra nőtt, azaz javaink megduplázódtak. Ebbe a gyarapodásba éppúgy beletartozik az úthálózat fejlesztése (ebből új útépítés 30
kilométernyi, a felújítás 10 km), mint a legtöbb
intézményünk (bölcsőde, minden óvoda és iskola, kultúrház, városháza) megújulása vagy ingatlanok vásárlása. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően Vecsés úthálózatának 95%-a szilárd
útburkolatú. Örömteli kötelezettségünknek tettünk eleget azáltal, hogy valamennyi közterületi
és intézményen belüli játszóterünket megújítottuk. Különösen büszke vagyok arra, hogy számos, minden igényt kielégítő és több korosztályt
is kiszolgáló szabadidőpark és játszótér létesült a
lakóparkokban, a Kisepresben, a lakótelepen, az
Andrássy iskola udvarán és a Petőfi iskolában. A
város zöldfelületeinek gondozása, járdáink és tereink díszburkolattal való ellátása évről évre jelentős költségvetési tételt jelent. Tíz év alatt 21 ezer
négyzetméter burkolat újult meg. A fenti cél eléréséhez járulunk hozzá a már hagyománnyá váló
faültetési akciókkal, valamint kedvezményes árú
térkő biztosításával.

Tájékoztató
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A www.vecsesitajekoztato.hu oldalunkon
további fotókat találnak a rendezvényről.
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VI. Bálint Ágnes

MESEFESZTIVÁL
Új magyar rekordot állítottak fel a gyerekek rajzolásból

Buboréktündér
óriásbuborékjában
egy kisfiú
Két nap alaltt
15 órán keresztül rajzoltak
a gyerekek

A vecsési mesefesztiválon idén is volt meglepetés.
A kétnapos rendezvény kiegészült egy nulladik
nappal, ugyanis pénteken már délután be
indult a programsorozat, ami vasárnap estig
meg sem állt. A sikerhez persze kellett a jó
időjárás is, de szerencsére ez is összejött.

A rendezvényt Dr. Szűcs Lajos
és Szlahó Csaba nyitotta meg

Mese a porondon címmel egy professzionális táncshow
nyitotta szombaton a nagyszínpad délutáni programját

Karneváli felvonulás

Paprika Jancsi csúzlizdája

A

z igazsághoz hozzátartozik, hogy a vasárnapi időjárás próbára tette az embereket, a nagy hőséget nem mindenki szereti. Az árusok és a két és fél napot „szolgálatban”
lévők elmondták a vasárnapi zárás közeledtével, Hamupipőke nem csak a gyerekek figyelmét kötötte le
hogy pénteken este, szombaton és vasárnap délelőtt teltház volt, de vasárnap délutánra megcsap- A harmadik pedig a Bálint Ágnes Emlékházban pecsétes titok darabját mutatta be, amit Veszprémi
pant az érdeklődés. Talán a nagy meleg miatt, de megtartott program, ahová mesevonattal vagy Klára rendezett. Az előadást nem csak a közönség
érdeklődőket vonhatott el az ekkor zajló Vecsési egy 1949-es Csehszlovák gyártmányú Prága tí- élvezte, hanem a szereplők is. Ettől volt kisugárzáTájház rendezvénye is.
pusú nosztalgiabusszal lehetett eljutni. Mindkét sa a bemutatónak. (részletes írás a 13. oldalon olAz előkészületekbe és a lebonyolításba az in- nap délelőtt és délután is volt egy-egy előadás a vasható). Ezután 18 órától a ház előtti MAZSOLA
ternet is nagy segítséget nyújtott a családoknak, színpad előtt fedett nézőtér igyekezett tompítani nagyszínpadon a Kulturális Központban működő
hiszen a rendezők egy héten keresztül facebookon a hőséget. Az érkezők megnézhették a mesebeli csoportok műsorát láthatta a közönség. A hanguis tájékoztatták az érdeklődőket az ingyenes ren- Futrinka utca házait, belenézhettek az előadásba latot fokozta Alexa Krisztián fergeteges műsorvedezvényről. Idén kincskeresést hirdettek a szerve- vagy éppen fölszállhattak a kisvonatra, amely a zetése. A szombat az egyre nagyobb látványoszők. (Tavaly matricagyűjtés volt.) Most 6 különbö- két színjáték idejét leszámítva egész nap folya- ságot kínáló karneváli felvonulással kezdődött 9
ző helyszínen helyezték el BÁKK Manó kincseit, matosan üzemelt Sárváry professzor szakavatott órakor. A népes tömeg a Vecsési Sportpályától
a színes szivárvány tallérokat, amiket egy térkép parancsnoksága alatt.
indult, és a résztvevők több helyszínen megállva
segítségével kellett megkeresni. Mindkét napon
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül olyan bulizhattak a fellépő tánccsoporttokkal. Fergetea leggyorsabbaknak járt egy kis meglepetés.
programokat emelünk ki a május 25-26-27-én meg- ges ritmust és hangot diktálva egészen a Bálint
Még három dolgot szeretnénk kiemelni. Az rendezett fesztiválból, amit különösen érdekesnek Ágnes Kulturális Központ előtti nagyszínpadig
egyik, hogy eredményes volt a BAU-STYL ál- találtunk. Kezdjük a meglepetés péntekkel. Dél- ment a karneváli menet, majd fél egytől Mese a
tal támogatott rajz-rekordkísérlet. Két nap alatt, után két órától nyílt meg Vörös Eszter Anna kiállí- porondon címmel egy professzionális táncshow15 óra időtartamban összesen 579 gyerek rajzolt tása, majd fél öttől az Andrássy iskola Színe-Java val lepték meg a közönséget. A fergeteges bemua téren felállított óriás rajztáblára, ami mostan- színjátszó csoportja Balázs Ágnes: Lufi és a nyolc- tató előtt a rendezvényt hivatalosan Szlahó Csaba
tól új magyarországi rekord! A mápolgármester és Dr. Szűcs Lajos orsik, hogy a Nyomdagaléria (inter- A kisvonat megérkezett a Szent István térre
szággyűlési képviselő nyitotta meg.
aktív alkotóház) a Vértesi Nándor
Ezen a délutánon hirdették ki a meutcában ingyenes tárlatvezetéssel
seíró pályázat győzteseit is. Első hevárta az idelátogató gyerekeket és
lyezést ért el Kötél Doroti Mesék Vifelnőtteket. Könyvjelző, üdvözlőlága című írásával, a második helyen
kártya, valamint mesefesztiválos
Vízhányó Dorina végzett, míg a harpóló készülhetett itt kézi nyomással.
madik helyet Kordás Levente sze82018. június
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rezte meg. A díjakat a zsűri elnöke,
Csonka András színművész adta át.
Az állandó programok közül sokan
választották a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete által rendezett kaktuszkiállítást is. Szombaton és vasárnap a nagyszínpad, a
Főtér és a Szent István tér különböző pontjaira elhelyezett „bokorszínpadok” (Kukori és a Kotkoda színpad) óránként kínáltak mesejátékot
és bábjátékot a gyermekeknek. Érdekes volt, hogy a Telepi út és a Városháza közötti, fáktól árnyas terü- Telt házas előadások voltak a Bálint Ágnes Emlékházban
letet érthető módon jobban kedvelték
a látogatók. Vasárnap a Maszk Bábszínház Fur- sokat várakozhatott az, aki meg akart birkózni a
fangos Csodadoktor című produkcióját elejétől a nehézségekkel.
végéig rengeteg gyermek tekintette meg. Sokakat
Nagy népszerűségnek örvendett a Piac téren felvonzott a Szent István téren felépített két akadály- állított ugrálóvár, ahol megállás nélkül pörögtek a
pálya. Az egyiknél lézersugarakat imitáló madza- csemeték. Ezen a helyszínen a buboréktündér telgok között (alatta-fölötte) kellett végigtekeregni, jesen elvarázsolta a gyerekeket. Itt az érdeklődők
ami néha megoldhatatlan feladatot jelentett a lur- betekintést nyerhettek a buborékok mágikus vilákóknak. A másikon egy téglalap alakú akadály- gába, buborékmesék, interaktív előadások, buborépályán – némi veszélyérzettől átitatva – kellett át- kos vetélkedők fokozták az izgalmakat. A gyermeügyeskedniük magukat a gyermekeknek. Itt csak kek megtanulhatták, hogyan lehet kézből buborékot
négyen lehettek egyszerre a pályán, így nagyon fújni és játszani a buborékokkal. Hatalmas, ember
nagyságú buborékok is készültek, s akár egy gyereCsonka András volt a meseíró-pályázat
ket is belevarázsolhattak a buborékba. A Kispatak
bírálója
Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó
idén is várta a kicsiket és nagyokat a Futrinka utcában! Mind a két napon nagyon nagy érdeklődés
mellett tartottak interaktív bemutatókat a hulladékok játékos felhasználására. Rögtön mellettük
vertek sátrat a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület aktivistái. A sikeres vecsési holdújévfesztivál
után minden nagyobb rendezvényen jelen vannak.
Szombaton Kovácsovics Fruzsina koncertje zárta a
napot. Vasárnap délelőtt 10 órától pörögtek a programok: bábszínház, meseszínház, koncertek követték egymást. Olyan klasszikus meséket is bemutat2018. június 
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tak, mint a Hamupipőke,
a Vízipók Csodapók
és a Ludas Matyi.
Ezt a szülők és a
nagyszülők talán
jobban értették,
mint a gyerekek.
A főhelyszínen
a mesefesztivált
Palya Bea, Príma-díjas előadóművész műsora
zárta, aki az „ALTATOK” című konPalya Bea
certjét hozta el kicsikkoncertje zárta
nek és nagyoknak.
a rendezvényt
Nyilván a szervezők már
értékelték a tapasztalatokat. Gyermekszemmel figyelve a fesztiválra (az unokáim
reagálásait nézve) elmondható, hogy szinte mindenütt akadt valami, ami vonzó volt. Valami,
amit meg kellett nézni, ki kellett próbálni. Valahol lehetett ugrálni, amott mászni vagy rajzolni. Ismét másutt nénik-bácsik játszottak, énekeltek vagy táncoltak, amit érdemes volt megnézni.
Nem mellékesen lehetett még fagyizni, édességet és más nyalánkságot enni, és még a szülők is
vehettek magukhoz „életmentő-szereket”. Ezen
a hétvégén a játékok, az előadások, a kézművesfoglalkozások és a különböző ügyességi versenyek feledhetetlenné tették az VI. Mesefesztivált
is. Támogatók és partnerek voltak: Vecsés Város
Önkormányzata, Földművelésügyi Minisztérium,
Hungarocontrol Zrt., Bau-Styl Kft., MesterCenter
Vecsés, Lakner Ponyva, Líra Könyv, Jégtrade Kft.,
Logiko-P Játék Kft., Vecsés Települési Polgárőr
Egyesület, Róder Imre Városi Könyvtár, Bálint
Ágnes Emlékház, Market Central, Vecsési Tájékoztató, Vecsés Hírek, Williams Televízió és a
93.4 Rádió Dabas.
Szóval, emlékezetes két és fél nap volt a gyermekeknek, de a szülőknek is.
Szalontai-Polgár, képek: Katona Csaba-Polgár
9
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Vecsés Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a 142/2018.
(V.29.) határozata alapján társasházi lakásingatlant értékesít
Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:
Vecsés Város Önkormányzata
2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Tel.: 06-29/555-211
A pályázat tárgya:
a Vecsés, Széchenyi út 46./A szám alatti,
4173/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott 102,33 m² nagyságú társasházi lakásingatlan értékesítése adásvételi szerződés útján.
Az ingatlan minimum vételára
(kikiáltási ára): bruttó 35  000  000  Ft
A vételár megfizetésének feltétele
(bánatpénz befizetése):
A pályázat érvényességéhez a pályázónak az ingatlan minimum vételárának 5%át bánatpénzként Vecsés Város Önkormányzata 11742283-15392165-00000000
sz. számlájára kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben a
nyertes pályázó az adásvételi szerződést
nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.
Az ajánlatok benyújtásának
helye és határideje:
Vecsési Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (2220 Vecsés, Telepi út 58. I.e.) 2018. július 9. (hétfő) 16 óra
Az ajánlatok benyújtásának módja:
személyesen vagy postai úton; zárt borítékban, 2 példányban, melyből egy példányt minden oldalon aláírva és „eredeti”
megjelöléssel kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: Pályázati ajánlat a Vecsés, Széchenyi út 46./A
szám alatti ingatlan megvételére
Pályázati dokumentáció
átvételének helye és feltétele:
A pályázati hirdetmény közzétételét követő 3. naptól a pályázati dokumentáció
Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályán (2220 Vecsés, Telepi út 58. I. em.) átvehető ügyfélfogadási időben.
További információkkal szolgáló
személy neve, elérhetősége:
Geiger Gizella vagyongazdálkodási osztályvezető – telefon: 06-29/550-290
A pályázati kiírás a Vecsési Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján (www.vecses.hu) olvasható
részletesen.

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés
Város településrendezési
eszközei módosításáról
  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés
város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot,
a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket,
hogy Vecsés Város Önkormányzat képviselőtestülete a 63/2018.(III.28.) határozatával döntött a
Halmy József tér kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a Halmy József teret érintően Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRT) módosításáról.
A döntés indoka, hogy Vecsés Város Önkormányzata a kormány által meghirdetett fejlesztési
program keretében kézilabda-munkacsarnok létesítését tervezi a Halmy József téri általános iskola
környezetében. A program keretében megvalósítható mintaterv szerinti kézilabdacsarnok azonban
nem helyezhető el az iskola telkén belül, ahogy ezt
korábban az önkormányzat tervezte, így szüksé-

TÁJÉKOZTATÓ
A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Kft. (NFSI)
közleménye a 2018. évi Otthon
Melege Program indulásáról
  Az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt
napokban napvilágot látott megalapozatlan hírekkel szemben a 2018-as alprogramok elindításáról
még nincs döntés. A pályázatkezelő a rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével, a beérkezett
lakossági igények és szakmai javaslatok alapján
folyamatosan vizsgálja az új kiírások meghirdetésének lehetőségét. A friss pályázatokról azonnali
és hiteles tájékoztatás minden esetben a kormany.
hu oldalon és az NFSI honlapján található.
A kormány elkötelezett amellett, hogy csökkentse mind a társasházi, mind a családi házakban élő lakosok kiadásait, vissza nem térítendő és

gessé válik a Halmy József tér közkert részének
igénybe vétele erre a célra. A jelenlegi közkert a
rajta lévő játszótérrel ugyanezen ingatlannak a
Besztercei utca melletti, eddig településközponti
intézményterületi besorolású részén lesz pótolva.
A TRT módosítás partnerségi egyeztetése 2018.
május 28. napján kezdődött, amikortól a TRT módosítás tervezete már megtekinthető Vecsés önkormányzati honlapján, a Partnerségi egyeztetés
oldalon. A tervmódosítással kapcsolatban 2018.
július 11. napján, szerdán 17 órakor megismételt
lakossági fórumot tartunk, ahol a TRT-módosítás
tervezetének dokumentációja is megtekinthető és
véleményezhető lesz.
A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat
technikai okok miatt meghosszabbított időpontig,
2018. július 19. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail
címen és a Vecsési Polgármesteri Hivatal Berényi
Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.)
részére címzett levélben küldhetik még meg.
Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária, főépítész
visszatérítendő támogatásokkal segítve a lakóépületek energetikai korszerűsítését. A 2014 őszén hazai költségvetési forrásból útjára indított Otthon
Melege Program keretében meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén.
Az Otthon Melege Program a mai napig több mint
180 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez
járult hozzá több mint 29 milliárd forint összértékben. A legutóbbi fűtéskorszerűsítési és háztartási gépcsere alprogramok keretében is több mint
70 ezer sikeres pályázó kapott összesen 7 milliárd forintot meghaladó támogatást.
Friss információkért kérjük, látogassanak el a
www.kormany.hu, illetve a www.nfsi.hu weboldalakra.
A Vecsési Járási Hivatal, mint a Nemzetei
Energetikusi Hálózat irodájának elérhetőségei:
jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu, 2220 Vecsés,
Szent István tér 1.
Pest Megyei Kormányhivatal, Vecsési Járási Hivatala

Vevői elégedettségmérést
végeznek Vecsésen
  Tisztelt lakosság! Tisztelt ügyfelünk!
A Vecsési Polgármesteri Hivatalban önkéntes,
anonim vevői elégedettségmérést végzünk 2018.
június 1-től 2018. június 30-ig.
A felméréssel az a célunk, hogy jobban megismerhessük az önök véleményét, javaslatait, elvárásait.
Véleményeiket, javaslataikat egy kérdőív kitöltésével mondhatják el, melyekhez az alábbi helyeken juthatnak hozzá:

1. Polgármesteri hivatal portáján.
2. Ügyintézés után az ügyintézők adják át a
kérdőívet.
3. Vecsés város honlapjáról (www.vecses.hu)
is letölthető a kérdőív.
A papíralapú kérdőíveket kitöltés után a Vecsési Polgármesteri Hivatal portáján és a vagyongazdálkodási osztály előterében elhelyezett gyűjtőládákba kell bedobni. Együttműködését köszönjük!
Mohainé Jakab Anikó, jegyző
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Helytörténeti vetélkedő Vecsésen

Az első helyezett Petőfi iskola csapata

„A múltat tiszteld,
s a jelent vele kösd a jövőhöz”
Vörösmarty Mihály
  Ennek szellemében született Vecsés Város
Önkormányzatának 1992-ben hozott határozata,
mely előírja, hogy az általános iskolák részére 2
évenként honismereti vetélkedőt kell rendezni.
A feladattal a mindenkori honismereti kört bízta meg az önkormányzat az oktatási bizottságának támogatásával.
A vetélkedőt az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére a Bálint Ágnes Kulturális Központban, 2018. május 17-re hirdették meg.
Az iskolánkénti 6 fős csapatoknak az előre kiadott forrásanyag-jegyzéken szereplő dokumentumokból, irodalomból kellett bizonyítani a tudásu-

kat, valamint készíteniük kellett egy
képzőművészeti alkotást városunkról.
A négy pályamű igen látványosra és igényesre sikerült, a csapatok
különféle technikai megoldásokat
alkalmaztak.
A vetélkedő csapatok játékos formában bizonyították felkészültségüket, végül nagyon szoros pontszámmal az alábbi eredmény született:
Első helyezést ért el a Petőfi Sándor
Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, második helyre a Gras
salkovich Antal Nemzetiségi Iskola
csapata került, a harmadik helyet az
Andrássy Gyula Általános Iskola diákjai szerezték meg, a Halmi Téri Általános Iskola tanulói negyedikek lettek.
A csapatok a felkészítő tanárokkal együtt bebizonyították, hogy ismerik Vecsés múltját és jelenét, melyhez utólag is gratulálunk.
A vetélkedőn részt vevő tanulókat, a felkészítő
tanárokat és az iskolák igazgatóit – az előző évek
gyakorlatának megfelelően – egy jutalom kirándulásra hívták a szervezők.
Az előző években a részt vevő csapatok jártak
már többek között Pécsett, Tatán, Béren, Szarvason, Kaposváron, a Tisza-tónál, Salföldön, Pákozdon, Szarvason stb.
Idén a kirándulás célpontja Komárom és ÉszakKomárom volt, ahol a résztvevők megtekintették,
többek között a Monostori Erődöt, a város nevezetességeit és „kisvonattal” meglátogatták az Európa Udvar gyönyörű épületeit.
A rendezvény méltón illeszkedett Vecsés Város 700 éves ünnepi sorozatába. Honismereti Kör

Amit a képek nem mondtak el
  Április 11-én ünnepeltük a magyar költészet napját, mely jeles esemény, ha csak néhány pillanatra
is, de sokunkat a művészet, a lelkek mérnökei felé
invitált. Némi büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
az irodalom iránt érdeklődők, a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör állandó rovatának köszönhetően,
e hasábokon kiváló kortárs alkotók munkáival találkozhatnak. S, hogy nem csak a jelenben, de a régebbi időkben is akadt egy-egy alkotó, aki városunk
kulturális históriáját gazdagította, arra jó példa a
125 éve született Gammel József festőművész. Kevesen tudják, hogy a holdas esték, a vecsési utcák,
emberek, a soha vissza nem térő hangulatok mesterét az írás is rabul ejtette. Jónéhány aforizmája,
rövid elbeszélése, verse a korabeli sajtóban jelent
meg. Az 1974-ben elhunyt művész hagyatékából
nemrégiben, egy
Az 1971-ben tollba mondott
eddig rejtve maverssorok
radt vers került
elő, melyet halála előtt három
évvel Fekete Gizella Györgyinek
diktált le a külvilág felé mindig
vidámnak mutatkozó, sorsát hősiesen viselő idős

mester. Mint ahogy Babits Mihályról írják kritikusai –„a fojtó csend, a kisérteties mozdulatlanság, a lélek magába-omlása költészetté alakul át
tollán” – úgy elmondhatjuk, hogy ő is, aki a Vecsési búcsú nagyméretű festményével a meghitt
szépséget, a színek varázsát, a szeretnivaló múltunkat ajándékozta nekünk, most fellelt kései soraival talán rólunk, talán igaz magáról, egy soha
meg nem festett vászonról mesél:

Gammel József – Magány (1971)
Kis szobám az utcára néz,
Félszeme meg az ajtóra.
Mindig vár, ki az, ki belép,
Köszönésre, vagy egy szóra.
Barát, szomszéd, volna elég,
Erre jönnek a ház előtt,
Gondjuk cipelik, avagy mást,
Mert küszöbömre egy se lép.
Azaz mégis van vendégem,
A cicám, a mindennapos,
Osonva les szobámba,
Rám néz: – „hát látod, itt vagyok!”
Képek és szöveg: Fekete József
2018. június 

Tájékoztató

Rövid beszámoló
a G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör megemlékező műsoráról

Fotó: Balogh Barbara

Pályázati hirdetmény

KULTÚRA

G. Ferenczy Hanna 1926. május 13-án született és 80 éves korában távozott el.
Vecsés város szülötte volt, író-költő-fes
tőművész, a falu festőjének, Gammel Józsefnek a leánya. A nehéz sorsú, egyedül
élő művésznek nem volt családja, így nincs,
aki emlékét ápolja, már pedig az emlékezet
mindenkit addig őriz, amíg gondolunk rá,
beszélünk róla.
Irodalmi Körünk 10 éve alakult meg, és
tevékenyen alkotunk, felvettük Hanna néni
nevét, s őrizzük emlékét, így jött az ötlet,
hogy évenként a születésnapja körül megemlékező estet tartunk a könyvtárunkban.
Idén is nagyon szépen sikerült az emlékezés, verseiből, s körünk alkotásaiból állítottunk össze egy műsort, melynek szépségét
emelte a Concerto Harmónia Énekegyüttes.
Az előadásra sokan eljöttek, velünk együtt
örvendezve a szép verseknek, daloknak. A
műsort szeretet vendéglátás követte, ahol jól
elbeszélgettek alkotók és a közönség. Szép
nap volt!
Benke Mária

Vecsésiek
a Guinessrekordban
  Május 19-én Nagykállóban hazai és határon
túli együttesek népzenei találkozóját tartották.
Ennek keretében a BÁKK színpadáról is jól ismert Széles András kispesti citeraművész-tanár
egykori és jelenlegi tanítványai egy 20 méter átmérőjű, kiváló akusztikájú faszerkezetes csűrben
a szatmári népdalokat játszó 161 tagú citerazenekarukkal Guiness World Rekordot állítottak fel.
Ezzel bekerültek Guiness World Rekordok Könyvébe, amely nemzetközileg elismert és hitelesített
rekordot jelent, s erről a résztvevők oklevelet is
kaptak. Büszke lehet rá Vecsés, hogy a rekordot
felállító citerazenekarban Hauser Veronika, Molnár Andrea és Zelei Bence, városunk ifjú citerásai is nagy sikerrel szerepeltek.
Orosz
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária
Hol a boldog ország

Létezik egy boldog ország – talán.
Vajon merre, hol? – csak azt tudhatnám!
Van Nekem egy igazmondó gömböm,
belenéztem, kutattam a Földön.
A látványtól bizony elképedtem.
Varázsgömböm remegett kezemben.
Háború dúl, lövik egymást sorra,
puska ropog, felrobban a bomba.
Sok az árva, nagyúr biz az éhség.
Járvány tombol, szerteszét szegénység.
Ott nincsen öröm, csak nagy – nagy bánat.
Felnőtt, gyermek, agyon gyötört, fáradt.
Más égtájra fordítom a gömböm.
Mi történik? – Tovább érdeklődőm.
Tombolnak a földöntúli erők,
vihar pusztít, leégnek az erdők.
Hömpölygő, bősz árvíz elszabadul,
házakat semmisít meg konokul.
Mindent elvisz, mi útjába kerül,
sodorja, elnyeli mohón végül.
Szomorúan próbálkozom újra.
Dölyfösségtől peng a lélek húrja.
Létezik még testvéri szeretet?
Irigység veszi át a szerepet.
Önzőség, pénzhajszolás a lényeg.
Rágják egymást, mint zöldfát a féreg.
Földi BÉKE jöhetne már végre!
Fohászkodom, felnézek az égre.
Varázsgömbbe feltűnik egy ország.
Halk zene szól, a szívekben jóság.
Nincs irigység, megszűnt a gonoszság.
Rátaláltam. Ott a boldog ország!

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István
Barcsayné
Prohászka
Györgyi:
Tűzzománc

Benke Mária
Illataim…

Szagok, vagy illatok?
Tanácstalan vagyok.
Érzékenyen reagálok a szagokra,
kifinomultan az illatokra…
Emlékképet sodor elém a lét,
a frissensült kenyérét.
Felidézem Anyám arcát,
naponta vívta a harcát…
Kiszedte a kemencéből a kenyeret,
ropogott, hangja volt az eledelnek.
Illata betöltötte a konyhát,
alig várta, hogy megkóstolják.
…vagy május elsején,
mikor Apám májusfát hozott?
Lábujjhegyen osonkodott
az ágyunkhoz, hogy mikor felébredünk
orgona illat árassza el lelkünk.
Becsempészte a szobába
Anyámnak, s nekem az ágyba:
nagyon várta, hogy ébredezzünk,
vidáman, jókedvvel örvendezzünk…
Az orgona illatát azóta is szeretem,
szép emlékeket ébreszt énbennem.
A frissen sült kenyér illata is árad,
bár ma már csak a pék fárad.
A múlt illatán elmerengni,
azt soha el nem feledni!
Kedves illataim közt tartom számon,
jó érzésekkel időzök velük, s nem bánom…

G.Ferenczy Hanna
Tükörkép

A Tükörből a
képmásom kinézett,
csak rám meredt,
de nem tudom, mi végett,
olyan bírálón és
oly felülről nézve,
mintha én volnék
a tükörképe.

Sallay Gyula
A világ májusban

Orgonaszemekkel nézett rám a május,
reám borítva vágyak illatát.
Vakító fogsorával nevetve állt
a virágok közt a gyöngyvirág.
Az arának öltözött akác
bebólintott a szoba ablakán.
Esténként méhek döngték át
a mézsörbe fülledt éjszakát,
mikor a szél kavarta az út porát.
Az ablakon bebújt a lombsusogás.
A falevelek zizegő neszére
szólót zengett a tücsök zenéje.
A világ ébredő életét
a bútorok ropogva mesélték.
A harmatcseppekben fürdő levelek
friss széllel csipkedték az ébredő eget.
Az utca köveit is elöntötte a vágy,
mikor látta a lányok ringó derekát.
A tetőn az eresz lejjebb ereszkedett,
s a lányok keblével szemezgetett.
A dübörgő hangok megszédültek,
simogatóbb lett a kopácsolás.
A fűnyíró lábujjhegyen járt,
hogy ne zavarja az élet ritmusát.
Az ég a megújulás örömétől telve
szivárvány karjával a Földet ölelte.

Szénási Sándor István
Emlékcsengő

Emlékcsendítő léptekkel
jött szél-szárnyaszegett alkony,
odafent az ég ablakán
lapult gyermekkori arcom.
Sokszor vártam Édesanyám
egyedül a régi házban,
hiába volt sok játékom,
minduntalan csak Őt vártam.
Mit sem láttam a világból
a belehelt üvegen át:
ma sem tudom, ki féltette
jobban akkor a másikát.
Karjait, ha felém tárta,
angyalszárnyak voltak azok:
elsorvadtak az időben,
néha most is magam vagyok.
Józanságra intő léptek
az ég ablakához visznek,
mit sem látok a jövőből,
s torzítják arcom az évek.
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In memoriam

Dr. Hehl István térdsebész kollégánk, az
egynapos sebészet alapító tagja mindannyiunk számára megdöbbentő hirtelenséggel 2018. május 10-én elhunyt.

A

z alábbiakban közreadjuk
dr. Horváth János búcsúbeszédét.

„Drága Pityu barátom!
Nekem jutott az a megtisztelő, ám
végtelenül fájdalmas feladat, hogy
emlékeinkből kötözzek koszorút
számodra.
Emlékszel…
45 évvel ezelőtt találkoztunk először, együtt kezdtük az egyetemet és
az egyetemi futballt. Rögtön barátok lettünk, hamar kiderült azonos
értékítéletünk, hasonló terveink és
vágyaink.
Emlékszel…
Együtt dolgoztunk a Bosnyák téren hajnalban a piacon, éjszaka a postán, együtt voltunk vagont kirakni a
Józsefvárosban.
Emlékszel…
gyönyörű futballsikereinkre, amikor olyan csapatokat is legyőztünk,
akik sokkal-sokkal jobbak voltak papíron nálunk.
Rengeteget küzdöttünk, sok itt jelenlevő barátunkkal egymásért, egy
csapatért, álmainkért.
Emlékszel…
az együtt töltött estékre, hajnalokra, érzelmes éjszakákra, a nagybetűs ÉLET szeretetére?
Közben azért az egyetemet is elvégeztük, és amikor a Sportkórházba
szerettünk volna kerülni a sportsebészetre, azt mondtad, amit én sosem felejtettem el, Janikám, ha én
egyszer oda bekerülök, olyan munkát végzek majd, hogy nélkülözhetetlen leszek. Mi hárman az ifjú Titánok, ti tán majd megmutatjátok,
2018. június 

milyen dolgosak vagytok. Sokat, jókedvűen, vállvetve dolgoztunk mestereink óvó felügyelete mellett.
Te lettél a női kézilabda-válogatott orvosa – irigyeltelek, mert nekem labdasport helyett az evezős
válogatott jutott. És hogy ne legyek
szomorú, nekem adtad az első igazi teremkézilabda kék adidas cipődet- nyersgumi talppal, hogy majd
így jobban mennek a teremfocik.
És sorolhatnám napestig, hogy
emlékszel…, emlékszel…, emlékszel, mert minden egymáshoz kötött minket!
Aztán útjaink másfelé vittek, de
soha el nem váltunk, barátságunk
örök maradt.
Nézd, mennyien jöttek el búcsúzni tőled, lelkedet újból megölelni,
mert nagyon jó ember voltál, és egy
jó barátot nem enged el utolsó útjára egyedül az ember.
És most mikor búcsúzunk, úgy
érezzük, egy rész belőlünk is meghalt
a szerettünkkel együtt. Az én szívem
is fáj, torkom elszorul, mikor a legjobb
a barátomtól búcsúzom, de hitem szerint búcsú nem vet véget a szeretetnek,
a kapcsolatnak, ami az egymást szerető emberek között működik.

Minket, embereket a hitünk működtet, az segít át nehézségeken, az
segít felállni botlásaink után. Mindegy, miben hiszünk: Istenben, önmagunkban, a társunkban, a barátokban
vagy a munkánkban – hit nélkül nem
tudunk létezni. Te hittél a jóság erejében, igazi melegszívű társ, apa, barát és orvos voltál egy személyben.
Hittél az őszinteségben, a megbocsátásban, a humor gyógyító erejében,
hitted, hogy kitartással, következetes, kitartó, szorgalmas munkával
jobbá teszed ezt a világot.
És jobbá, teljesebbé is tetted, imádott feleséged, gyerekeid életén keresztül, a barátaid életén keresztül
és számtalan meggyógyított beteged háláján keresztül. Mert belőled
mindig a jó sugárzott.
Nem feledhetem, mikor közös utazásaink alkalmával, de sokszor hallottam, mert ha kerestek, a telefont
mindig felvetted, igen, emlékszem
önre, 5 éve a bal térdét operáltam,
igen és most ismét megsérült, külföldön vagyok, de hívja a … és már
diktáltad is a telefonszámot.
És az új felnőttkori barátokkal,
akiket megfogott őszinteséged, nyíltságod, szereteted, önzetlenséged, tett
kirándulásaink, eleinte itthon ősszel,
tavasszal egy-egy hosszú hétvége,
aztán szűkebb majd tágabb környezetünk meglátogatása, nyaralásaink,
síeléseink, megannyi fényképalbumot, apró festett képet, csecsebecse
emléket hagytak ránk.

De sajnos sorsod kapuja itt a földön most becsukódott és nagyon nehéz elviselni a bennünk szunnyadó
fel-fel törő érzelmeinket. Egy barátunk pár sora álljon itt:
Mindenért kár, amin nincs,
Egy tincs, mely nem hull homlokodba
Mikor kedvesen nevetsz,
Lehetsz okos, erős, gazdag
Az csak annyi, ami VAN.
Hirtelen, nagyon hirtelen hagytál
el minket, de bennem él, hogy utolsó kirándulásunk alkalmával milyen
boldogan mesélted, hogy Balázs fiad
tanácsára egykori mestereddel, mesterünkkel, milyen jól sikerült megbeszélned az évek óta téged, és talán őt
is feszítő problémákat, és hogy megkönnyebbültél, és hogy volt ehhez bátorságod, és mennyire megbékéltél!
Pityukám!
Nem mentél te messzire, csak ide
a csillagok közé. Onnan nézel le ránk,
és talán nem is érted, mit teszünk és
miért, mert ott már nincs ideát és odaát, nincs honnan és hova, tér és idő,
fény és árnyék. Nincsenek kérdések
sem, vagy csak a kérdések bennünk
tolulnak fel: miért? Miért, s-miért?
De tudjuk, hogy a szeretet, a szerelem, öröm, remény, barátság, tisztesség, őszinteség, bizalom, amikben te
mindig hittél, megmarad köztünk; és
bármikor eljöhetsz, hisz el tán sosem
mentél!
Mert nekünk nem kell fényképet
kiraknunk, hogy lássunk, érezzünk.
Te benne leszel mindennapjainkban,
mondatainkban, gondolatainkban,
öleléseinkben, minden érzésünkben.
Mert nem alszik ki szívünkben a
láng, amit a sors vagy a Mindenható
pici mécsesként mindannyiunk szívében gyújtott.
Pityukám! Búcsúzom, búcsúzunk,
találkozunk az égi tenisz- és focipályákon, és ahogy te szoktad emlegetni az én kaporszakállú Istenem kísérjen távoli utadon.
És még egy vers kedvenc íródtól,

Fekete Istvántól:
…az idő múlhat,
a szépség és a jóság,
a szeretet és az igazság
nem múlik el az évszázadokkal,
nem múlik el az emberekkel,
hanem örökös,
mint a testetlen valóság,
s ezekből annyit kap Mindenki,
amennyit megérdemel.
Azt hiszem te sokat érdemeltél!
Ölellek, ölelünk drága Pityukám!”
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ANDRÁSSY ISKOLA

PETŐFI ISKOLA

Andrássyak nyomán
GYALOGOLNI JÓ
2018. április 21én, szombaton ne
gyedszer rendeztük
meg az Andrássy-tú
rát. Iskolánk diákjai
és kísérőik negyed
szer barangolhattak
Vecsésen egy kódfejtő játék keretében.

A

t úrák sajátossága, hogy
nem csak szimpla állomások vannak az útvonalon,
hanem a Da Vinci-kód mintájára
mindenhol meg kell oldani egy rejtvényt is! A sok kis rejtvény a végén
összeáll egy nagy megoldássá. 2015ben az Andrássy-telep előtti idők-

ről, 2016-ban az iskola történetéről,
tavaly az Indul a bakterház vecsési vonatkozásairól, idén pedig telepünk névadóiról tanulhattak játszva a résztvevők.

Kik is ők?
Andrássy Alad á r (1827–
1903) Andrássy Gyula
Andrássy
öccse volt. A Sándor
szaba d ságharcban Bem
József segédtisztje, 49 után
menekülnie kellett,
1865-ig emigrációban
élt. Hazatérése után Gömör
vármegye főispánja és a főrendi ház
tagja lett. Az országban sokfelé voltak birtokai, az egyik Vecséstől délre:
Halomegyház-puszta. 1875-ben tej-

gazdaságot alakított itt ki, Budapest
közelsége pedig jövedelmezővé tette
ezt az üzletágat. 1882-től ő lett a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet elnöke, majd haláláig díszelnöke.
Vecsés melletti birtokán vadászházat
építtetett, ez a ház nyolc szobából állt,
díszkert és gyümölcsös vette körül.
A vadászházban az egyik szoba,
az ún. „királyné szobája”
Erzsébet királynénak
volt kialakítva.
Andrássy Aladár felesége,
We n c k h e i m
Leontin Erzsébet királyné
magyarországi
főudvarmesternője volt. 1872
és 1884 között a
királyi pár többször
vadászott az Andrássy-birtokon. Ekkoriban egy
bizonyos Fromm Hermann vezette
a Pest-Halmi Vadásztársulatot. Elképzelhető, hogy az ő rokona az a
Ludwig Hermann, aki 1886 és 1893

Telekparcellázás
Budapesttől 80 percnyire a Budapest-szegedi fővonalon, Vecsés községben, közvetlen az
állomás mellett létesített telepen házhelyek eladók. A házhelyek területe 500–400 négyszögöl, áruk egyenként 2.50-3
korona. A telkek ára havi
20–30 koronás részletekkel
törleszthető. Bővebb felvilágosítás nyerhető Vecsésen a
Magyar Telepítő és Parcellázó
Bank Részvénytársaság majorjában. Budapesten pedig a
bank központi irodájában: V.
Nádor utca 9.
között volt haszonbérlő az Andrássymajorban. 1894-ben Andrássy Aladár elkészítette végrendeletét, melyben a majort fiára, Andrássy Sándorra
hagyta: „…továbbá a nem hitbizományi birtokaim, mint Halomegyháza…
a rajtok található élő és holt gazdasági felszereléssel, függő és elválasztott
terméssel, s bármi néven nevezendő

Újabb előadás a Színe-Javától
Hagyományokat őr
zünk és teremtünk.
Tesszük mindezt
azért, mert reméljük, hogy értékeinkre szükség van.

I

skolánkban – ha az elmúlt évtizedeket nézem – 20 éve folyik a
színjátszás. 1998-ban vetődött
fel először annak a gondolata, hogy
a magyar kultúra napja alkalmából
rendezzünk darabokat – lehetőleg
magyar szerzők magyar írásait feldolgozva –, teremtsünk „színházat”
az akkor még Martinkának nevezett iskola tornatermében. Évek múltán két színjátszó csoportunk lett, így
az egyik előadás januárban, a másik
május végén, a gyereknapon volt. A
szakkörök működéséhez, a hangosítás, a világosítás költségeihez, a jelmez, ill. a díszlet megvalósításához
az önkormányzat nyújtott és nyújt a
mai napig is támogatást, melyet ezúton is szeretnék megköszönni mun-

katársaim és a magam nevében is.
2013 óta a Bálint Ágnes Kulturális Központ ad otthont az előadásoknak. Köszönjük a BÁKK igazgatójának és munkatársainak, hogy
mindig készséggel állnak rendelkezésünkre. Az elmúlt években a Monori Tankerületi Központ is támogat
minket színjátszós programjaink lebonyolításában. Köszönjük. Még egy
dolgot szeretnék megemlíteni: a pizzázásokat polgármester úrral. Hajdanán Skribek Zoltán képviselő ötlete

Szereposztás:
Dalos Hanna, Lufi: Füle Dorka
Mészáros Emőke: Kányi Vikica
Takács Tamara: Márkus Petra
Gombos Zsuzsi:
Csordás Veronika
Teri néni: Kiss Réka
Pál Laura: Sági Jázmin
Anya: Lik Fanni
Szamóca: Hajdu Kende
Kálmán bácsi:
Steigervald Róbert
Kukucska Mari: Folláth Brigitta

Polgár Gyula felvételei

…és egy kis számvetés…

A Színe-Java színjátszó csoportja
volt az, hogy az akkor még OMSB
elnök, Szlahó Csaba meghívásával
a színjátszó csoportokat megvendéKukucska Rozi: Gyulai Szonja
Apa: Eikler Erik
Expresszionista festő:
Kiss Gábor
Kaboskáné: Varga Kitti
Trudi: Varga Boglárka Rita
Kapuvári Benedek:
Péter Bálint István
Kovács Nóra: Kiss Virág
Vladár Andrea: Hackl Rebeka
Tóth Balázs:
Czalbert-Halasi Balázs
Idegen férfi: Albert Ferenc
Koordinátor: Csorba Lászlóné

gelik egy kis eszem-iszomra, mert
kiérdemelik a gyerekek színvonalas
játékukkal, és Vecsés kulturális éleA díszletet rendező
csapatának tagjai:
Bukó Gergő, Danilla Noel,
Horváth Zalán, Koch Antal,
Lengyel Milán, Litkei Botond,
Mihálszki Milán, Pfeffer Gábor,
Plesa Szabolcs
Díszlettervező: Horváth Zoltán,
Szabados János, Wirth József
A zenét vágta: Varga Mihály
Hang- és fénytechnika: Nagy Richárd, Nagy Gyöngyvér
A forgatókönyvet írta és rendezte:
Veszprémi Klára
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Andrássy Aladár
egyéb ingókkal együtt Sándor fiamat,
mint általános örökösömet illetendik.”
1903-ban halt meg, ekkor szállt a Vecsés melletti birtok Andrássy Sándorra (1863–1946).
Andrássy Sándor a magyar autóversenyzés egyik úttörője volt, emellett más sportokat is patronált, például az evezést. 1904-ben kiadta
birtokát haszonbérletbe. 1907-ben
Halomegyházát hivatalosan is Vecséshez csatolták. 1909 nyarán Andrássy
Sándor eladta vecsési birtokát a Magyar Telepítő és Parcellázó Banknak.
A bank ősszel elkezdte felparcellázni
a területet. A tervező az a Pálóczi Antal, akinek a nevéhez többek között a

budapesti Szabadság tér
és a Tabán rendezése is
kötődik. A bank hirdetései 1909 novemberétől
1910 augusztusáig sűrűn
feltűntek a budapesti napilapokban. Munkáscsaládok érkeztek ide, és
az új lakóterület neve
Andrássy-telep lett. A
vadászház ma Bálint
Ágnes Emlékházként
funkcionál, mellette a
Major utca neve pedig
még az Andrássyak birtokának emlékét őrzi.
De nem csak az Andrássy családról lehetett tanulni. A túra útvonala
kb. 8 km volt, és 1848-as utcaneveken,
1848-as útvonalon kanyargott: Deák
Ferenc, Eötvös József, Erkel Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Batthyány Lajos, Klapka György, Damjanich János és Görgei Artúr. Emellett érintett
templomokat, játszótereket, iskolákat, boltokat, érdekes graffitiket és
olyan gyönyörű apróságokat, mint
a kezdet és végzet kapuja az evangélikus templomnál vagy a fényt a
négy evangélista kapujánál. Jó böngészést! Jövőre folytatjuk!
Kiss Gábor, Andrássy iskola

Balázs Ágnes Lufi történeteit sokan ismerik. A pöttyös könyvek sorozatban megjelenő Lufi és a nyolcpecsétes titok című könyvnek a főhőse
Dalos Hanna, azaz Lufi. Állandó szereplőtársa Szamócai Tihamér, becenevén Szamóca, aki a lány barátja,
illetve szerelme. Kapcsolatukon keresztül nyerünk bepillantást Dalos
Hanna kalandjaiba. Segítségül vele
Balázs Ágnes Lufijának egy jelenete
vannak barátai. Az ő összetartozátét gazdagítják ezekkel a darabokkal. sukról is szól a színdarab.
Azóta is megvendégel minket az önLufi véletlenül tudja meg, hogy a
kormányzat, Szlahó Csaba a vendég- szülei költözni szeretnének, amiről
váró, aki a színjátszósok fogadásakor ő mit sem tud. Kétségbeesik, hogy
meg is köszöni mindannyiunk mun- itt kell hagynia barátait és a szekáját méltatva az előadást. Ezért is kö- relmét, Szamócát. Felháborodásuszönettel tartozunk.
kat a felnőttekkel szemben egyik
2018. május 25-én, a Mesefeszt barátnője, Mészáros Emőke fogal0. napján mutatta be az Andrássy is- mazza meg: „Mégis hogy képzekola Színe-Java színjátszó csoportja lik? Hát mik vagyunk mi? DíszBalázs Ágnes: Lufi és a nyolcpecsé- növények? Hogy kényük-kedvük
tes titok darabját a Bálint Ágnes Kul- szerint csak úgy ide-oda lehet paturális Központban.
kolgatni meg költöztetni minket?”
A lány tehetetlennek
érzi magát, de a barátai elhatározzák, hogy
összefognak, és megakadályozzák Lufi elköltözését…, akár az
életük árán is.
Köszönjük Balogh
Barbara, Raszlerné
Veszprémi
Szabó Etelka, SzabaKlárának
dos Ágnes, Zumpf Anivirággal kökó, valamint Nagy Doszönték meg
nát segítségét.
a munkáját

Veszprémi Klára
2018. június 

Te Deumon vettünk
részt püspök atya
születésnapján

Ezt a virágtálat vittük
ajándékba

Énekkarosaink a váci
székesegyház előtt

Az U betűt a Petőfi iskola
diákjai alkották

Dr. Beer Miklós

Június 1-jén délelőtt 10 órától a
váci székesegyház előtt, a Konstantin téren az egyházmegyei
óvodák és iskolák színes műsorral köszöntötték Beer Miklós püspök atyát 75. születésnapján, aki
ezt követően bemutatta az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által szervezett hálaadó szentmisét. Iskolánkból 67
diák vett részt ezen a gyönyörű napon. Énekkarosaink már
hetek óta készültek Czékus Jób
tanár úrral, hogy a háromszáz
tagú összevont kórusban helytálljanak, és ezt meg is tették.
Az énekeket Pécsi Rita és Varga László karnagy vezényelték,
majd látványos flashmob következett, melynek csúcspontja az
élőkép volt: a téren a különböző iskolák kék ruhás diákjai a TE
DEUM betűivé fejlődtek fel. A
mieink Kárpáti Szilvia tanárnő
irányításával alkották az U be-

tűt. A nagy hőség ellenére tanulóink dicséretesen képviselték iskolánkat, de már mindenki
alig várta, hogy beléphessen a
székesegyház hűvös falai közé.
„Rendületlenül a hitben” – szól
Beer Miklós püspöki jelmondata, amely a műsor után a székesegyházba belépőket fogadta
egy másik mottó, az „Egy szív,
egy lélek” mellett, amely pedig az egyházmegyei oktatási
intézmények logóján látható.
A szentbeszédet követően az
intézmények képviseletében
tanárok, diákok adták át születésnapi ajándékaikat a püspöknek. Iskolánk egy fantasztikus növénykompozícióval lepte
meg egyházmegyénk vezetőjét.
Dicséret illeti Dudás Noémi és
Lázár Zsuzsanna kolléganőket
ennek megálmodásában és kivitelezésében.
Osikoviczné Csendesi Mária
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Német nemzetiségi énekhagyományok ápolása
a Petőfi iskolában
Az idei tanévben is tovább folytatjuk iskolánkban a német nemzetiségi énekhagyományok ápolását. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy
ezt minél több eseményen bebizonyítsuk.

R

észt veszünk az iskola ünnepségein és programjain:
Nemzetiségi délutánon, karácsonyi műsoron, ballagásokon. A
Szent Kereszt templom német éne- éneket két szólamban és kotta nélA kórus tagjai: Gáspár Enikő, Kokes szentmiséin is rendszeresen be- kül megtanultak.
vács Kinga, Korponai Anna, Molnár
Felsős német kórusunk – Tra Gergely és Molnár Petra – 5.a., Jukapcsolódunk az énekekbe, valamint
ditionschor – a Hochgelobt sei és a hász Vanda, Radvánszki Réka, Uri
német nyelvű zsoltárt is éneklünk.
Nagy megmérettetésekre is bene- Leise sinkt der Abend nieder című Anita, Végh Júlia – 5.b, Chlepkó Zsóveztünk idén, csak úgy,
fia, Rapcsok Boglárka,
mint a korábbi években. „A gimnazisták közül két tanuló vállalko Vass Dániel – 6.a, JuMárcius 22-én részt
hász Adél, Ongai Zsófia,
vettünk a biatorbágyi zott idén egy tájszólásban énekelt duett Rózsár Petra – 6.b, Banémet nemzetiségi produkcióval: Nagy Tamara és Baranyi ranyi Zsófia, Brünner
énekversenyen.
Norbert, Cser Zsófia,
Öt produkcióval ké- Ádám a 11.b osztályból. Fantasztikus elő Soós Csaba – 7.b.
szültünk és a több hó- adásukkal aranyfokozatot nyertek.”
Szintén bronzminapos munkánkat gyönősítést ért el Chlepkó
nyörű eredmények igazolták. Külön egyházi énekeket adta elő. Előadá- Zsófia és Rózsár Petra (6.b) duója.
dicséret illeti a diákokat – az ango- sukat a zsűri bronz minősítéssel juKét kiscsoportos produkcióval is
losokat különösen –, hogy minden talmazta.
készültünk. Mindkettő ezüst ered-

GRASSALKOVICH ISKOLA
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ménnyel zárta a versenyt. Az 5.b osztályból Juhász Vanda, Radvánszki
Réka, Uri Anita és Végh Júlia voltak a Birnbaum Quartett tagja. Kedves előadásukkal és gyönyörű körtékkel nyűgözték le a zsűrit.
A másik csoport fiúkból állt: Pomázi Máté, Vass Dániel a 6.a osztályból, Brünner Norbert, Soós Csaba a 7.b osztályból Illés Máté (6.b)
harmonikakíséretével adták elő versenyprogramjukat. A zsűri elismerően, szintén ezüstminősítéssel értékelte a Bubenkreis fantázianevű
csoport előadását.
A gimnazisták közül két tanuló
vállalkozott idén egy tájszólásban
énekelt duettprodukcióval: Nagy Tamara és Baranyi Ádám a 11.b osztályból. Fantasztikus előadásukkal
aranyfokozatot nyertek.
A két gimnazista diákunk Mun
dart Duója egy országos minősítőre
is elmerészkedett. A Landesrat által
három évente megrendezésre kerülő
Magyarországi Német Ifjúsági Kórusok Fesztiválja és Minősítője április
28-án volt Városlödön. Diákjaink dicséretesen helytálltak és kiemelt aranyminősítést kaptak a szakmai zsűritől. Nagyon büszkék vagyunk erre
a fantasztikusan szép teljesítményre.
Műsorukon ritka és igen nehéz
vecsési énekek szerepeltek, melyeket természetesen tájszólásban adtak elő: Auf ein Bergal és a Plaue
Feinster kezdetű dalok, majd egy Soroksáron gyűjtött dal zárta a programot: Drom auf der Olm.
Köszönünk minden támogatást
és segítséget, amit igazgatóas�szonytól, a diákönkormányzattól,
a Német Nemzetiségi Önkormányzattól, Czékus Jób tanár úrtól, Prorokné Jankovics Anita tanárnőtől és nem utolsó sorban a
szülőktől kaptunk.
Osikoviczné Csendesi Mária

Érettségi vizsgák a Petőfiben
A két évfolyamon már több tanuló rendelkezik sikeres előrehozott
vizsgával, elsősorban angol nyelvből (4 fő), illetve német nyelvből
(6 fő), informatikából (1 fő), nekik
így nem kellett mind az öt kötelező
tantárgyból vizsgát tenniük, mert
a korábbi eredmények természetesen beszámíthatók.
A 12.a évfolyamon 1 tanuló 2 tantárgyból jelentkezett emelt szintű
vizsgára: kémiából és biológiából. A
12.b évfolyamon 2 fő angol nyelvből,
2 fő történelemből, 1 fő német nyelvből, 1 fő testnevelésből jelentkezett
  A 2017/18-as tanévben közép- 12.a (4 évfolyamos) osztályban 19- emelt szintű érettségi vizsgára.
szinten két érettségiző csoportunk en, a 12.b (5 évfolyamos) osztályEbben a vizsgaidőszakban is
volt. A rendes érettségi vizsgára a ban 17-en jelentkeztek.
voltak előrehozott vizsgák: angol

nyelvből 26 fő a 10.b és a 11.b évfolyamon, németből a 10.b és a 11.b
évfolyamon 4 előrehozott vizsga
lesz középszinten.
Korábban érettségizett jelentkező is volt, akik közül 1 fő emelt
szinten, szintemelő vizsgát tett német nyelvből, 2 fő javítani szerette
volna korábbi eredményét a felsőoktatási felvételi miatt, ezért ők javítóvizsgát tettek középszinten matematikából és történelemből, 1 fő
pedig kiegészítő vizsgát tett informatikából, mert korábban ebből a
tárgyból nem érettségizett, de a felsőoktatási felvételi miatt szüksége
volt erre a vizsgára.
Krupa Sándor
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A felső tagozatos gyerekek
kipróbálhatták a pennát

Nemzetiségi délutánon fellépett
a 6.b osztály tánccsoportja

Kunterbunte
schwabenwoche

Figura Ede és előadóművész-társa már nem
először járt nálunk. Szórakoztató, zenés kétnyelvű mesejátékát most is nagyon élvezték a gyerekek.
Az iskolai szintű események mellett az osztályközösségek osztályfőnökei segítségével még
más programokat is szerveztek: meghívtak nagyszülőket, és interjút készítettek velük, akik a saját élményeikre visszaemlékezve meséltek a régi
iskolai életről.
Tanulmányi séta keretében felkeresték az osztályok az egykori iskolaépületek helyszíneit, a mai
iskolánk elődeit.
Kipróbálták osztálykeretben a német gót betűs
írást. A „Frakturschrift” betűivel írtak le iskolával, tanulással kapcsolatos kifejezéseket, német
közmondásokat.
Verseket, fogalmazásokat írtak németül az
erre vállalkozó diákok, álmaik iskolájáról. Majd
a feladat, pedig csak a nevüket kellett leírni. Töb- a Meine Traumschule témát rajzban is megjeleMájus második hetében az idei
ben is voltak, akik újra kipróbálták a pennázást, nítették. Nagyon sok szép írásbeli és rajzos muntanévben is megszerveztük
nem csak írtak, hanem rajzokat is készítettek.
ka készült a gyerekektől.
Projekthetünk keretén belül, csütörtök délután,
A projekthét első napján egy kiállítást állítotte-matikus projekthetünket,
kézműves-foglalkozást tartottunk az alsó tagoza- tunk össze, régi fényképekből a mi iskolánkról:
az Iskola régen és ma – Schule
tos gyerekeknek az aulában. Régi játékokat, pör- Alte Fotos über unsere Schule. A befejező pénteki
gettyűt, brúgattyút, fonalból babát, a sváb hagyo- napon a kiállítás kibővült az „álomiskola” versefrüher und heute témakörben.
mányok ápolásaként kéfestő terítőt készíthettek, ivel, fogalmazásaival, rajzaival és gótírásos munilletve kékfestő ruhába öltöztetett babát is színez- kákkal.
rühwirth Mihály úr, a Kulturverein elnö- hettek az érdeklődő kisdiákok. Mindenki haza is
A hagyományos nemzetiségi délutánt, nem
ke tartott előadást a 4. évfolyam, valamint vihette a saját maga készített játékokat, terítőket. külön hétvégén, hanem a projekthetünk 3 napos
a felsőtagozat diákjainak a
délutáni programjaként láthatták a
Alte Fotos über unsere Schule
vecsési iskolák történetéről. Ezzel a
szülők, nagyszülők és a meghívott
nyitóelőadással, a régi fotók, dokuvendégek. Iskolai tánccsoportunk,
mentumok megismerésével, fontos
az 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 7.a és a 7.b oszismereteket szerezhettek tanulóink
tályok nemzetiségi tánccal léptek
a projekthét témájáról. Német nyelfel. Színvonalas, látványos műsorvű filmvetítés keretében az 1900-as
ral készültek, a nemzetiségi kultúévek tanítási, tanulási módszereira minden műfaját képviselve az 1.a,
ről, fegyelmezési szokásairól láthat1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b osztályok, vatak érdekes, a mai diákok számára
lamint az 5. 6. 7. évfolyam némemár elképzelhetetlen iskolai tanórátes csoportjai, jelenetek, mesejákat. A csütörtöki és pénteki nap a
tékok, verses-zenés összeállítások,
régi gyermekjátékoké volt. A legnatáncok, hagyományok bemutatáságyobb sikert a malom és a macskaval, sváb versek előadásával. Szép
bölcső aratták, de volt még lehetőség
dallamok, énekek csendültek fel az
abroncshajtás, bakugrás, ugróiskola,
egyéni énekesek, az 5.c osztály, vakapózás és snúrozás kipróbálására
lamint az iskolai énekkar előadásáis. A gyerekek nagyon élvezték és
ban. A zeneiskola ígéretes zenészei
A 7.b osztály káposztás jelenete
megtapasztalhatták, hogy milyen
a Junge Musikanten kvartett a sváb
egyszerű dolgokkal is milyen önfepolkák, keringők előadásával nagy
ledten és örömmel lehet játszani. A
sikert aratott.
kiskuktaszakkör is részt vett a proIsmét sikeres, tartalmas és sokféjekthét programjában. Az 5. osztályole programmal teli volt a projekthesok felnőtt irányítás mellett, önállóan
tünk. Tanulóink más módszerekkel
végezték a munkafolyamatokat, hogy
és más környezetben gazdagíthatták
elkészüljön a finom krumplis flekni.
ismereteiket és jól érezték magukat.
A felső tagozatos gyerekekkel
Köszönet minden kollégának az ötmegismertettük a pennával való írás
letekért, a szervező és segítő munszépségeit. Nagyon tetszett nekik ez
káért.
Német Munkaközösség

Tarkabarka sváb projekthét
a Grassalkovich iskolában

F

2018. június 

17

HITÉLET

HITÉLET

zarándoklaton voltak

A Medjugorjei (Bosznia-Hercegovina) zarándokút során
lélegzetelállítóan szép tájakban gyönyörködhettünk, meg
csodáltuk többek között Mostar szépségét a Monarchia által
épített és magyarok által újjáépített Öreg-híddal, de nem
ezért indultunk útnak 44-en az Irgalmas Jézus Plébánia
előtti Erzsébet térről, március 15-én reggel 6 órakor.

A medjugorjei Szent Jakab templom

Útban a Jelenések-hegyére

A

zarándoklat, a búcsújáró helyek felkeresése több egy jól sikerült kirándulásnál,
mert a kirándulásnál a testünket frissítjük
fel, esetleg szellemünket „gazdagítjuk”. A zarándoklat alatt a lelkünket igyekszünk „egyenesbe
tenni”. Kapcsolatainkat szándékozzuk rendezni
egymással és Istennel. Ezért bizony az úttal – jelen esetben: hosszú úttal – járó kellemetlenségeket is vállaljuk, hogy lelkünkkel tudjunk foglalkozni, az otthoni, mindennapi dolgainkat félretéve.
Medjugorjében, 1981. június 24-én hat gyermeknek megjelent a Szűzanya (horvátul: „Gospa”). A
gyermekeket próbálták elhallgattatni állami hatósági és egyházi részről is, de a gyermekek eskü
alatt vallották, hogy a Gospa megjelent nekik és
szólt hozzájuk. A Szűzanya más-más formában,
de a megtérés és az imádság fontosságát hangsúlyozta és kérte a látnok-gyermekeken keresztül az
emberektől. Sorozatosak voltak a megjelenések.
Lassan 37 éve volt az első jelenés, de – ha ritkábban is – azóta is folytatódik. (Az egyház hivatalosan nem foglalt eddig hivatalos álláspontot a jelenések valódiságáról, mert a jelenések még nem
fejeződtek be.) Ami tapasztalható:
a hitélet megerősödése, mélyülése,
és a zarándokok hosszú sora beszél
arról, hogy valóban olyan segítséget
„kaptak”, mely megváltoztatta életüket, megoldódtak problémáik, megszokott, megkopott hitük élő hitté
vált, apró „csodák” részesei lettek…

A zarándokhelyet milliók és milliók keresik fel.
Köztük bíborosok, püspökök, papok a híveikkel,
tudósok és egyszerű emberek. Hiszen az élet, a
mindennapok problémája próbára tesz bennünket, akár tanultak vagyunk vagy tanulatlanok,
akár szegények vagy gazdagok.
Tulajdonképpen a zarándok azért indul útnak,
mert érzi, hogy életén változtatni kellene: szeretne jobbá lenni. Jobban végezni mindennapi munkáját, készségesen, önzetlenül segíteni a rászorulónak, megérteni, elfogadni a másikat és Istennel
is élővé tenni kapcsolatát.
Jelen zarándoklatot Frics Zoltán diakónus,
plébánia-vezető, valamint segítői: Tóth Károly,
felesége, Krisztina és Pál Annamária szervezte és vezette.
A Krizsevác-hegy lábánál volt a szállásunk. a
Villa Mecaban. Reggelente gitárkíséretes énekkel,
dicsőítéssel és imádsággal kezdtük a napot, majd
kiadós reggeli után következtek a napi programok:
a Feltámadt Jézus hatalmas bronzszobrát látogattuk meg mindkét napon, a rózsafüzér-imádságot
mondtuk a gyönyörű állomásokat járva. Természetesen felmentünk az úttalan, éles kövek között
a Jelenések-hegyére, a Keresztút stációit érintve, imádkozva. A legnehezebb útra, a Krizsevác
csúcsán lévő hatalmas betonkereszthez, már az
idősebbek nem mertek vállalkozni, illetve akik
mégis, azokat a fiatalok támogatták fel is és le is,
mert lefelé még nehezebb volt az út a csúszós kövek miatt. A legembert-próbálóbb ez az „út” volt.
(Nem jól írtam, hiszen nem volt „út”, még a nyoma sem, hanem szinte „mászás” a meredek, elképzelhetetlenül köves talajon.)
A Cenácolois szerepelt a programban. E közösség vezetője a törékeny Elvira kedvesnővér.
Drogos, szenvedélybeteg, alkoholista fiatalokat
gyűjt össze Elvira. Mi a terápia, a gyógyítás? A
rendszeres imádság, a kemény fizikai munka,
az egymásnak nyújtott önzetlen segítés. Nincs
gyógyszer, nincs pszichológus, de van testvéri
közösség, van szeretet, egymás segítése és sok
imádság. Nincsenek zárt kapuk, de megvan az
értelmes, tartalmas élet lehetőségének felkínáláA Medjugorjekastély

A Jelenések-hegyén a medjugorjei Mária
sa, az erősítő tanúságtevések ereje. Egy magyar
és egy olasz fiú tanúságtevését csodáltuk meg.
A Medjugorje Kastély – a Cenácolo közelében –
már 26 éve épül. Így is csodálatos. Magyar mérnök
tervezte, erdélyi munkások dolgoznak. A kanadai származású tulajdonost korábban csak a pénz
és a pénz érdekelte. Jól működő autókereskedése volt Kanadában. Aztán megismerte a jelenések
történetét és mindenét értékesítve Medjugorjébe
költözött feleségével, aki székely asszony. Telket
vásárolt és építkezni kezdett, mondván „a Szűzanya szomszédja akarok lenni”. Életvitele megváltozott és felnőtt gyermekei is rendezték életüket. Tanúságtétele megdöbbentő volt.
A napot dicsőítéssel, énekkel, imával zártuk.
Szinte egy lelkigyakorlat volt a négy nap. Kemény önvizsgálat és lelki gazdagodás. Hosszú
órák kellenének, hogy egy szemernyit is érzékelni
lehessen a „gazdagító” játékokból („a kocka körbejár”) s milyen pluszt jelentett, amikor a rózsafüzér imádkozása közben körbeadtunk egy-egy
tárgyat, mely Jézus szenvedésével kapcsolatos…
Összefoglalva, csak pozitívan gondolhatunk
vissza az együtt töltött négy napra. Aki korábban már háromszor is járt Medjugorjéban, őszintén örült a múlt hónapi lehetőségnek, mert ezen
az úton „többet kapott” mint a korábbi utakon. Jó
lenne hamarosan megindigózni ezt a zarándoklatot. Sokak lelki gazdagodására szolgálna. Én lennék az első, aki ismét jelentkezne.
Kép és szöveg: Nagy István Elek
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ÚRNAPJA
Június 3-án volt az úrnapi körmenet
Frühwirth Mihály felvételei

Az Irgalmas Jézus plébánia hívei

A Vecsési
Evangélikus
Gyülekezet
nyári táborai

  Úrnapja az egyházi évben
mindig a Szentháromság ünnepe utáni csütörtökre esik.
Hazánkban – római engedéllyel – az Úrnapja utáni vasárnap tartjuk. Azt a
csodálatos titkot ünnepli
az Egyház, hogy a kenyér
és a bor titkos színe alatt Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére, istensége és
embersége, valójában és lényegileg
jelen van. Jézus Krisztus maga adta tudtul
egy látomásában az ágostonrendi lüttici Szent Juliannának (+ 1258), hogy szeretetének ezen titkát
egyházi ünneppel is dicsőítsék. Először 1247-ben,
Lüttichenben tartották meg az ünnepet, majd IV.

Elsőáldozás
a Jézus Szíve
templomban
  Ez évben a Falusi és Felsőtelepi hívek gyermekeinek elsőáldozása a Jézus Szíve templomban, Urunk Menybemenetelének Ünnepén, május 13-án volt.
Első alkalommal 42 gyermek részesülhetett
ünnepélyesen szentáldozásban. Ki is hangsúlyozta Huszka Mihály plébános atya, hogy az szolgálna legnagyobb örömére, ha ezeket a csillogó sze-

Orbán pápa 1264-ben megbízta Aquinóí Szt. Tamást a liturgikus szövegek és himnuszok megírására. (Lauda Sión)
Az Egyház ezt az ünnepet a legnagyobb pompával üli meg. Az ünnepi mise után az Oltáriszentséget körmenettel viszik a virágdíszben pompázó és a sok-sok virágtól illatozó utcákon.
Vecsésen is dicséretesen szép hagyománya
van a díszes úrnapi körmenetnek. A Szent Kereszt templom 1962-es felszentelése megváltoztatta a körmenetek útvonalát. A Fő útról átkerültek a Jókai Mór utcába. Ami nagyon tiszteletre
méltó, hogy az itt lakók természetesnek
veszik, hogy a legtöbb munkát jelentő úrnapi díszítéseket is vállalják, immár 56 esztendeje.
Június 3-án az útvonalon
– amelyen a körmenet elhaladt – a járdán virágsziromból szinte virágszőnyeget
raktak ki, különböző szakrális jelképek közbeiktatásával. (Egyes családok kimondatlanul „versenyeznek”, hogy
kinek a háza előtt díszesebb a virágdíszítés.) A Grassalkovich iskola tanulói közül is többen részt vettek
a díszítésben, köszönet illeti érte Magyarné
Kárpáti Erzsébetet. A körmenet alatt az elsőáldozó kislányok virágszirmokat szórtak az Oltáriszentséget vivő pap elé, és az énekeket fúvószenekar kísérte a nem rövid útvonalon. N agy István Elek
mű gyermekeket minél több alkalommal látná
itt a templomban a jövőben is, sőt a teljes öröme
az lenne, ha e gyermekeket szüleik, nagyszüleik,
keresztszüleik is elkísérnék a szentáldozáshoz.
Jézus szerette a gyermekeket. Egész napos fáradtságos tanítás után, amikor tanítványai látva
Mesterük fáradtságát, a gyermekeket távol akarták tartani az Úrtól, de Jézus rájuk szólt: „Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert övék a Men�nyek Országa!” És átölelte őket. Aztán egyet maga
elé állított és így szólt a körülötte állókhoz: „Ha
nem lesztek olyanok, mint e gyermek, nem mentek be Isten Országába”. Példának állította a gyermek őszinteségét, tisztaságát, érzékenységét az isteni dolgok iránt…
Szépek voltak az elsőáldozók, csillogó szemmel
mondták az imákat, s érezni lehetett a katolikus
iskola, illetve a vallásos nevelés hatását. Milyen
jó is lenne, ha e szép ünnepből valamit tanulnánk
mi, felnőttek is, mert az Úr mindannyiunkat hazavár, csak mércét is állít mindannyiunk elé...
Imádkozzunk elsőáldozó gyermekeinkért és magunkért is!
Kép és szöveg: Nagy István Elek
2018. június 
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  Táborainkba szeretettel fogadunk felekezettől
függetlenül minden gyermeket és fiatalt.
Napközis tábor: június 25–29. és július 2–6.
Részvételi díj egy táborra: 5  000 Ft.
Badacsonylábdihegyi tábor: július 16–21. Részvételi díj: 20  000 Ft.
Érdeklődés és információ: Heinemann Ildikó
evangélikus lelkésznél.

Itt van a nyár, itt van
újra – avagy fügével
dicsérd a napot!

A tollforgató ember olykori kiszámíthatatlansága lehet az egyetlen magyarázat arra,
hogy mint a fent megjelölt címekből olvasható, közismert verssorokat vagy nem kevésbé ismert közmondásokat, látszólag öncélú
módon átírjon. De tovább keresve, kutatva, akár rátalálhatunk a szavakkal való játék igazi okaira is, hiszen június 1-jével 31
fokos csúcshőmérséklettel ránk köszöntött
– mondhatni hivatalosan is – a már hetekkel
korábban „heveskedő” nyár. Az egyház ezen
a napon Márk evangéliumából idézi fel Jézus
Jeruzsálembe való bevonulását. A történések szerint, miután a Messiás a templomban
mindent szemügyre vett, a tizenkettővel kiment Betániába. „Másnap, amikor Betániát
elhagyták, megéhezett. Messziről látott egy
zöldellő fügefát. Elindult irányába, hátha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt
a fügeérés ideje.” (Mk.11)
A mi tapasztalatunk viszont merőben más
volt ezen a mediterrán fülledtséget idéző, nyarunkat elindító napon. A Felsőtelep egyik szélvédett kiskertjének hátsó zugában (képünkön)
büszke fügefára találtunk, melyen nem csak
levelek, de hamarosan beérő gyümölcsök is
voltak. Az utóbbi években itt a Kárpátoktól
ölelt medencében, egyre inkább magát otthonérző, de akár Betániában is felnövekvő
„evangéliumi” növény, immár Vecsésen is
otthonra lelt.
Kép és szöveg: Fekete József
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A szelektív
hulladékgyűjtés
fontos szempontjai
Vecsésen a lakosság és a közületek
körében egyaránt népszerű a szelektív hulladékgyűjtés. Városunk a
szelektív hulladékgyűjtés terén magasan az országos átlag felett áll,
ezzel is bizonyítva, hogy a lakosság
számára fontos a zöld és tiszta környezet, valamint a környezetbarát
hulladékgazdálkodási megoldások.
Van azonban néhány szempont,
amire a hatékonyság érdekében
érdemes odafigyelni.

1

A kihelyezés időpontja:
a begyűjtés napján reggel 7
óráig.
Kérjük a lakosságot, hogy a kihelyezés időpontjára ügyeljenek,
mert a hulladékszállító járművek

minden utcában csak egyszer haladnak végig, nincs mód a késedelmesen kihelyezett szelektíves
zsákok utólagos begyűjtésére.

2

Fontos a szelektíves
zsákok használata!
A lakossági házhoz menő szelektív hulladékbegyűjtést a Vecsési Városgondnok akkor végzi el,
ha erre alkalmas a társaság logójával ellátott világoskék zsákban
helyezik ki a szelektíven gyűjtendő hulladékot.

3

Amennyiben nem rendelkeznek a Vecsési Városgondnok logójával ellátott világoskék zsákkal…

Tájékoztató parlagfűmentesítéssel
kapcsolatban
  A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.
A hatóságok feladata, hogy – amen�nyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelje az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabjon ki.
Ezúton tájékoztatom önöket, hogy
június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az
ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi

hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
A június 30-ai időpont a törvény
értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű
virágbimbója kialakulását.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan
legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költsé-

Kérjük, hogy a szelektív hulladékot áttetsző zsákba tegyék ki
az ingatlan elé. Az ilyen módon
csomagolt szelektív hulladékot
is elszállítjuk. A szállítást végző
kollégák a következő szállításhoz
alkalmas cserezsákot biztosítanak az ingatlantulajdonosoknak.

Gyűjtés indult
a Szent Kereszt
templom felújítására

4

Helytakarékos gyűjtés
A környezetbarát gyűjtés érdekében, ahhoz hogy a zsákokat hatékonyan használják, kérjük, hogy
a belehelyezett hulladékot lehetőség szerint laposra taposva helyezzék el, mert így több fér a zsákba.

Május végéig több mint
3 millió forint gyűlt össze

5

Tiszta gyűjtés
A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében fontos a tiszta gyűjtés, mert a feldolgozó csak tiszta
hulladékot tud átvenni. Ennek érdekében kérjük, hogy az ételmaradékos műanyag és fémdobozokat
mossák el kihelyezés előtt. A mosószeres, öblítős flakonokat vízzel
alaposan átöblítve helyezzék ki.

K
Köszönjük, hogy ön is óvja környezetét és segíti munkánkat!

gei megállapításának és igénylésének – bírságon túl – vele szemben elrenrészletes szabályairól szóló 221/2008. delt közérdekű védekezéssel – elren(VIII. 30) kormányrendelet értelmé- deléssel és végrehajtással – kapcsolaben a közérdekű védekezést belterüle- tosan felmerülő költség megtérítésére
ten a jegyző, külterületen, Pest megye is kötelezett. A költség köztartozásés Budapest területén a Pest Megyei nak minősül. A közérdekű védekezés
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala elrendelése után minden esetben nö(a továbbiakban: növény- és talajvé- vényvédelmi bírságot szabnak ki, az
delmi hatóság) rendeli el.
élelmiszerlánc felügyeletével összeA jegyző által elrendelt közérdekű függő bírságok kiszámításának módvédekezést az általa megbízott vállal- járól és mértékéről szóló 194/2008.
kozók végzik. A közérdekű védeke- (VII.31.) kormányrendelet alapján.
zéssel kapcsolatban felmerült költséArra tekintettel, hogy a parlagfűgeket az ügyfélnek kell megfizetnie. mentesítés minden állampolgár közös
A növényvédelmi bírság kiszabá- érdeke, és eredményt csak összefosára a növény- és talajvédelmi ható- gással, illetve közös felelősségvállaság jogosult, ezért a közérdekű véde- lással érhetünk el, kérem, tegyenek
kezés elrendelését követően a jegyző eleget e fenti jogszabályi kötelezettaz ügyben keletkezett iratokat továb- ségüknek. Ugyanakkor szükséges
bítja az eljárásra jogosult hatóság- figyelemmel lenni arra is, hogy nem
nak. A növényvédelmi bírság alapja elegendő az, hogy június 30. napjáig
a parlagfűvel fertőzött terület nagy- valaki lekaszálta a szennyezett földsága. A bírság mértéke belterületen területet, azt tiszta, parlagfűmentes
és külterületen is egyaránt 15  000 Ft- állapotban a vegetációs időszak vétól 5  000  000 Ft-ig terjed.
géig meg kell őrizni.
A védekezési kötelezettségét nem
Vecsési Polgármesteri Hivatal
teljesítő tulajdonos/földhasználó a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály
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edves keresztény testvérünk!
Tisztelt adományozó!
Kedves barátunk!
Templomunk, a Szent Kereszt Felmagasztalása
templom felújítása érdekében felhívás-gyűjtés indult 2018. év elején, melyet a vecsési katolikus fiatalok kezdeményeztek Frühwirthné Halász Melinda vezetésével. A fiatalok csoportja felosztotta
az egyházközség területét és megkezdte felkeresni a keresztény testvéreket adománygyűjtés céljából. Ez a munka jelenleg is folyik.
Az alapítvány Gyűjtő-számláján az összeg a
mai napig meghaladta a 3,1 millió forintot.
A támogatni szándékozókat továbbra is arra
kérjük, hogy amennyiben lehetőségük engedi,
támogassák ezt a nemes kezdeményezést.

A TERVEZETT FELADATOK A KÖVETKEZŐK:
•  teljes falfestés (freskók nélkül),
•  mázolás,
•  aljzatburkolás,
•  villanyszerelés,
•  vizesblokk-megújítás.
A bekért ajánlatok alapján ezek a munkák 11-12
millió forintba kerülnek. A hiányzó összeg előteremtése még sok feladatot ad. Az ügy támogatását és gondozását a Fehér János Alapítvány kuratóriuma vállalta fel.
Ennek érdekében nyitottunk egy elkülönített
bankszámlát az OTP bankban, melynek neve és
száma: Fehér János Közhasznú Alapítvány
„Gyűjtő” 11742283-23214778
Amennyiben adományoznak és hozzájárulnak
nevük nyilvánosságra hozatalához, kérjük, írják
be a közleménybe a nevüket. Ha kényelmesebb a
készpénzben történő befizetés, szívesen segítünk,
hívják a megadott telefonszámok valamelyikét.
2018. június 

Brunner Ferenc 06-30/954-0823
Kaposi József 06-30/347-5221
Frühwirth Mihály 06-30/955-7585
Frühwirthné Halász Melinda 06-30/383-5174

Megköszönjük mindazoknak,
akik hozzájárulásukkal segítették
eddig ezt az ügyet, és megengedték, hogy közzétegyük nevüket:
Békési Nándorné, Böckl Nándorné, Brunner Ferenc és Brunner Ferencné, Brunner Szilvia, Csendesi Márton és Mártonné, Dabasi Szilvia és János, Deme József,
Déri János, Dr. Lugosi Mária, Frühwirth
András és családja, Frühwirth Mihályné,
Frühwirth Nándor és családja, Frühwirth
Péter és családja, Halász Tamás és családja, id, Szabados János, Ifj és id. Somogyi János, Jámbor Mátyásné, Krizinger
Edit és családja, Kulturverein, Láber Gyula, Lauter Ádám, Leé Istvánné, Liebe Mátyás, Losonczi János, Lumpen Klumpen
Tánccsoport, Mayer Tamás, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Öze Zsuzsanna, Papp Bálint, Péteri Kálmánné és Péteri Hajnalka, Révainé Szabados Erzsébet,
Sárosi Mártonné, Schneider Andrea,
Székhelyi család, Szlahó család, Tófalvi
Mónika, Vancsó Sándorné, Vecsési Borbarátok Egyesülete
Köszönet nekik és a név nélkül támogatóknak is.
Még sok munka vár azokra, akik felvállalták a
támogatók felkeresését, kérünk mindenkit, minden keresztény testvérünket, testvérszervezetet,
egyházközséget, testvéregyházakat és gyülekezeteket segítsenek célunk elérésében.
Brunner Ferenc,
Fehér János Közhasznú Alapítvány elnöke

Már a Facebookon is
elérhető a Vecsési Tájékoztató
A www.facebook.com/vecsesitajekoztato
oldalon naponta frissülő tartalommal
várjuk a Vecsési Tájékoztató olvasóit!

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT
ÉS OSSZÁK MEG
ISMERŐSEIKKEL!

Apróhirdetés
ELADÓ! 1 nagy szőnyeg, virágállvány, hajsütő, 5 l-es termosz, darálók, fregoli, üveg és egyéb hagyaték megfizethető áron. Érdeklődni: 06-29/352-887, 06-20/968-7176,
Szentgyörgyváriné: 2220, Vecsés, Attila u. 28.
GARÁZSVÁSÁR-KIÁRUSÍTÁS. Téli és nyári ruházat, cipő, játék, ajándék – új és retro + régiség. Fő út 89. Epresnél.
RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid határidővel. Árajánlatot ingyenes helyszíni felmérés után
adok. Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023
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Kézilabda

Karatehírek

FÉRFI – NB I/B Nyugati csoport

Kereken 50 éve történt,
még a salakpályás korszakban, hogy az akkori férficsapat megnyerte a
megyei bajnokságot Pécsi
Árpád edző vezetésével.

A

Katona Csaba felvételei

Egy történelmi siker
kapcsán

A bronzérmes serdülő III. leány kézilabdacsapatunk
Görgényi Balázs

Hogyan tovább?
A szakosztály vezetése elmondta, hogy bíznak az
önkormányzat hosszú távú támogatásában és abban is, hogy segítenek erős támogatókat találni és
a város vállalkozói körében népszerűsíteni a klubot, amellyel elérhető lehet a tartós tagság a profiligában. Előrehaladott tárgyalások vannak 7-8
játékossal, akik segíthetnek a bennmaradásban.
Alkalmas terem hiánya miatt nagy a valószínűsége annak, hogy ősztől a profiliga meccseit Monoron játssza majd a csapat.
Az önkormányzat és az előzőekben vázolt és
kért vállalkozási támogatások csodát tehetnek.

z évforduló mellett azért emelem ki azt az
októberi napot, mert ott 1500 néző előtt
nyerték meg Boda Béláék a bajnokságot!
A feljutás nem sikerült, és a következő sikerre a
2000-es évek elejéig kellett várni. Teleki László
neve megkerülhetetlen, mert ő és barátai – Fazekas Misi, Török Zoli, Vidács Laci, Molnár Tibi
FÉRFI – IFJÚSÁGI II. osztály
stb. – voltak azok, akik feltámasztották a helyi
Keleti
csoport
férfi kézilabdát. Elsőként az ifik megyei elsősé- 2018. május 13.
ge jelentette, hogy lehet ígéretes folytatás, majd Százhalombattai KE–Vecsési SE-ÉL TEAM
2008-ban a felnőtt megyei bajnoki cím, 2012-ben 30-32 (14-16)
A gárda 8. helyen zárta az idényt 15 ponttal. A
pedig NBII-es bajnoki trófea jelentette az álmok Gólszerzők: Simányi 10, Tóth N. 4, Munkácsi 3, legjobb gólszerzőnk Musztács Dániel lett, aki
megvalósulását.
Antal M. 3, Lendvay 3, Győrfi 2, Antal L. 2, Kö- tavasztól játszik nálunk és 11 meccsen 131 gólt
Most, 2018-ban történelmi álom vált valóra. kény 2, Imregi 2, Takó 1
dobott! Egy gól híján 12-es átlag – hihetetlen
Vecsési csapat csapatsportágban még sosem jumagas! Farkas Sándor 102, Papp Roland 90
tott profiligába! Most a VSE csapata a kontinens
találatot ért el a bajnokságban. A gárda edzője
Az NB I/B Nyugati csoport végeredménye
egyik legerősebb (a francia és a német utáni) bajSzilágyi Péter volt.
Csapat
Meccs Gy. D. V.
LG-KG Pont
nokságában fog játszani a hazai és a nemzetközi
4 771-654 44
figyelem közepette. A világ legerősebb együtte- 1. VSE ÉL-TEAM 26 22 0
sei között számon tartott veszprémi, szegedi vagy 2. ETO SZESE
26 20 2
4 709-602 42
tatabányai gárda ellen játszanak a vecsési színek
PEST MEGYE I. OSZTÁLY
3.
PLER
Budapest
26
19
2
5 699-565 40
képviselői!
– RÁJÁTSZÁS UTÁN
A vezetés elmondta, hogy reménykednek az VSE ősszel
13 12 0
1 392-330 24
önkormányzat támogatásának növelésében és
13 10 0
3 379-324 20
azt is remélik, hogy a vecsési és térségbeli vál- VSE tavasszal
A VSE II. együttese a felsőházban oda-vissza alapon
lalkozások felismerik a támogatás jelentőségét.
játszotta mérkőzéseit. Zárásként az 5-6. helyért mérNemcsak a TAO-ról van szó, hanem a szpon- A VSE gólszerzői
kőzött Szigetszentmiklósi KSK II. csapatával. Egy
zorálás más formájáról is. A vállalkozásoknak A házi gólkirály 152 góllal Simányi Péter lett, aki hazai győzelem után idegenben nagyobb gólkülönbérdemes végiggondolni, hogy támogatásukkal ezzel a Nyugati csoport 2. helyén végzett. Gratu- ségű vereséget szenvedtünk, így 6. helyen zártuk az
nem csak a csapatnak teremtik meg a verseny- lálunk! Teljesítménye után a Fradi le akarta iga- idényt. Szilágyi Péter játékos-edzőként alaposan kihelyzetet, hanem maguk is sokkal nagyobb mé- zolni, de ő nálunk maradt. Köszönjük!
vette részét a góltermésből. Bár nem összesítették a
diafelületen, nagyobb közönség és érdeklődés
A sokszoros magyar válogatott, Lendvay Pé- rájátszás után a gólszerzőket, de házi számolás után
előtt hirdethetik portékájukat. Az igazi előre- ter 116 találattal a helyi második és a csoport 8. közel 12 gólos átlaggal ő lett a megyei gólkirály! Meltörés persze az volna, ha vecsési csapat vecsési helyezettje lett. Köszönjük odaadó játékát!
lette még az ifi korú Farkas Sándor remekelt.
helyszínen bizonyíthatná alkalmasságát – nyilTovábbi sorrend:
ván nagyobb közönség előtt – a legmagasabb
87: Takó Dániel, 80: Tóth Norbert, 78: Kökény
osztályra, de erre még várni kell. Sőt, hozzá kell Tibor, 75: Halász Máté, 72: Győrfi Zoltán – az edtenni, hogy a munkacsarnok sem old meg sem- dig felsorolt játékosok a csapat pillérei voltak és
SERDÜLŐ II. OSZTÁLY– KELET
mit – „csak” fellegvára lehet az utánpótláskép- a csoport közel háromszáz fős mezőnyének első
zésnek, ami nagyon fontos. Vecsésnek sportcsar- 42 leggólerősebb tagja között vannak. 27: Antal A csoport utolsó helyén végzett az iskoláskorú
nok kell! – a kézisek mellett az ökölvívóknak, Levente, Imregi Ferenc, 21: Antal Máté, 17: Mun- legénység. Varasdi Szilárd edző irányításával
a karatézóknak, de merészet gondolva, akár a kácsi Máté, 11: Fiar Dániel, 6: Csapi Bence, 1-1: még sokat fejlődhetnek és szép jövő várhat ráfogatosoknak is. Adósak vagyunk a zárómeccs Szabó Máté, Vitáris Norbert – ők ketten, kapus juk. Legjobbjai Havas Patrik és András Ádám
gólszerzőivel.
létükre szereztek gólt!
volt.
szalontai
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Takács Miklós
A vecsési korosztályos karatésok versenyeredményei a tavaszi időszakban a következők voltak:

Felnőtt női kézilabdacsapatunk

Kézilabda

NŐI – NB II Déli csoport

Játékban és egy
hellyel előre
2018. május 20.
Vecsés SE-Jusec–Ceglédi KCSE 17-12 (9-6)
Gólszerzők: Doszpod 5, Martinek 4, Czudor A.
3, Pomozi 2, Tóth T. 2, Minárovics 1
A győzelemmel megelőztük Ceglédet.
Az alábbi statisztika előrelépésről tanúskodik:
Csapat

Meccs Gy.

D.

V.

LG-KG

Pont

Végeredmény:
22
7. VSE

9

2

11

585-550 20

Ősszel:

11

4

1

6

280-280

9

Tavasszal:

11

5

1

5

305-270

11

Az adatok árulkodóak. Ugyan csak két ponttal
szereztünk többet tavasszal, mint ősszel, de most
hétszer játszottunk idegenben! Jól látható, hogy
a nehezebb körülmény dacára a gólkülönbség
is jelentősen javult, ami szoros vereségekről és
gólzáporos győzelmekről beszél. Bartus Judit
csapata – ha sikerül egyben tartani, netán megerősíteni – biztató jövő előtt áll.

Házi gólszerzői lista:
A csoport gólszerzőinek listáján hárman is ott
vannak az első húsz között. Martinek Emőke 113
2018. június 

góllal a 13. a listán. Tóth Tímea 109 találatával
a 14. és Doszpod Réka 88 góllal a 20.
További sorrend:
44: Panyik, 31: Kozsán, 30: Minárovics, 28:
Pasqualetti, 25: Kovács és Vereb, 21: Czudor Alexandra, 20: Hibert és Pomozi, 5: Major, Simkó,
4: Haris, Németh, Pusztay, 3: Balázs, 2: Szőnyi

Kézilabda

NŐI – IFJÚSÁGI III. osztály
Déli csoport
Már fordulók óta bizonyos volt, hogy az 5. helyezés a befutó. Ez nem is változott. A többségében serdülőkorú lányoktól ez kitűnő teljesítmény, és jövőre már a dobogó a cél Bartus Judit
edző tanítványainak.
A gólszerzők listáján most is az első húszban három – serdülőkorú – vecsési fiatalt találunk: 3. Jefcsák Renáta 155, 12. Metzker Petra
106 és 14. Cseszlai Marietta 100 találattal.

Kézilabda

LEÁNY – SERDÜLŐ III. osztály
Déli csoport
Saját korosztályukban sokkal jobb az eredményessége az együttesnek. Az utolsó fordulóban rangadót nyerve sikerült előzni és begyűjteni a bronzérmet Bartus Judit lányainak. Az érmeket a Magyar
Kézilabda Szövetség illetékesétől vehették át a vecsési fiatalok. Itt Czudor Sztella a csoport 4. helyét
foglalja el 126 góllal. Őt követi a 6. helyen Jefcsák
Renáta 128 és testvére, Jefcsák Réka a 10. helyen
114 találattal.
szajan

Február 17. Komodo Kupa, Budapest
Görgényi Bence 2 arany, Görgényi Balázs 1
arany és 1 ezüst, Takács Miklós 2 bronzérem

Április 7. S.K.I.M.SZ.
Országos Bajnokság, Kőszeg
Görgényi Bence 1 arany és 1 bronz, Görgényi
Balázs 1 arany és 1 bronz, Takács Miklós 1
ezüstérem

Április 15. Nyílt Shito
Országos Bajnokság, Budapest
Görgényi Bence 1 arany és 1 bronz, Takács
Miklós 1 ezüstérem, Görgényi Balázs 1-4. hely

Április 28. Diákolimpia, Jászberény
Takács Miklós 1 bronzérem, Görgényi Bence és Görgényi Balázs 5. hely

Május 6. Korosztályos
Goju-Ryu karateverseny, Budapest
Görgényi Bence 1 arany, Görgényi Balázs 1
arany és 1 ezüst, Takács Miklós 1 arany és
1 ezüstérem

Május 13. Országos Fudokan Karate
bajnokság, Százhalombatta
Görgényi Bence 1 arany, Görgényi Balázs 2
bronz, Takács Miklós 1 arany és 1 bronzérem

Május 27. VII. Nemzetközi
Erzsébet Kupa Soroksár
Görgényi Balázs 1 arany, Takács Miklós 1
arany és 1 bronzérem
Gratulálunk a csapatnak és további sikereket,
eredményes versenyzést kívánunk!
„OSS”
Szakosztály vezetősége
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Lezárult az idény,
a feljutás kérdése nyár
végén dőlhet el
Eredmények

Éremeső az
utolsó versenyen

Labdarúgás
NB III Közép csoport

Hazai pályán döntetlent játszottunk a Rákosmente KSK ellen

A Dunaújvárosban gyengén
védekeztünk, 7-0-ra
ki is kaptunk

KIESTÜNK
– hogyan tovább?
Czibolya Zoltán, a VFC elnöke azt kérte, hogy
július elején is beszélgessünk a tervekről. Egyelőre képlékeny a helyzet, de szándékaik szerint
ősztől a csapatnak a visszajutás lesz a célja.

C

zibolya úr, mint az önkor- megtörténik a Halmi iskola műfümányzat sport bizottságának ves pályájának felújítása.
elnöke egyéb sportkérdéseinkre is szívesen válaszolt.
– Kézilabda. Mi a helyzet a kézilabda-munkacsarnokkal, és milyen
– Szó volt nagypályás műfüves pá- támogatásra számíthat a profiligálya építéséről. Lesz-e újabb kisebb ba feljutott férfi kézilabdacsapat?
műfüves pálya?
– A munkacsarnok építése rö– Korábban is ezek a pályák az videsen elkezdődik a Halmy József
MLSZ TAO-pályázatai által készül- téren. A terület átminősítése folyahettek el. Nyertünk nagypályára is matban van. Fontos leszögezni, hogy
80 milliót, amelyhez 10 milliót a vá- lesz játszótér, megmarad az emlékros ad és várhatóan tavasszal kezdő- oszlop is, de kicsit arrébb kerülnek.
dik el az építése a Budai Nagy Antal A munkacsarnok a kézilabda szöút folytatásában a hajdani Simon-ta- vetség típusterve szerint fog megnya területén. (Nagyjából a Horgász- valósulni, ettől eltérést nem engedétóval szemben – szerk.) Újabb kis- lyeztek, hiába biztosítottuk volna a
méretű nem épül, de TAO-pénzből többlet anyagi fedezetét.

A májusi testületi ülésen fogadtuk
el a zárszámadási rendeletet, ahol a
tavalyi költségvetés pénzmaradványából 24 milliót a férfi szakosztály
számára átcsoportosítottunk.

Szász Ferenc vezetőedző: „Mindkét
csapat győzelemre játszott, így egy
nyílt és sok helyzetet hozó mérkőzést játszottunk. Ellenfelünk és mi
is büntetőből tudtunk gólt szerezni”.

Az utolsó fordulók
eredményei:

2018. június 3.
Dunaújváros–Vecsési FC 7-0 (3-0)
Már tíz forduló óta az ilyen nagy
2018. május 13.
„ruhától” féltünk. A csapat akaraVecsési FC–Kozármisleny FC 0-0 ta ettől eddig megmentett minket.
Szász Ferenc vezetőedző: „A mér- Ezért kár volt…
kőzés nagy részében a mi akaratunk érvényesült, de gólt nem tud- Házi góllövőlista:
tunk szerezni”.
3: Koziorowski Richárd, Kaiser Lász2018. május 20.
ló, Csiszár Richárd, 2: Csordás SzaDuna Aszfalt VSE–Vecsési FC 4-1 bolcs József, Farkas Ádám 1: Borsi
(2-0)
Márton, Radnai György, Tóth Attila,
Gólszerző: Koziorowski R.(71')
Bojtor László, Kemerle Dániel, MárSzász Ferenc vezetőedző: „A bajno- ki Bence, Takács Zoltán
ki címre hajtó csapat ellen a mérkőA bajnokságot Tiszakécske Duna
zés bizonyos periódusaiban kimon- Aszfalt gárdája nyerte meg 71 pontdottan jó játékot tudtunk produkálni, tal Pécs (68) és Iváncsa (60) együtteugyanakkor az egyéni hibáinkat egy se előtt. A csoportból Mórahalom és
nagyon jó és komoly játék erőt kép- Vecsés esett ki. Mindketten 17-17 ponviselő csapat kíméletlenül ki is hasz- tot szereztek, ez kiemelkedően a legnálta”.
kevesebb az NBIII 48 csapata közül.
Csapatunk az őszi 7 ponthoz képest
2018. május 27.
10 ponttal tudta gyarapítani pontjai
Vecsési FC–Rákosmente KSK 1-1 számát. A bennmaradáshoz még leg(0-0)
alább négy győzelem kellett volna –
Gólszerzők: Csordás Sz.(80')
ettől messze elmaradtunk!
szajan

Hirdetés

Ritmikusgimnasztika
  Június első hétvégéjén Székesfehérváron rendezték meg a IV.
AlbaRG Kupát. A KÖFÉM sportcsarnokban 19 hazai egyesület közel 300 tornászlánya mutatta be
tudását, köztük a Vecsés SE Ritmikusgimnasztika Szakosztályának tornászai is.

Ezüstminősítés:
Weitz Nikolett, Papp
Nóra, Papp Dóra, Ra
gács Hanga, Mészáros Fanni, Barcza Bíborka, Dósa Réka, Szabó Liza,
Hursán Luca, Rigó Kleopátra, Ricsán Regina,Horváth
Hanna,Szabó Emília.
Bronzminősítés:
Lippényi Enikő, Lippényi
Anna, Z. Kovács Kitty, Dávid
Ramóna, Majdanics Linda,
Zsámár Dorka.
4. helyezett:
Szemes Emma, Letenyei
Léna, Nyíri Bianka.
10. helyezett:
Molnár Csenge
és Orbán Regina.
A szezon utolsó versenyén jól
szerepeltek a vecsési lányok, többen is bronz- és ezüstminősítéssel
térhettek haza a kupáról. 
GA

Hirdetés

Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.
2220 Vecsés, Fő u.
Lakótelepi üzletsor
GRUND INVEST
Ingatlaniroda
„Otthon, édes otthon…”,
de vajon mennyit ér?
Kérjen értéKbecslést tőlünK!
Eladási jutalék 1,5%-tól
Tel.: 06-30/996-2643, 06-70/389-5651
E-mail: ginvest003@gmail.com

• 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

Vital & Beauty
SzépSégSzalon

Fantázia – Lehetőség – VáLaszték
• 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.
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meghatározó játékosát, ez az eredményeken is meglátszott.
Május 27-én Pest megyei után  Második helyen zárták az idényt a pótlástornán szerepeltek a vecsési
vecsési asztaliteniszezők, augusztus- asztaliteniszezők. A 8-13 éves kaban helybetöltő mérkőzést játszhat- tegóriában Zelei Szabolcs és Oláh
nak a magasabb osztályba lépésért. Barnabás 4. lett, a 14-18 éves korAz NBIII Közép-Magyarország osztály csapatai között induló Facsoportban szereplő Vecsés SE I. zekas Kristóf és Zeke Dávid pedig
férfi asztalitenisz-csapata 43 egysé- a 8. helyen végzett.
get gyűjtött a pontvadászatban, így
Vámosmikolán rendezték meg az
az Eurokapu Szentendre II-t meg- Ipoly-kupát, június 16-án a női DC
előzve a bajnok Dabas-Sári AC I. versenyt a 3. helyen zárta Nedolai
mögött a képzeletbeli dobogó má- Edit (Vecsés) és Máthé Zsófia (Gösodik helyére állhatott. A Hege- döllő) csapata.
dűs Tamás, Herczeg Attila, SpengNyáron egy kis időre képleteler György és Urbán László alkotta sen szögre akasztják az ütőket a
csapat sorsa helybetöltő mérkőzé- vecsési asztaliteniszezők, a követsen dőlhet el, augusztusban derül kező idény első mérkőzéseit szep
ki, kikkel kell megmérkőzniük az temberben rendezik. Novemberben
NBII-es szereplésért.
nem marad el a vecsési KáposztaNem sikerült ilyen jól az idény kupa, melyen a korábbi évekkel ela Pest Megye I/B-ben szereplő Ve- lentétben most a fiatal korosztályok
csés SE II. csapatának: 22 mérkő- is asztalhoz léphetnek. Szükségük
zés alatt 34 pontot gyűjtöttek, ezzel is lenne az erőpróbára, hiszen a
a 10. helyen végeztek. Az együttes gyermekek számára kevés lehetőhosszú időn keresztül nélkülözte két ség nyílik a versenyzésre.  BRT

Asztalitenisz

TAKARMÁNYBOLT
Nyitva: H–P: 8–1830, Szo: 8–1330

Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

EgyEdi kErti
mEgoldások
Gyepgondozás, kaszálás,
sövénynyírás, metszés, permetezés, fakivágás, zöld hulladék
elszállítás, térkövezés, gépi és
kézi földmunka, öntözőrendszer
telepítés, kútgépészet, kertkarbantartás és parképítés.
Budapesten és vonzáskörzetében

Tel.: 06-30/331-4-441

vssnrbrt@gmail.com
www.egyedikertimegoldasok.
business.site

kis üzlet nagy választékkal
csak és kizárólag

Üllő, PesTi úT 206.

SzolgáltatáSaink:
Masszázs, kéz- és lábápolás, Flabélos,
oTo 4 testőr, blomdahl fülbelövés,
csillámtetoválás, arcfestés
Mindent az egészségért Neolife termékekkel!

Több információ telefonon vagy
előjegyzés és előleg szükséges!

Vecsés, Telepi út 43.

Purina tápok, premixek, koncentrátumok! viTaminok, Termények,

(BÁK Kulturális Központ épülete, Fütte étterem mellett)

Telefon: 06-20/6101-505

Nyitva: H–Cs: 8–18, P: 8–12
2018. június 

NaPos csirke,

Bankkártya
elfogadó hely

előnevelT csirke, kacsa, liba, Pulyka

: Ibolya- István Takarmány boltja

(csirke, kacsa, liba, pulyka, sertés, bárány, borjú, ló)

kuTya, macska eledel,
korPa, lóabrak

Folyamatos akciÓVaL várjuk vevőinket!

HázHozszállítás záRás után!
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SPORT

REKLÁM

A legendás Európa-bajnok
csapat Vecsésen járt
Adalékok a magyarországi sporttörténelemhez
Most, hogy a világ sportért rajongó milliói kedvükre
borzonghatnak, legyen az már-már alig kontrolálható
öröm, vagy még kevésbé kordában tartható bánat, bizton
állíthatjuk, a foci még mindig az a sport, az a mitikus játék,
mely kontinenseken átnyúlva, a történelem gyászos fejezeteire
is rácáfolva mutatja, a küzdelem legyen bár szikár, a győzelem,
mint kegyelmet nem ismerő cél, a játék lehet az a valami, ami
mégiscsak – amúgy „békésen” – összeköthet bennünket.

M

erthogy ez a gigantikus egymásnak
feszülés, együtt örülés, vagy ha úgy
tetszik őrülés, egymás ellen és egymásért való küzdés elérkezett hozzánk ismét,
mégpedig az oroszországi labdarúgó-világbajnokság képében. Tizenegy város 12 helyszínén
folyik az ádáz küzdelem (június 14-én kezdődött), melyből ez alkalommal hazánk válogatottja,– mondjuk ki őszintén: nagyon nagy fájdalmunkra –, de kimaradt. Ha már így jártunk,
más kiút nem lévén, üssük fel vigaszunk reményeként futballtörténelmünk fényesebb, vagy
érdekességeket rejtő lapjait, melyek számunkra
most is, mint mindig, tán egy eljövendő csoda
tükörképei lehetnek. Az 1953. november 25-én a
Wembley stadionban történtekről talán senkinek
nem kell beszámolnunk, hiszen az Aranycsapat
6-3-as győzelme az angolok felett olyan messzire elvitte Magyarország hírnevét, hogy amikor
a 80-as évek derekán e sorok írója Bali szigetén egy teraszos rizs„A megyei vá földekkel szegélyezett
picinyke halászfalu lalogatott egyik kóinak érdeklődésére
mérkőzését néz elárulta, hogy hazája
„Hungary”, egy szalte meg a követ makalapja alatt megkező évben Euró búvó, addig hallgatag
aggastyán, merítőhápa-bajnokságot lóinak kötözgetését
nyert szovjet vá hirtelen abbahagyva,
gyermekesen felcsillogatott”
lanó szemekkel, makulátlan pontossággal
kezdte felsorolni: Puskás, Grosics, Hidegkuti,
Czibor és így tovább mind a 11, számunkra világhírnevet hozó nevet. Csak néhány év telt el,
és az UEFA által először rendeztek labdarúgó
Európa-bajnokságot, melyet az akkori Szovjetunió csapata nyert meg, 2-1-re legyőzve a jugoszlávokat a párizsi döntőben. Ennek az első Európa-bajnokságnak a selejtező mérkőzéseit, már
két évvel korábban elkezdték játszani, és mint
később látni fogjuk, Vecsés neve is felbukkan
a magyar labdarúgás korábbi hírnevén, immár
csorbát ejtő események sorában.

Amikor automata segít
a gyógyszerkiadásnál
A generikus gyógyszerhelyettesítési rendszer
bevezetésével rendkívüli mértékben megnőtt a Magyarországon forgalomban
lévő gyógyszerek száma.

M
Igor Nettó és Jasin (jobbra),
akik dedikálták a kis könyvecskét.

ivel patikánk raktárkapacitása behatárolt, így ezt a
növekedést nagyon nehezen tudtuk követni. Keresgélni kezdtem, mi módon tudnánk növelni raktárméretünket, elérve ezzel azt, hogy
minél kevesebbszer kelljen utólagos
gyógyszerrendelés miatt visszahívnunk későbbi időpontra betegeinket.
Számunkra, gyógyszerészek számára a beteg a legfontosabb. Ugyanakkor a hagyományos gyógyszerkiadás során a beteg (vásárló) azt látja,
hogy miután beadja a vényt, a számtalan fiók kihúzogatása, vagy a raktárba történő bemenetel után, mialatt ő egyedül várakozik, kerül csak
a táraasztalra a gyógyszer. A magányos várakozás hosszú perceket
is igénybe vehet. Eközben, sokszor

már azon gondolkodik, hogy
a patikát elhagyva, milyen teendők
várják. Így kevés idő
marad a szakmai beszélgetésekre, tanácsadásra, az ún. gyógyszerészi gondozásra.
Mindezen szempontokat figyelembe véve döntöttem úgy, hogy
fejlesztésként automata komissiózó
berendezést, ún. patikai robotot telepíttetek patikánkba, választva az
országban tizenhatodikként a német
gyártmányú ROWA-robotot.
Gyógyszertári robotunk beszerzése a fenti folyamatban gyökeres változást hozott. A szakértelmet igénylő
munka nem a rutinszerű keresgélésből, a gyógyszerek fiókba ki/be törté-

nő pakolásából áll. A kevesebb fizikai igénybevétel következtében
a táránál dolgozó gyógyszerészek, szakas�szisztensek sokkal
több időt fordíthatnak a betegekre,
a vásárlókra. A
raktárba történő jövés-menés,
ami egyébként
egy műszak alatt
(8 óra) akár 1,5-2 km,
ill. 1/2-1 óra is lehetett,
a gyógyszerészi gondozás
szempontjából inaktív idő volt.

MIT IS CSINÁL A GÉP?
• közel 10 000 doboz raktározására képes,
• a futószalagos betárolás során a lejárati idő rögzítésével helyezi el a
gyógyszereket, amit azután a kiadásnál is figyelembe vesz,
• a digitális gyógyszerátvételnél
azonnal kiderül a nagykereskedői tévedés, a rendszer zárt, a tévedés kizárt,

• az áru beérkezése (betárolás) és kiadása (kitárolás, expediálás) jelentősen felgyorsul, a vény kezelése
alatt már ki is adja a gyógyszert,
• a gyógyszerbiztonság maximálható, tévedés, gyógyszercsere elképzelhetetlen.
A legnagyobb előny a biztonság
és az időmegtakarítás. A rendszer azt
adja, amit az orvos rendelt. A szakértelmet igénylő munkafázisokat, a
gyógyszerészek által képviselt szakmaiságot azonban természetesen e 21.
századi robot nem helyettesíti, de beszerzésének hála, segítségével betegeinkkel még többet tudunk foglalkozni.
Ekésné dr. Kretovics Júlia,
gyógyszertárvezető – Halmy Telepi Patika

Hirdetés

Szobalányt kereSünk

Az 1960-ban Európa-bajnokságot nyert – Vecsésen is járt – csapat
Mi is történt? 1958. szept. 28-án Szovjetunió bi mérkőzéssel kapcsolatban, eddig soha és seés hazánk válogatottja mérkőzött a moszkvai hol nem publikált eseményre bukkantunk egy
Luzsnyiki Stadion több mint 100 ezer nézője véletlen folytán. Idősebb Fekete József újságíró,
előtt. Göröcs becsületgólja ellenére 3-1-re kikap- Vecsés labdarúgás-történetének több évtizedet
tunk. A visszavágót a következő év szeptember átölelő krónikása egy kis verseskötet, stílsze27-én játszották, közel 80 ezer néző előtt a Nép- rűen Puskin: Jevgenyij Anyegin belső címlapstadionban. Nem volt szerencsénk, Vojnov gól- jára a következő bejegyzést tette: „1959. szept.
jával 0-1-es vereséget könyvelhettünk el, így a 26-án a Szovjetunió válogatott csapata Vecsésbajnokságtól is el kellett búcsúznunk. Ez utób- re látogatott és megtekintette a Tolna-Pest megye mérkőzést. Ott írta alá nevét Jasin és Igor
A bejegyzés,
Nettó, a két válogatott játékos”. Tehát az akkoamiről sokáig
riban szokásos megyei válogatott egyik mérkőnem tudtunk
zését nézte meg a következő évben Európa-bajnokságot nyert szovjet válogatott, nyilvánvalóan
valamiféle „relaxációs kikapcsolódás” céljából
érkezve, a szíves vendégszeretetéről már akkor
is messze földön híres községünkbe.
A pihenés, a felhőtlen kikapcsolódás Vecsésen olyan jól sikerült, hogy másnap a Népstadionból győztesként távozhattak a vidék frissítő
erejét is magukénak tudó orosz játékosok.1959ben a mi községi csapatunk VECSÉSI MTK néven a Pest megyei I. osztály bajnoki eredményét
tekintve a 6. helyen végzett, megelőzve Monort,
Pécelt, Péterit és Gyömrőt.
Képek és szöveg: Fekete József
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Airport Hotel Budapest****, Liszt Ferenc Repülőtér
közelében elhelyezkedő szálloda keres munkatársakat
housekeeping részlegére takarítási feladatok
elvégzésére, teljes 8 órás munkaidőben.

LEgyEN ÖN iS NETFONOS!
• Lecserélné drága feltöltő
kártyáját olcsó előfizetésre?
• Számhordozás ingyenes!
• Elege van a sorban állásból?
• Kártyafüggetlen
mobiltelefont keres?
• Egyedi előfizetési csomagok,
számlaelemzés után
• Üzleti és lakossági csoportkártya előfizetések
• Nemzetközi hívókártya

ELőNyÖK, amiK cSaK NáLuNK várNaK ÖNrE!
Ügyintézés akár otthona kényelmében,
előre egyeztetett időpontban:

+36-30/655-5878 – Dr. Lakos Gáborné
Az Ön személyes tanácsadója
2018. június 

Feladatok:

Szobák, és közös helyiségek takarítása
a szálloda előírásai alapján.

Amit kínálunk:

• Kulturált munkakörülmények, felelősségteljes munka,
kiváló csapat, és hosszú távú munkalehetőség.
• Személyzeti étkezés
• Munkaruha

Fizetés: 170 000 Ft nettó + cafeteria

Munkavégzés helye:

2220 Vecsés,
Lőrinci utca 130/A
T.: 06-30-757-32-08
A jelentkezéseket önéletrajz elküldésével
a következő e-mail címre várjuk: hk@airporthotel.hu
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SZÚNYOGINVÁZIÓ
Mi is tehetünk ellene
A mind gyakoribbá váló települési szúnyoginváziók számos
okra vezethetők vissza. Ezek
közül mesze a legjelentősebb
az emberi tényező, melynek következtében úgy csökkent a szúnyogok természetes ellenségeinek száma, hogy közben javultak a szúnyogok életfeltételei.

T

öbbek között az ereszcsatorna- és a tetőkarbantartások elhanyagolása, a melegebb
nyarak, enyhébb telek is nekik kedveznek.
Aki a jövő tavasztól szeretné csökkenteni a környezete szúnyogterhelését, többek között a következőket teheti:
Folyamatosan ellenőrizzük és tartsuk karban
a ház ereszcsatornáit, az utcai vízelvezető-árkokat, számoljuk fel az udvaron lévő pangóvízmegtartó helyeket (edények, üvegek, túlöntözött
virágalátét stb.). A nem lebomló csomagolóanya-

gok mértéktelen használata és felelőtlen kezelése sajnos a szúnyogproblémát is fokozza. A kidobott gumiabroncsok, a műanyag palackok és
zacskók is ideális vízgyűjtők. Az ezeken a helyeken összegyűlő – sokszor csak gyűszűnyi,
csészényi – vizekben százával fejlődnek a szúnyoglárvák.
Amennyiben medencét tartunk otthon, nemcsak a magunk egészsége érdekében, de a szúnyogok elleni harc miatt is tanácsos a vizet vegyszeresen fertőtleníteni. A megfelelően vegyszerezett
medencében a szúnyog nem tud lárvát rakni, viszont az elhanyagolt fürdőzőhely ugyanúgy táptalaj számukra. (Egy házi praktika szerint, hogyha az esővízgyűjtőbe beleteszünk egy evőkanál
étolajat, akkor az egy vékony filmréteg képződik
a víz tetején, ami szintén megakadályozza a lárvatelep kialakulását.)
A naponta-kétnaponta friss vízzel feltöltött madáritatókban és -fürdőkben a szúnyoglárvák nem
tudnak kifejlődni, ezért ezeket nem kell száműznünk a környezetünkből!
Szúnyogos időszakban és környezetben
– amennyiben nem akarunk terített asztalként szolgálni nekik – lehetőleg hosszú ujjú ruházatot és
cipőt hordjunk, kerüljük a sötét, meleg színű ruhák viselését (ezek különösen vonzzák őket), inkább fehéret, hideg színűeket hordjunk. Használjunk rovarriasztó krémeket, spréket – ez a számos
betegséget terjesztő kullancsok távoltartásához is
nélkülözhetetlen.

Vass IstVán

gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/B

Mindezek mellett meg kell értenünk, hogy az
esti és hajnali szürkület, illetve részben az éjszaka nem csak a miénk, hanem a szúnyogoké és a
rájuk vadászó, tőlük függő élőlényeké is. Tegyük
meg ellenük, amit csak lehet, de ne várjunk el teljesen szúnyogmentes környezetet! A táplálékláncban betöltött szerepük miatt a szúnyogok teljes kiirtása ökológiai katasztrófához, fajok tömegeinek
kipusztulásához vagy vészes megfogyatkozásához vezetne!
Az emésztőaknák ideális életteret jelentenek
a szúnyoglárváknak, ezért itt sokat tehetünk a
létszámuk csökkentésére. Az emésztő légterébe akasszunk 1-2 molyirtó kazettát (az élelmiszerboltokban is kapható), ennek párolgó hatóanyaga 4-6 hónapon keresztül távol tartja a
megbújó vagy petézni érkező rovarokat, köztük a szúnyogokat.
Forrás: Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület

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

Rock Jazz félcipő vagy szandál  .  .  .  .  .  .  . 4 990 Ft
ceresit PUR hab 750 ml kézi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 090 Ft
sarokcsiszoló Graphite 115 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 990 Ft
Gyémántvágó 230 mm Abraboro  .  .  .  .  .  .  .  . 2 990 Ft

Sitt, szemét, sóder,
homok, termőföld szállítás
és gépi földmunka
(BOBCAT és JCB).
3, 4, 8 m3-es konténer.

facebook.com/BarkacsBarlang

Nyitva: Hétköznap: 7-17, szombat: 7-13. • Tel.: 29-742-576
Vecsés, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7.
Fő út és Attila út kereszteződése.

ÉpüleTBOnTáS.

Márta Ervin

tel.: 06-20/984 9242

Víz-, gáz-, fűtésszerelVény
szaküzlet Csőszer áruház
MInden aMI Víz-, gáz-, fűtéssel kapCsolatos

gázterVezés, átadás

kazánok, klímák, csövek, idomok,
radiátorok, szaniterek akCIÓs áron!

tanUlJon nálUnk

Súlyos balesethez vezethet a gázvezeték sérülése
  Az elmúlt hétvégén két esetben
is riasztották a megyei tűzoltókat
gázvezetékszakítás miatt. Csak ebben az évben a Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság tűzoltó
egységeinek tizenöt esetnél kellett
beavatkozniuk gázvezeték sérüléséből adódó káreseményeknél.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy
az ilyen káresetek döntő többsége
emberi mulasztásra vezethető vis�sza, például a földmunkát végzők
nem kellő körültekintéssel járnak
el. Leggyakrabban tehát géppel, illetve kézzel történő munkavégzés
során sérül a gázvezeték, gyakori,
hogy fűnyíróval vágják el a kiálló
földgázcsonkot. Az ilyen balesetek
mögött az előírások be nem tartása
áll, hiszen a földmunkát végző cég
vagy személy sokszor nem szerzi be
a területre vonatkozó közműtérképet.
Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járnak,
hiszen a sérült vezetékből kiáramló gáz rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükség van
a környéken élők kitelepítésére. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen
eseteknél elhagynia otthonát, a be-

KonténEr
szállítás

Gázkészülék javítás

a 2018/2019-es tanÉVBen!

inGyenes OKJ-s oktatás esti tagozaton,
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájában VecsÉsen!

avatkozás 10-15 tűzoltót és három
gépjárművet igényel. Vagyis a gázvezeték-sérülés miatt keletkező károk
felszámolása akár 100 ezer forintos
pluszkiadást is jelenthet a riasztott
tűzoltóság számára. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben a tűzoltó-parancsnokság köteles feljelentést tenni a
rendőrségen, a károkozás szankciója súlyosabb esetben több évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
A káresetek megelőzhetők azzal,
ha a gázcsonk közelében körültekintőbb munkavégzés (pl. fűnyírás közben) zajlik, illetve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése
előtt mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet a területileg illetékes
földgázszolgáltatóval. Szem előtt
kell tartani azt is, hogy a gázvezeték egyméteres körzetében csak kézi
szerszámokkal szabad dolgozni.
A cikk elérhető: http://pest.
katasztrofavedelem.hu/hirek/4449megszaporodtak-a-gazvezetekszakitasok-a-megyeben
Pest Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság

napkollektor értékesítés, szerelés

terVezés–kIVItelezés
Érettségizettek részére:
• SzOftvErfEJLESztő
• LOgISztIKaI ÉS SzÁLLítMÁNYOzÁSI
ügYINtÉző

Vecsés, Magyar u. 31 • Nyitva: 7–17-ig
Tel.: 06-29/350-870, 06-20/555-4540
E-mail: csoszer@monornet.hu

Családi

fogászat

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2018. június 15-től augusztus 31-ig
keddenként 16-19 óra között. Későbbi beiratkozási időpontokról
bővebb információt kaphat honlapunkon és a helyi kiadványokból.
Előzetes jelentkezését e-mail-ben is fogadjuk.
Beiratkozás helyszíne:
Vecsési ipartestület épületében, 2220 Vecsés,
telepi út 58 (bejárat a Tompa utca felöl) az emeleten.

Tel.: 06-70-504-2777 • web: www.mdiskola.hu
e-mail: gyomro@mdiskola.hu
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• Fogászat-szájsebészet
• Implantológia-fogfehérítés
• Panoráma röntgen

dr. Csorba lászló
dr. Csorba Péter
dr. Csorba zoltán

Vassné Csorba zsuzsa,
Vass Péter – fogtechnika

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
29
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜGYFÉLFOGADÁSA
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.

INFORMÁCIÓK

szeretnél 8 órás, bejelentett munkahelyet
bruttó 300 000 forintos fizetéssel?
a timár Vasker Kft. ÁRUKIADÓ és
szErszámbolti Eladó pozíciókat hirdet!

ÁRUKIADÓ:
• vásárlókkal való kommunikáció
• áruátvétellel, árukiadással
kapcsolatos feladatok ellátása
• áru összekészítése, számlának megfelelő árukiadás
• gépi-, kézi anyagmozgatás
• árukészlet ellenőrzése
• telephelyi rend fenntartása

Eladó szErszámüzlEtbEn:
• vásárlók kiszolgálása, termékek
bemutatása szaktanácsadás
• támogatás az adott munkafolyamathoz
megfelelő termékek kiválasztásában
• áruk rendelése, átvétele, feltöltése és kiadása
• rendelések összeállítása

Jelentkezéshez küldd el önéletrajzodat
a hr@timarvasker.hu e-mail címre!
2220 Vecsés, dózsa György u. 22
www.timarvasker.hu

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.

NÉZZÜK EGYÜTT!
A Vecsési Magazin – az önkormányzat hivatalos televízió 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.

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: szabo.attila69@jobbik.hu
Előzetes egyeztetés szerint.

Tóth Judit

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

A helyi önkormányzat
közéleti tájékoztató lapja

Tájékoztató

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. (Hétfő és szerda: 900–1300;
Csütörtök és péntek 1400–1700); info@vecsesitajekoztato.hu
Szerkesztőségvezető: Polgár Gyula, +36-30/955-7581, polgargyula@a-vecses.hu
Felelős szerkesztő: 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: Oláh Nyomdaipari Kft., a nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Megjelenik havonta 7800 példányban, terjeszti a Magyar Posta.
A terjesztéssel kapcsolatos esetleges észrevételeket kérjük jelezze a szerkesztőség felé! A kéziratokat és a fotókat
nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat szerkesztett
formában közölje. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Közérdekű információk
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; +36/30-472-5616
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

Közbiztonság
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

Egészségügyi intézmények
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

Szociális intézmények
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
2018. június 

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
Halmy Telepi Patika (Halmy tér 20/A. +36-29/350 270) – június 25-ével,
Hanga Patika (Károly u. 20. +36-29/350 353) – július 2-ával,
Borókás Gyógyszertár (Kinizsi u. 2. +36-29/356 326) – július 9-ével,
Fekete Gyopár Gyógyszertár (Telepi út 28. +36-29/350 120) – július 16-ával,
Szent Ferenc Gyógyszertár (Market Central +36-29/557 820) – július 23-ával kezdődő
héten ügyeletes.
 Szombaton 8 órától 20 óráig, vasárnap 9 órától 18 óráig a Szent Ferenc patika van
nyitva. A hétvégi nyitva tartás után és hét közben az éjszakai időszakban az adott
héten ügyeletes gyógyszertárat kell keresni.

Oktatási intézmények
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

Kulturális intézmények
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

Szolgáltatás
ELMŰ (fiókiroda): 2220 Vecsés, Károly u. 2 kedd: 14.00-18.00; szerda: 800–1200
ELMŰ hibabejelentés: 06-40/38-39-40
KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentés: 06-40/980-030, 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, Damjanich utca 34., +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
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XILOMARE®

XILOMARE®Kid
orrspray

Hatékony és jótékony!
Gyermekeknek külön kiszerelés!
Xilomare® 1 mg/ml és Xilomare® Kid 0,5 mg/ml xilometazolin-hidroklorid és tengervíz
tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazó: Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest,
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági osztály: +36-1-505-7032, drugsafety@richter.hu
Version ID: KEDP/VAAD3C; Lezárási dátum: 2018.05.22.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

