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Tájékoztató
A helyi önkormányzat közéleti tájékoztató lapja

ÁLLAMI
ÜNNEPÜNK
AUGUSZTUS 20.
Az ünnepség délelőtt
10 órakor kezdődik.

2. old.

NYERT
A BÖLCSŐDEPÁLYÁZAT
Négy csoportszobás bölcsőde
épülhet a Halmi telepen.

4. old.

19. SEMMELWEISNAP VECSÉSEN
Öten kaptak kitüntetést.

10. old.

ÁTKÖLTÖZÖTT
A VÁROSGONDNOK
Az ügyfélszolgálat egyelőre
maradt a Damjanich utcában.

Fotó: Fekete József

14. old. 13. old.

ZARÁNDOKLAT
AZ EPRESBEN
Részletes beszámoló a 21. és a 32. oldalon.

PROGRAMOK

MEGHÍVÓ

Állami
ünnepünk,
augusztus 20.

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghívja Önt és Családját
az augusztus 20-ai Szent István napja
alkalmából rendezendő ünnepségre.
Helyszín: Szent István tér

(esős idő esetén a Bálint Ágnes Kulturális Központ).

Idén július 27–30. között ellátogat hozzánk testvérváro
sunkból, Rheinstettenből a MV Neuburgweier zeneka
ra. Ezen a hétvégén ünnepeljük testvérvárosi kapcsola
tunk 25 éves jubileumát, melyet egy közös német nyelvű
szentmisével és egy közös koncerttel koronáznánk meg.
Sok szerettel várunk mindenkit július 30-án, vasárnap a 11
órakor kezdődő német nyelvű szentmisére a Falusi temp
lomba. A misén közreműködik a Musikverein Neuburgweier
kiegészülve a Musikverein Wetschesch tagjaival.
Aznap délután, 16 órától közös koncertet adunk a
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola aulájában, ahova szintén sok szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
VHZ csapata

2017. augusztus 20. 10 óra

09.30	Térzene:
Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
Fúvószenekara
10.00	Himnusz
		
Műsor
		
Ünnepi beszéd
Műsor: Kitüntetések átadása
		
Ünnepi ökumenikus ima
		
Új kenyér megáldása
		
Kenyérosztás
		 Szózat
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Musikverein Neuburgweier Rheinstettenből
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V

A kovász

JEGYZET

alamikor az 1980-as évek
lésre serkentő ereje ezt még csak
közepén, a Balt Orienten
fokozta. Jóska bácsi dalolni keztörtént, hogy az előttünk
dett, Lajos csatlakozott. Én sietve
lévő kocsiból fene nagy jókedv halelnézést kértem a tulajtól, aki azt
latszott. Átnézve a szomszédba, tamondta: „Csak nyugodtan énekelpasztalhattam, hogy egy hatalmas
jenek a művészurak.” Akár hiszik,
termetű, szemüveges, mély, bariton
akár nem: megmozdultak a csilláhangú, vidám ember énekel és szórok és az étkezővendégek tapsolrakoztatja a kocsi utasait. Látszott,
tak. Felejthetetlen volt.
hogy művészember.
Még a zenéről pár sort, mert
Jóval később, itt, Vecsésen tőle
dalműnél ez sem mellékes. Előtudtam meg, hogy akkor érkezett
ször arra gondoltunk, hogy a vehaza testvérétől Kanadából, ahol
csési fúvósok kísérik az előadásoaz ottani magyarok vendéglátását
kat. A zenedarab fúvósokra való
is élvezte.
adaptálására egy híres soroksári
Mester József, a kolozsvári mazenészdinasztia tagja vállalkozott,
gyar opera magánénekese már
amelyet a mi fúvósaink adtak volna
nyugalmazott művészként telepeelő. Ám, ahogy telt az idő, úgy látdett le Vecsésen a ’90-es évek eleszott, hogy ebből semmi sem lesz.
jén. Az Erdélyi Kör megalakuláVégül a Sinfonietta Hungarica zesa után sokszor találkoztunk, és
nekar mentette meg az előadást.
művészi nyugtalansága sohasem
Támogatást az akkori Művelődési
hagyta békében. Székely keményBizottság elnöke – ma a város polségével azt mondta, hogy ebből az
gármestere – biztosította keretéből.
alkalomból be kell mutatni a JáVégezetül, érdemes összegezni,
nos Vitézt. Eredeti, kolozsvári parmi is az írás lényege.
titúrájával együtt. És ez valóra is
Ha végiggondoljuk, akkor ezervált 2000 nyarán, a Millennium
nyi dologra lelhetünk. A legfonévében. A Magyar Operaházzal
tosabb: a szeretetbeli összefogás
is kiváló kapcsolatai voltak, ahonmindent legyűrhet és megoldhat.
nan megkaptuk a János Vitéz teljes
Azután: szunnyadó tehetségek injelmeztárát. A huszárok csizmáit
dulhatnak el a világot jelentő deszmaga Novák Tata, a Honvéd Műkákra. Piciny példa: ebből a tárvészegyüttes vezetője adta kölcsön.
saságból született három, ma is
Ám a díszletek hiányoztak. Saska
ünnepelt énekegyüttes: a LabdaróIstván, Márkus Ferenc és Németh
zsa Népdalkör, a Balla Péter NépLászló vecsési asztalosok segítettek megoldá- me nem marad érzéketlenül. Dócs Péter zseniá- dalkör és a Concerto Harmónia Énekkar. És
sában, és ha valami hiányzott, azt Szabolcsi lis volt a szerepben, nem véletlenül nyert később ők, az örömszerzők tudják csak igazán, hogy
Hubertné oldotta meg.
Simándy Emlékversenyt. A szerepben láthattuk ennek művelése számukra milyen nagy öröm.
Persze egy dalműben fontosnak mutatkozik Kónya Lajost, Bukarest és Kolozsvár ünnepelt Pedig ők is civil szervezetek, de nincs norvég
a zene, az ének és a szereplő is. Mester József csillagát, aki később a Grazi Opera magánéne- és egyéb civil támogatás, csak a saját erszézsenialitása abban volt, hogy minden posztra kese lett és a Pro Kultúra Hungarica kitüntetés nyük, az önkormányzat és a gazdaság egy-két
talált zsenit. Karmesterként megnyerte az ügy- tulajdonosa. Róla és Józsi bácsiról két történet önzetlen mecénása.
nek Takács Krisztiánt, aki a próbáknál zongo- ide kívánkozik. 1980-as évek közepe, Kolozsvár.
Persze kellenek megszállottak is. Mester Jórán kísérte az énekeseket. János Vitézként elő- Öten ülnek a főtér egyik sörözőjében. Mulat- zsef, akit a történelem vihara ide vetett. Rövid
ször Daróczi Tamást,
nak, énekelnek – per- idő alatt vetett, de az aratást már nem várhatta
majd Laczó Andrást, „Persze egy dalműben fontosnak sze magyar hazafias be. A 2002-es országgyűlési választás eredméaz Operaház művédalokat is. Az egyik nyét nem tudta a szervezete feldolgozni. Infarkmutatkozik a zene, az ének és a
szeit láthattuk. Laczó
fiatal művészpalán- tus vitte el, pedig még mi mindent alkothatott
azóta tiszteletbeli ve- szereplő is. Mester József zsenita aggódva mondja: volna!
csési lett, hiszen szá- alitása abban volt, hogy minden – Józsi bácsi, azok a
A János Vitéz bemutatóján a régi Művelőmos ünnepséget vagy
románok nagyon gyű- dési Ház terme zsúfolásig megtelt, óriási siker
bált gazdagít fellépé- posztra talált zsenit.”
lölködve néznek ránk. volt!
sével. Juliska vecsési
Nehogy baj legyen.
Az előadás szükségességéről a műsorfüzetvolt, Halász Veronika személyében. Csodála- – Aztán hányan vannak? – Vannak vagy tizen- be ezt írtam akkor: „A magyar államiság, a ketos, valódi Juliska lett. A francia királynő sze- ketten… – Hát annyi kell is… – és folyt a ma reszténység felvétele millenniumának, és Vecsés
repében Mahó Andreát hallhattuk, aki azóta a gyarnóta tovább.
község újratelepítése évfordulójának tiszteletére,
világ számos nagy színpadának ünnepelt csilA másik eset itt, Vecsésen történt. A Já- valamint a több évtizedes, kiváló vecsési amalaga lett.
nos Vitéz előadása előtt együtt vacsoráztunk tőr színjátszás felelevenítésének és megújuláBagó, a falusi fiú, a jóbarát a világ zeneiro- a Gyertyafény étteremben. Kettejük rengeteg sának szándékára.”
dalmának egyik legszebb dalát birtokolja, az közös története valami eufórikus vidámságot
Hogy ebből mi valósult meg? Ezt mindenki
„Egy rózsaszál”-t, amitől az ember szíve és sze- kölcsönzött az estének, és a finom bor ének- maga döntheti el. 
Szalontai János
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Vecsés és vecsési
vállalkozások nyertek
pénzt fejlesztésekre
Róder Imre utca

61 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el összesen 3 milliárd
forintot telephelyeik fejlesztésére és 53 önkormányzat
összesen 4 milliárd forintot a belterületi utak felújítására.

A

Polgár Gyula felvételei

Nemzetgazdasági Miniszsában. Az NGM az eredeti 3,5 miltérium Pest megye célzott
liárd forintos támogatási keretet itt
fejlesztését szolgáló progis megemelte, további félmilliárd foramjának első két felhívására többrint biztosításával. A támogatásból
szörös túligénylés történt, így a
Vecsés 82,5 millió forintot nyert a
tárca az eredeti támogatási keretös�Róder Imre utca és Kereszt utca felszeget összesen 2 milliárd forinttal
újítására.
emelte meg. Vecsésen a FÖLDFÉM
Pest megye jelenleg a fővárossal
Gépgyártó és Javító Kft. 60 milegyütt a Közép-Magyarország rélió forintot nyert új csarnoképület
gióhoz (KMR) tartozik, amely az
építésére, a V.-CLUB Kereskedeluniós besorolás szerint fejlett rémi Szolgáltató és Ingatlanhasznogiónak számít – Budapest átlagsító Kft. pedig 23,5 millió forintot
nál magasabb fejlettségi mutatói
kapott irodaház, szerelőüzem és
miatt – és ennek következtében az
raktárépület bővítésére. A korszeország más részeihez képest jóval
rű infrastruktúrával felszerelt tekevesebb uniós támogatáshoz jutKereszt utca
lephelyek kialakítása hozzájárul a
hat. A kormány ennek ellensúlyovállalkozások versenyképességézása érdekében döntött arról, hogy
hez, a helyi gazdaság élénkítéséhez és a fog- Vecsés nyert el összesen 4 milliárd forintot. A 2021-ig összesen 80 milliárd forint célzott pénzlalkoztatás növeléséhez.
felhívásra 147 pályázat érkezett, összesen 12,7 ügyi támogatást nyújt a Pest megyei vállalkozáA belterületi utak gazdaságfejlesztési célú milliárd Ft támogatási igénnyel, ami háromszo- sok és önkormányzatok fejlesztéseire.
felújítására 53 települési önkormányzat, köztük ros túligénylést jelent az útfejlesztés vonatkozá- 
Nemzetgazdasági Minisztérium

Vecsés Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Energetikai korszerűsítés
zajlik két vecsési intézményben
A projekt az Új Széchenyi
Terv keretében 2017. évben
valósul meg Vecsésen. A
város 237,3 millió forint
európai uniós támogatással
épületenergetikai korsze
rűsítést hajt végre a pol
gármesteri hivatal és a
Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola épületén.
A beruházás lehetővé teszi
a költséghatékonyabb
működtetést, valamint
újabb korszerűbb épületekkel gazdagodik a város.

retében című Európai Unió által támogatott
projekt segítségével megújul a polgármesteri hivatal és az Andrássy-telepen található
általános iskola. A pályázat részeként műanyagra cserélik ki az idejétmúlt nyílászárókat, az épületek külső és födém hőszigetelést
kapnak, valamint mindkét épületre napelemek kerülnek.
A pályázati felhívásra a város 2016 júniusában adta be pályázati dokumentációját. A támogatói döntést követően 2017 márciusában
írták alá a támogatási szerződést. A kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzatnak még a pályázat benyújtása előtt le kellett folytatnia, így a
munkák az ütemtervnek megfelelően áprilisban kezdődhettek.
A beruházás része a város közintézményeinek energetikai korszerűsítési programjának.
A két épület energetikai szempontú megújítása nem csak jól illeszkedik az uniós célkitűzésekhez, hanem régi vágya mind a városvezetésnek, mind pedig a város lakosságának. Az
utóbbi években már látni lehetett, hogy a teKEHOP-5.2.9-16-2016-00011 azono- lepülés intézményei közül az Andrássy Gyula
sítószámú, Épületenergetikai felújí- Általános Iskola, valamint a polgármesteri hitások Vecsés Város intézményein a vatal épülete a legkritikusabb állapotú. EzekKEHOP-5.2.9-16 pályázati konstrukció ke- kel a beruházásokkal folytatódik a város ar-

A

culatát meghatározó középületek felújítása és
bővítése. Az oktatási intézmények korszerűsítése még vonzóbbá teheti a települést, hiszen
helyben maradnak azok a gyerekek, akiket
egyébként a szülők Budapestre vittek volna
iskolákba.
Az elmúlt években már több közintézmény
újult meg pl. Halmi Telepi Általános Iskola, Bálint Ágnes Óvoda.
A pályázat megvalósítása, így az épületek
felújítása 2017 késő őszére várható.
A projekt megvalósítási összköltsége bruttó
244,9 millió forint, amely összegből az önerő
összege 7 635 122 forint, az igényelt támogatás
mértéke 96 %-os támogatási intenzitás mellett
237 316 579 forint.

További információ
kérhető:
Vecsés Városközpont-fejlesztő
Projekt Nonprofit Kft. (VVFT)
Tel/fax: +36 29/357-645,
e-mail: palyazat@vvft.hu
honlap: www.vecsesujsag.hu

Szoboravatás a Megmaradás Emlékparkban

Bölcsőde
építésére nyert
pályázatot Vecsés
  A kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15)
c. pályázat keretén belül nyert városunk 335
millió forintot. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió
Ft, maximum 400 millió Ft volt. A Pest Megyei
Közgyűlés összesen 5,1 milliárd forint elbírá4

lásáról döntött. Ezzel a beruházással négy csoportszobás bölcsőde épülhet a Halmi telepen,
a Damjanich utcában a most elköltözött Városgondnokság helyén. Az új bölcsőde a Semmelweis Bölcsőde tagintézményeként működik majd. Az építkezést várhatóan még ebben
az évben elkezdik.
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. július

  2017. augusztus 20-án újabb szobrot avatunk
a város központi ünnepsége után – várhatóan fél
12-kor a Megmaradás Emlékparkban.
Az avatás szónoka Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke lesz.
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A felszentelést a város vallási felekezeteinek
lelkészei, papjai végzik.
Az ünnepség koszorúzással zárul.
Az elmúlt években az önök támogatásával
sikerült létrehozni Vecsés város központjában

a Megmaradás Emlékparkot. Ezen a helyen tudunk megemlékezni nemzeti gyásznapunkról, a
trianoni békediktátumról. A székelykapu, a faragott 1000 éves szétdarabolt Magyarország és
a szoborpark méltó környezetet biztosít erre az
alkalomra. A szoborparkot eredetileg 10 szoborból terveztük felállítani. Tavaly augusztus 20án – és idén is – újabb szobrokat avattunk. Még
négy szobor hiányzik – Mátyás király; II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és gróf Széchenyi
István szobra.
Kérjük mindazon polgártársainkat és Vecsés
vállalkozóit, akik szívügyüknek tekintik a történelmi emlékpark befejezését, hogy adományaikat juttassák el a Pátria Takarékszövetkezet
Vecsési szobor: 65100091-11382573-as számlaszámra.
Azon adakozók nevét, akik legalább 10  000 Ftot fizetnek be, a szobor talapzatán megörökítjük.
v. Hompoth Zoltán, az Erdélyi Kör elnök
Gál István, Vecsés díszpolgára
Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere
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A magyar polgári légiközlekedés legjavát felvonultató, egyedülálló gyűjtemény költöztetését a repülőtéren zajló nagyszabású beruházás miatt kezdeményezte a Légiközlekedési Kulturális Központ
és a Közlekedési Múzeum. Három hónap szünet
után a magyar repüléstörténetben meghatározó szerepet játszó, egykori Malév-repülőgépek a korábbinál nagyobb – 24 ezer négyzetméteres – helyre
kerültek. A MALÉV legelső Li-2-es típusú repülőgépétől egészen a híres Tuplojev TU-154-ig közel negyven évet ölel fel az Aeropark bemutatója,
ahol nem csak számos repülőgép, hanem több földi
kiszolgálójármű, műszeres leszállítóberendezés, és
többféle kiszerelt repülőgép-hajtómű is megtekinthető. Az új Aeroparkban megépült egy valósághű
futópálya kicsinyített mása is, ami 24 méter hos�szú. A szabadtéri múzeumban a 11 légijármű mellett oldtimer repülőtéri autók is láthatók, valamint
szimulátor és egy modelleket, repüléssel kapcsolatos emléktárgyakat árusító bolt is működik. A
múzeumban kiállított repülőgépeket éjszaka négy
irányból világítják meg. A kíváncsi szemek elől
ekkora járműveket nem lehetett eltitkolni, ráadásul a megújult környezet is vonzotta a látogatókat,
ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel a nagyközönség már június 3-án birtokba vehette a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található múzeumot. Az ünnepélyes avatást három héttel később a
Múzeumok Éjszakájához időzítették. Erre az alkalomra meghívták a repülőtér munkatársait, a Közlekedési Múzeum főigazgatóját és a repülőtérrel határos települések polgármestereit. Megnyitóbeszédet
mondott Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum főigazgatója, Hardy Mihály, a Budapest Airport Zrt.
kommunikációs igazgatója, Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere, Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere és Somogyi-Tóth Dániel, a Légiközlekedési Kulturális Központ alapítója.
Folytatják a repülőgépek rekonstrukcióját is: a
Tupoljev Tu-154-es, a Tu-134-es, valamint egy Iljusin Il-18-as pilótafülkéjét felújítják, és új külső
fényezést kap a Liszunov Li-2-es.
Részt lehet venni népszerű autóbuszos repülőtéri látogatásokon is, amelyeken a szerencsések egy, a
Malév Air Tours színeire festett Ikarus 250 típusú,
légkondicionált autóbusszal járhatják be a repülőtér hatalmas területét és bepillanthatnak a légiközlekedés földi kulisszái mögé. Az Aeropark jelenleg
a Közlekedési Múzeum legnagyobb közlekedési tematikájú kiállítóhelye. A parkban kávézó és ingyenes parkoló is várja a látogatókat. 
aeropark.hu
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Június 24-én
ünnepélyesen
is átadták az
Aeroparkot

Vecsésen már hagyomány, hogy június 14-én a Városi Ünnep után a Bálint Ágnes Kulturális Központban külön köszöntik a pedagógusokat. Az
ünnepségen jelen volt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szlahó
Csaba polgármester, Mohainé Jakab
Anikó jegyző, Tófalvi Mónika, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke, valamint dr. Hrutkáné
Molnár Mónika, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületének igazgatója. Az ünnepség
Dr. Lugosi Mária és Tófalvi Mónika kitüntetéseket adott át
elején Tófalvi Mónika, az NNÖK elnöke és dr. Lugosi Mária, az Oktatási Bizottság elnöke három Grassalkovich iskolában tanító pedagógusnak köszönte meg a tanévben
nyújtott kiemelkedő munkát. Oklevelet vehetett át
Dömötörné Futó Molnár Mónika, Konda Orsolya
és Gáborné Bárány Ágnes. Ezt követően Gál István nyugdíjas pedagógus köszöntötte a megjelenteket. Idén az Andrássy iskola tanulói kedveskedtek egy kis műsorral. Szlahó Csaba polgármester
köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a köznevelés
és a közoktatás átszervezése után a város továbbra is magáénak érzi az iskolákat, és kollégaként tekint a dolgozókra. Dr. Szűcs Lajos képviselő megDr. Szűcs Lajos képviselő is
köszönte a pedagógusok egész éves munkáját. Az
köszöntötte a pedagógusokat
ünnepség állófogadással zárult.

Általános tűzgyújtási
tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter
  Június 20-ától, átmeneti időszakra
mentes napok számának növekedése
vonatkozó általános tűzgyújtási timiatt.
lalmat rendelt el a földművelésügyi
A miniszter felhívja az erdőben kiminiszter az erdőkben és fásítárándulók, a mezőgazdasági terülesokban, valamint az erdők és fásíteken dolgozók, valamint a közúton
tások határától számított kétszáz
és vasúton utazók figyelmét, hogy
méteres körzetében lévő külterületi
az erdőtüzek megelőzése érdekében
ingatlanokon.
legyenek körültekintőek, égő cigarettát
A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tine dobjanak el. A tűzvédelmi rendelkezélos a tűzgyújtás a felsorolt területeken tasek megszegése pénzbírságot von maga után.
lálható kijelölt tűzrakóhelyeken is.
A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
A tilalom elrendelését az tette szükséges- Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, valamint az
sé, hogy Magyarország erdeiben számos he- erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudlyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő nivalókról a www.erdotuz.hu oldal adhat tájéfelmelegedés, valamint a szeles és csapadék- koztatást.
FM Sajtóiroda
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Az elektromos töltőállomás

Testületi ülésről
jelentjük

a Cifra csárda melletti parkolóban lesz

Tart a Városháza energetikai felújítása, ezért a június 29-ei
testületi ülést a Róder Imre Városi Könyvtár termében tartották.
A képviselők összesen 13 napirendi pontot tárgyaltak. Ezen
az ülésen többek között javaslatot tettek Vecsés Város Telepü
lésképi Arculati Kézikönyve, településképi rendelete és ezzel
kapcsolatban a VÉSZ módosítására vonatkozó tervezési szerződés megkötésére, a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési
Szabályzat módosításának előkészítésére és a módosításra
vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. Elfogadták Vecsés
Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi
munkájáról szóló beszámolóját és a Vecsés Tájékoztatásáért
Közalapítvány beszámolóját, valamint kiírták a Semmelweis
Bölcsőde intézményvezetői állására a pályázatot.

Polgármesteri beszámoló
Szlahó Csaba polgármester először
sen kézilabda-munkacsarnok léteaz aktuális beruházásokról besülhet. Pest megyében 17 település
szélt. Elmondta, hogy folyamaközül Vecsést a 8. helyre soroltosan halad az Andrássy iskola
ták. Ez a pályázat rangsoroláépületenergetikai beruházása.
si és a létesítés fontossági sorA tornatermi rész teljesen elrendje is egyben.
készült. A régi épületszárny
Szintén a júniusi kormánypalatetős részét lecserélték, a
határozatban szerepelt, hogy
konyhai rész tetőszerkezetét is
Vecsés tanuszodát is építhet.
megerősítették, megtörtént a külMegtörtént az elektromos tölső ablakok csérje, színezik az utcai
tőállomás helyének véglegesítése.
homlokzatot. A polgármesteri hivatalEredetileg az Epresben, a Grassalkovich
nál a tető átépítését végzik. A házasságkötő te- iskola parkolóját jelölték ki, de a városi rendezrem felújítása hamarosan befejeződik, jelenleg a vények idején ezt nehezen lehetne megközelíteklímát szerelik. A Grassalkovich iskola udvará- ni, ezért a Cifra csárda melletti parkolóban építnak felújítása is megkezdődött, a bontási munkák hetik meg a töltőállomást (NNÖK parkolója). A
után a csapadékvíz-elvezetés kiépítése van folya- szerződéskötés folyamatban van.
matban. A Központi Konyha eszközbeszerzésére
a szerződést megkötötték. A Zöldfa utca útfelújí- Ismét kiírták a pályázatot
tási munkáit is elkezdték. A közműbekötések cse- a Semmelweis Bölcsőde
réje megtörtént, jelenleg az útalapot készítik. A pályázatokkal kapcsolatban örömmel tájékoztatta a intézményvezetői állására
képviselőket, hogy újabb sikereket könyvelhet el A képviselő-testület tavaly novemberben írta ki
Vecsés. Júniusi kormányhatározat szerint Vecsé- először a pályázatot a bölcsőde intézményvezetői állására. A megadott határidőig egyetlen pályázat sem érkezett az önkormányzathoz, ezért a
képviselő-testületnek újabb pályázatot kell kiírnia. A részletes pályázati kiírást a 8. oldalon olvashatják az érdeklődők.
Az átmeneti időszakban az intézmény vezetését Nagy Eszter látja el.

A Zöldfa utca felújított szakasz
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Javítják a hivatal tetőszerkezetét

Fekete József felvételei

Pedagógusnapi köszöntés

A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
tavaly átadta az újság kiadói jogát

Horváthné Gyurcsán Erika elnök beszámolójában leírta, hogy 2016-ban az alapítvány fő tevékenysége a Vecsési Tájékoztató megjelentetése volt. Az újság 7300 példányban, 32 oldalon,
teljes színes kivitelben jelent meg. Másik kiadványuk a Vecsési Kalendárium volt, amelyet
decemberben jelentettek meg 200 példányban.
A civil törvény változása miatt a közalapítvány,
mint szervezeti forma elavult, nem volt már gazElfogadták Vecsés Közrendjéért
daságos működtetni. Ezért tettek 2016-ban jaés Közbiztonságáért
vaslatot arra, hogy megszüntetik a kiadói tevéKözalapítvány beszámolóját
kenységüket. Hosszas egyeztetések után 2017.
Évente számolnak be az önkormányzat közalapít- január 1-jétől a Vecsés Városközpont-fejlesztő
ványai az elmúlt éves tevékenységükről és gaz- Projekt Non-profit Kft. vette át a Vecsési Tájédálkodásukról. A testület ezt a beszámolót egy- koztató kiadását. A testület a beszámolót egyhangúan elfogadta.
hangúan elfogadta.
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HÍREK

Vecsés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Semmelweis
Bölcsőde intézményvezetői állására

HÍREK

Emlékezés
a honfoglalókra
és zászlóbontás

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és
fogyasztóbarát ügyintézés
A kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások
terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat, és a korábbinál
lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket.

Kilenc éve áll a nagysorompó előtti területen hazánk legszebb lovas szobra. A szobor egy hátrafelé nyilazó honfoglaló ősünket mintázza meg – művészi fokon. A szobor
közadakozásból, a városi önkormányzat támogatásából és
a VNSZ áldozatvállalásából és szervezéséből született meg.

TÁJÉKOZTATÓ
A meghirdetett munkahely:
Semmelweis Bölcsőde 2220 Vecsés, Mária u. 1.

A

lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a
meglévő átalakításáról, valamint megszabadítjuk a
kis- és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor versenyképességét.
A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Korm. rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett
hatályba.
A főbb változások a következők:

A meghirdetett beosztás: Intézményvezető

A pályázathoz csatolni kell:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt,
• vezetési programot,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku
mentumok másolatát,
• a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXL törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meg
határozott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
• a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
Illetmény: A Kjt. szerint
Egyéb juttatások: Magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje:
2017. november 01-jétől 2022. október 31-éig.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellá
tó szerv internetes oldalán megjelenéstől számított 30
nap. Vecsési Polgármesteri Hivatal, Szlahó Csaba pol
gármester (2220. Vecsés, Szent István tér 1.)
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap.
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Szabó Attila mondott beszédet

Az új szervezet zászlója

Fekete József felvételei

Képesítési és egyéb feltételek:
• a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I.
rész 1. táblázat 2/B. pontjában a bölcsőde vezetőre
előírt képesítés,
• a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdésében meghatározott legalább 5 éves
szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• szociális szakvizsga, illetve nyilatkozat annak
3 éven belüli megszerzésére.

Nagy volt a média érdeklődése

É

vente emlékeztünk meg itt, a pozsonyi
Az ünnepség során Szabó Attila, a VNSZ és a
csata emléknapjai egyikén, Árpád nagy- vecsési volt Jobbik vezetője, önkormányzati képfejedelmünk világtörténelmi jelentőségű viselője mondott rövid beszédet, amelyben eleink
győzelméről, ahol háromszoros túlerőt vert tönk- áldozatvállalására és dicsőséges honvédelmére,
re, amellyel az újonnan és ismételten visszahó- példaadására hívta fel a figyelmet.
dított óhaza határait az Enns folyóig növelte, és
Az Identitesz Mozgalom és a Betyársereg poliamivel 130 évre elvette a németek támadókedvét. tikai szárnya keltette életre az új, radikális jobbolA híradásokból tudtuk, hogy az idei alkalom dali szervezetet, Erő és Elszántság Civil Társaság
más lesz.
néven. A zászlóbontás során elhangzott, hogy a
A Jobbik Párt elégedetlen tagjai, városi, falusi Jobbik balratolódása volt a fő mozgatóerő a mozmozgalmai felmondták az együttműködést a párt galom létrehozásában.
jelenlegi vezetése által képviselt irányvonallal, és
A két civil mozgalom vezetője – László Balázs
új radikális jobboldali mozgalom zászlóbontását és Kirityán Zsolt – beszélt erről felszólalásában.
hirdették meg. Ezért is a tömegben kevés vecsé- A nagy rendőri erőkkel biztosított közel egyórás
si arcot láthattunk, de annál több szimpatizánst ünnepség rendbontás nélkül zajlott le.
az ország minden szegletéből.
szajan
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1. Díjmentessé váltak a közműcsatlakozások
meghatározott fogyasztási mértékig
Díjmentessé vált
•   a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
•   a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
•   a 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy
átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy
átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség)
energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.
A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz,
víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a

TILTAKOZÁS
  Az utóbbi napokban többen adtak hangot annak
a véleményüknek, hogy a vecsési szervezetek, demokratikus pártok miért nem adtak hangot tiltakozásuknak, mikor egy újabb radikális szélsőjobbos
szervezet hirdetett alakuló seregszemlét Vecsésen.
Foglalkozott ezzel a nyomtatott és az elektronikus
média, téma volt egyes televíziókban is, helyben meg
senki nem szólt semmit. Ennek cáfolatául teszem
közzé a képviselő-testület június 29-i ülésén a közérdekű bejelentések napirendben elmondott tiltakozást.
„Az Együtt Vecsési Szervezete tiltakozik a 2017.
július 8-án Vecsésen, a pozsonyi csata ünnepségére bejelentett nyíltan fajvédő szélsőjobboldali
mozgalom zászlóbontása ellen. Minden jóérzésű,
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél mentessé vált az
igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.
2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas
szolgáltatások költségei
Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő
alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a
munkához nem kapcsolódó egyéb költség.

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és
hatósági feladatai csökkennek
A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást erősíti a Kormány a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági
költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kia kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. A viteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, ha- kor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivinem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál telezett közmű átvételét.
is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség
építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. Nem 4. A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé
szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igénylé- válnak
séhez. A fenti teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a bekötés.
5. Radikálisan csökkennek a közműcsatlakozáA gáz- és árambekötéseknél elengedésre kerül sokkal kapcsolatos ügyintézési határidők
a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz kéa fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötések- pest meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolnél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is gáltatásait. Így például: a földgázelosztó a csatlakoellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. zási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát
A villanyszektorban pedig az eddigi mérték két- 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az
szeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló
az elosztó társaság ingyenesen biztosít a követ- előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül
kezők szerint.
kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határHa kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépíté- ideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem
se szükséges, akkor felhasználási helyenként legfel- volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett
jebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként 3 munkanapon belül lehet kiadni.
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra
b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszú- az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a köságú közcélú vezeték díjmentes.
vetelményeknek vagy a bekötés megvalósítására
Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szüksé- nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv
ges, akkor
kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszú- ték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a
ságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorál- nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági
lomás létesítése díjmentes.
próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a
A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a
hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését kösem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a vető 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem
kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül rendezte jogszabályi határidő.
demokrata, humánusan gondolkodó emberben
visszatetszést kelt a legsötétebb náci időket idéző
rasszista felhívás, melyet a facebookon is terjedő,
erre e rendezvényre invitáló kampányvideó üzen.
Tudomásul vesszük, hogy az önkormányzattól az ünnepség bejelentése miatt területfoglalási
engedélyre nincs szükség, a rendezvényt betiltani nem lehet, azt a rendőrségnek kötelessége biztosítani és biztosítani is fogja.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy Vecsés az
igazi értékeiről, hagyományairól, itt élt és élő művészei alkotásairól, békés fejlődéséről, fesztiváljairól, a
vecsési káposztáról stb. legyen híres, ezzel szerepeljen a hazai sajtóban, ne azzal, hogy újabb rasszista,
szélsőjobbos mozgalom születésének ad otthont.
Egyúttal javasoljuk, hogy a jövőben a hivatalos
vecsési rendezvénynaptárban csak az önkormány-

zati események kapjanak helyet, hogy ne lehessen
egy abban szereplő ünnepséget ilyen és ehhez hasonló célokra kisajátítani.
Felhívunk minden demokratikusan gondolkodó
józan vecsési szervezetet és vecsési lakost, csatlakozzon tiltakozásunkhoz!”
Tóth Judit, az Együtt Vecsési Választókerületi elnöke,
önkormányzati képviselő
Ezzel kapcsolatban Szabó Attila az alábbi néhány
sort juttatta el a szerkesztőséghez.
„A testületi ülésen ismerhettem meg Tóth Juditnak, az Együtt pártocska képviselőjének mondandóját. Részleteiben egyelőre nem kívánunk foglalkozni vele. Számunkra az lett volna a bosszantó, ha
a Soros-bérenc szervezetek nem kommentálják a
dolgokat magyar ellenességüknek megfelelően.”
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19. Vecsésen
VÁROS ÉLETÉBŐL

KULTÚRA

A Balla Péter Népdalkör

Semmelweis-nap

ZOBORALJI KIRÁNDULÁSA

Falvai Katalin

A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja és egyben legnagyobb ünnepe. A Vecsési Rendelőintézetben június 30-án, pénteken
tartották a megemlékezést, amelyen az intézmény dolgozóin kívül
jelen volt Szlahó Csaba polgármester és Mohainé Jakab Anikó jegyző.

Dr. Csorba László főorvosnak megköszönték a folyamtos támogatást

Semmelweis Ignácot
dr. Horváth János méltatta

Polgár Gyula felvételei

Szlahó Csaba köszöntötte
az ünneplőket

Schlanger András színművész

D

r. Szarvas Tibor igazgató látásra. A város az elmúlt egy évben
főorvos már 19. alkalom- tovább javította a munkakörülményemal köszöntötte a megjelent ket, és plusz juttatásokkal próbálta
vendégeket és az Egészségügyi Szol- és próbálja meghálálni a lelkiismegálat dolgozóit.
retes munkát. Örömmel jelentette be,
Szlahó Csaba polgármester sze- hogy több olyan pályázaton is nyert
mélyes jelenlétével is megerősítet- az önkormányzat, ami még színvote, hogy az önkormányzat továbbra nalasabb munkát tesz majd lehetővé.
is kiemelten támogatja az Egészség- Az új egészségügyi központ és menügyi Szolgálatot. Külön megköszön- tőállomás pályázatát hosszas előkéte a képviselő-testület nevében azt szítő munkával nyerte el a város még
az áldozatos munkát, amit a szolgá- tavaly év végén. A központ megvalat egész évben végzett. Elmondta, lósításával hosszú távra megoldódna
hogy az elmúlt évek azt mutatták, Vecsés város lakosságának egészséghogy mindenki elhivatottan dolgo- ügyi ellátása. Minőségi változást hozzott, amit a számok is bizonyítanak, hat a város életében az a két pályázat,
ugyanis egyre több településen kí- amelyek június elején váltak biztossá.
vüli beteg jelentkezett Vecsésre el- A Nemzeti Köznevelési Infrastruktú10

Külön köszöntötték Torma Ottiliát
ra Fejlesztési Program II. ütemének
keretében Vecsés 2018-ban tanuszodát és egy kézilabdacsarnokot építhet. Ezen az ünnepségen jelentette
be a polgármester, hogy a bölcsőde
pályázaton is eredményesen szerepelt Vecsés, ehhez a beruházáshoz
335 millió forintot nyert a város.
A polgármester köszöntője után
dr. Szarvas Tibor számolt be a fejlesztésekről. Önkormányzati és saját
forrásból 2016-ban két új sterilizáló
készüléket szereztek be, új dioptriamérő-műszert vásároltak a szemészetre, új multifunkcionális fizikoterápiás készüléket és nitrogénes
fagyasztókészüléket üzemeltek be a
bőrgyógyászaton, több informatikai

eszközt, számítógépet és tévét is vettek. A legfontosabb, hogy a megvalósítás útjára lépett a Vecsési Mentőállomás és Alapellátási Központ.
Semmelweis Ignácról idén dr.
Horváth János háziorvos emlékezett meg.
A köszöntők és a megemlékezések után a hagyományos műsor egy
meglepetéssel kezdődött. Egy hastáncbemutatót láthattak az ünnepségen megjelentek. Falvai Katalin
egzotikus produkcióját nagy tapssal
jutalmazták. A Semmelweis-nap állandó szereplője Schlanger András
színművész most is Karinthy Frigyestől idézett. Nevető Dekameron
című kötetéből az Amerikai párbaj
című novelláját mondta el.
Ezután adták át a kitüntetéseket
és pénzjutalmakat.
Köszönő Oklevél-kitüntetést vehetett át Darabné Tölgyesi Ildikó és
dr. Hrutka Tibor. (Ezt a kitüntetést
azok kaphatják, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban állnak és legalább 20 éve
tevékenykednek a város intézményeiben, és magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez.)
Elismerő Oklevelet szintén ketten kaptak, Kovács Ferencné és
Török Árpádné. (Ezt a kitüntetést
azok kaphatják, akik közalkalmazotti, köztisztviselői vagy egyéb jogviszonyban állnak, és legalább 30 éve
tevékenykednek.)
Külön köszöntötték Torma Ottiliát,
aki június 14-én a Városi Ünnepen
megkapta a Vecsésért Életműdíj kitüntetést. (Ezt az elismerést azok
kaphatják, akik közalkalmazotti,
köztisztviselői, vagy egyéb jogviszonyban legalább 35 éve tevékenykednek, és magas színvonalú munkásságukkal hozzájárultak a város
hírnevének öregbítéséhez.)
A Semmelweis-napi megemlékezés végén Szlahó Csaba polgármester és dr. Szarvas Tibor átadta
az Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottainak, és az egynapos sebészet dolgozóinak azt a pénzjutalmat,
amit az önkormányzat, a Házgépész doktor Bt. vezetője, Szilágyi
Tamás és dr. Csorba László alapítványa ajánlott fel.
Polgár
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Népdalkörünk 2017. június 23án kiegészülve néhány baráttal,
44 fővel indult Zoboraljára.

E

sztergomban megtekintettük a Bazilikát, majd Párkánynál léptük át a határt.
A kora délutáni órákban érkeztünk meg
bázishelyünkre, Alsóbodok községbe. Szálláshelyünk a Paulisz-birtokon volt, a gyönyörű környezet azonnal lenyűgözött mindenkit. A község
polgármestere, Paulisz Boldizsár fogadott bennünket, aki vacsora után bemutatta az Esterházy
János mártír politikus tiszteletére épülő emlékhelyet. A kápolnához vezető utat, az Esterházykálváriát is bejártuk, a 14 stációt jelölő oszlopot,
szobrot is megtekintettük.
Folyamatosan bővül és szépül a rancs, így a
Zobor-hegyen egykor álló millenniumi emlékmű
megmentett darabjaiból összerakott turul madár
fej is a parkba került.
Jézus Szíve Búcsún Pogrányban
Június 24-én reggel felfrissülve indultunk el
idegenvezetőnkkel, Korpás Árpád újságíró-tanár- mindannyiunk számára az itt élő magyar embe- vel ismerkedtünk meg. Körmöcbányán a pénzverral az egész napos túrára. Előbb Nagyszombatra rek mély, igaz hitének megtapasztalása, valamint dében is jártunk, láthattuk a régi gépeket, majd a
utaztunk, amely Esztergom török kézre kerülé- az ünnepi körmeneten való részvétel a környező modern pénzverde munkájába is betekintést kapsekor egyházi központunkká vált, és amelyet el- falvakból érkező népviseletes hagyományőrzők- tunk. A nap során vagy felfelé másztunk, vagy lehelyezkedése és kulturális-oktatási intézményei kel együtt.
felé ereszkedtünk, eközben egy-egy kávéval, üdímiatt a „magyar Rómának” is neveztek. További
Borika délután több Nyitra menti faluba (Ge- tővel vagy sörrel frissítettük fel magunkat.
utunk során a Duna és a Morva folyó összefolyásá- rencsér, Gímes) is elkísért bennünket, ahol KoA nap legszebb programja a Pálffy család legnál a 13. században épült Dévényi vár monumen- dály Zoltán népdalokat gyűjtött. Gyűjtési helyén, főbb birtokközpontja, Bajmóc várának megtetális romjait tekinthettük meg. Ezután a főváros Kodály emléktáblájánál elénekeltük közösen az kintése volt. A várkastélyban szlovák tárlatvenevezetességeivel ismerkedtünk. Pozsonyban, a „A Csitári hegyek alatt…” című népdalt. Este a zető kalauzolt bennünket, saját idegenvezetőnk
Fő téren a gyönyörű műemléképületek közt kira- Pogrányi Faluházban a helyi hagyományőrző cso- pedig tolmácsolt és kiegészítette az informácikodóvásár és az Urban Art Fesztivál programjai porttal ismerkedtünk meg, ahol népdalkörünk két ókat. A vár utolsó tulajdonosa, Pálffy János Fefolytak, melyek közt szlovák folklór műsorok is népdalcsokrot énekelt, citera együttesünk jelenlévő renc gróf igazi műgyűjtő volt, az általa felhalmoakadtak. Az Óvárosban a Prímási Palota, majd a négy tagja is adott egy kis műsort. A pogrányiak zott műtárgyak alkotják a kastély gyűjteményét.
Szent Márton dóm megtekintése következett.
ízes palóc tájszólással daloltak néhány dalt, majd A csodálatos termek zsúfolásig vannak műremeVasárnap a szomszédos Pogrányba látogat- közös éneklésre is sor került. Búcsúzóul meghív- kek egész sorával a világ minden tájáról, és a kastunk el, ahol Tóth Borbála, a Csemadok alapszer- tuk csoportjukat Vecsésre, a 2017. október 28-án tély is mintaszerűen karbantartott!
vezetének elnöke várt bennünket. Ezen a napon általunk szervezett II. Folklór Fesztiválra.
Június 27-én reggel elbúcsúztunk a csodálatos
Jézus Szíve Búcsút tartottak a faluban, a tempHétfőn még egy csodálatos nap várt ránk; ismét vidéktől, a hangos madárdaltól, és hazafelé indullom előtti parkban több mint 1000 ember gyűlt Korpás Árpád idegenvezető vezényletével Kör- tunk. Komárnoban lehetőség volt még a Rác tempössze az ünnepi szentmisére. Nagy élmény volt möcbánya, valamint Selmecbánya nevezetességei- lom, a Jókai Múzeum, valamint az Európa udvar
megtekintésére és ajándékok vásárlására is.
Rengeteg élménnyel, szépséggel telve, de fáKodály Zoltán emléktáblájánál
radtan érkeztünk haza abban a reményben, hogy
még visszatérhetünk Felvidék csodás tájaira!
Köszönjük dr. Gerzanics Magdolna népzenekutatónak a szervezéshez nyújtott segítségét,
Tóth Klárának a kinti kapcsolatfelvétel támogatását, a zoboralji vendéglátók szíveslátását, Korpás
Árpád idegenvezetőnk lelkiismeretes vezetését,
Szeghalmi Ágnes művészeti vezetőnek, valamint
Katonáné Gergely Tünde egyesületi alelnöknek
a programok megszervezése és lebonyolítása során végzett munkáját.
Vékonyné Hegedűs Andrea,
a Balla Péter Népdalkör alelnöke
Katona Csaba felvételei

Semmelweis Ignácról idén Dr. Horváth János háziorvos emlékezett meg
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G. Ferenczy Hanna
Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária
Nyári zápor

Nyár van, süt a nap melegen,
fénye úszik a fellegen.
Semmi nesz, levél sem rezzen,
kismadárka piheg csendben.
Egyszer csak szél kerekedik,
sötét felhő közeledik.
Úszik, libeg, felénk táncol,
az ég alja szürke fátyol.
Eltűnik a szép napsugár.
Fészkére száll a kismadár.
Sötétség borul a tájra,
eső zúdul kertre, házra.
Bámészkodva nézegetem,
hogy hullnak az esőszemek.
Széttoccsanva földet érnek,
nagy tócsákban gyülekeznek.
Egymás után futnak gyorsan.
A csatorna csordultig van.
Ömlik, zubog, lankadatlan,
a kertben már kispatak van.
Szürke minden alig látok.
Csak a zápor áll a gáton!
Nagy hevesen szakad, esik!
Aki kinn van, bőrig ázik.
De, hirtelen csendesedik,
nyári zápor távolodik.
Tovalibeg, járja táncát,
húzza-vonja, szürke fátylát.
A kerten szellő suhan át.
Hozza a zápor illatát.
Falevelek lengedeznek,
kismadárka vígan repked.

Sallay Gyula
Mi történik

A kavicsbolygón állok,
a hardverem tetején,
a szoftvert szeretném
megismerni én.
tudni szeretném,
mi mozgatja az embert.
A rendező hogyan
tart rendet?
Ki van a víztükörre
vetített kép mögött,
s mi történik,
ha ráköszönök?
12

Benke Mária
A gondolat
teremtő ereje…

Szénási Sándor István
Hajnali séta a körúton

A gondolataink teremtő erővel bírnak,
elménk, s lelkünk, sok csatát vívnak.
Ha pozitívan, jól gondolkodunk,
szép napokat élhetünk, várhatunk…
Ha pesszimisták, negatívak vagyunk,
akkor rossz a közérzetünk, hangulatunk.
Mi jó tehát Nekünk, Embereknek?
A jó gondolatok, a derű felemelnek!
Amikor reggel rossz kedvünk van,
az ember már kora hajnalban rohan
az egész napja hasonlóan telik,
úgy érzi magát, mintha „agyonverik”
Gyorsan gondolkodjunk el rajta,
változtassuk meg gondolatunk – Rajta!
Ha optimistán szemléljük a világot,
ha szeretünk mindent, meglátjuk a virágot.
Örömmel töltjük el életünk napjait,
elültetjük a derű, a szépség magvait.
Ez egy könnyen tanulható állapot,
negatív pólus után a pozitívat láthatod…
Ember kérlek, tegyél meg mindent érte,
hogy szép legyen élted, a Teremtőd is ezt kérte…

Amikor a Nap kel
csöndes még a lélek,
az álompillangók
házfalakra ülnek.

Szomorú a hűség,
szótlan félreállna,
mikor elébe áll
újdonság varázsa.

Oly kedves a város
így kora hajnalban:
mint a szépség vágya
bennünk, halhatatlan.

Tudom ez a varázs
soha nem ér véget,
naponta felgyúlnak
lázas esti fények.

Különös a lélek
örök ifjúsága,
mintha mágnes volna
a kíváncsisága!

Egy pillantás voltál,
ismeretlen élet,
felmutattál nekem
csábos hűtlenséget.

Micsoda erő ez,
amit bensőnk érez:
kortalanul űzné
kalandra az embert.

Megérint a lombok
mozdulatlansága;
őket hűvös szellő
hívja bódult táncra.

Benépesül ekkor,
és zúg az aréna,
erkölcs, elme, vágy küzd
életre-halálra.

A hajnali Körút
önismeret útja:
elégségest kaptál,
valami azt súgja.

Újra Vecsésen tartja premier
előadását a Gergely Theáter
Stéphane Laporte – Patric Laviosa

PÁNIK A FEDÉLZETEN

Némedi Varga Tímea

Szabó Máté

Egyházi Géza

Kökényesi Ági

Détár Enikő

  A történet egy vidéki házaspárról, egy anyáról és a majdnem felnőtt fiáról, valamint egy különleges
sorsú bárénekesnőről és egy mellőzött másodtisztről szól. Közös bennük, hogy mindannyian hatalmas
reményekkel szállnak fel a Titanas
tengerjáró fedélzetére, hogy a szárazföldön hagyhassák megoldatlan,
unalmas életüket. A hajóút során kiderül róluk, hogy egyikük sem az,

Varjasi Béla
Pünkösd ünnepén

Elhiszik, vagy kételkednek,
a tényeket letagadni nem lehet.
Akkor sem volt öröm mindenkinek,
megalakult a keresztény gyülekezet.
A krisztusi utat járták
egy ókori világban.
Az Igazságot prédikálták,
egységesek voltak tanításban.
Jellemzőjük volt a szeretet.
A tanítás közben sokat változott.
Nehéz találni azt az üzenetet,
amit sok vallás fellépte okozott.
A világ változott,
a biblia nem halad.
Sok vallás új nézeteket hozott,
a lényeg változatlan marad.

Japán mesék története

A hirdetés ma is
megosztja a világot.
Egy őszinte szívű mégis
megtalálja az Igazságot.

Az oldalt összeállította:
Szénási Sándor István

Honffy Gábor: Balatoni Látkép
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  Ebbe a mesevilágba hívjuk meg a
vecsési gyerekeket októberben
Japánban az északi szigeteken hos�szúak és hidegek a telek, a halászok
kemény munkával a jó sorsban bízva
szállnak minden nap a tengerre, nem
tudva, mit fog aznap éppen a háló-

juk. Hosszú téli estéken összegyűlnek a nagy házban, ahol közösen javítgatják a ladikjaikat és foltozzák a
nagy halászhálókat. Munka közben hol
egyikük, hol másikuk kezd el mesélni
egy történetet. A fiatalabbak a nagyszülőktől hallott meséket sorolják, az
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akinek mutatja magát. Rengeteg ha- legsikeresebb zenés vígjátéka, amesonlóság van a különböző életekben, lyet a Gergely Theáter előadásában
sorsokban, sokkal több, mint ahogy elsőként a vecsési közönség láthat
azt ők maguk gondolják. Titkaik, ha- hazánkban. Az ősbemutatót októzugságaik elképesztően humoros ber 30-án 19 órakor láthatják a Báhelyzetekbe sodorják őket, miköz- lint Ágnes Kulturális Központban.
Hamarosan megjelenik a Bálint
ben nem tudni, a hajó hová is tart
velük. A Pánik a fedélzeten jelen- Ágnes Kulturális Központ őszi évaleg a világ egyik legkeresettebb és dának teljes programkínálata.
idősebbek a hosszú életük során velük megesett csodás történeteket adják elő. Mindenki hozzátesz valamit,
és így válnak a hétköznapi történetek
elbűvölő mesevilággá. Ebbe a mesevilágba hívjuk meg a vecsési gyerekeket
októberben az új gyermekelőadásunkkal, amely a Bálint Ágnes Kulturális
Központ, a Kanavász Színház, a Csepp
Színház és az Aranycipellők Társulat

közös produkciója lesz. Egy igen távoli
ország csodálatos történeteiből nyújtunk át egy csokorra valót a látványszínház számos elemét felvonultatva.
Lesznek szellemek, manók, lovagok
és királylányok, kinek mi tetszik; egy
egzotikus, titkokkal teli világ jelenik
meg a színpadon elvarázsolva kicsiket és nagyokat egyaránt. A további
részletekkel hamarosan jelentkezünk.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

PÁLYÁZAT

A Vecsési Városgondnok
Nonprofit Kft.

HÍREI

Átköltözött
a Városgondnok!
  Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a Városgondnok Nonprofit Kft. új telephelyre költözött. Az átköltözés már régóta közös vágya volt
a lakosságnak, az önkormányzatnak és a Városgondnoknak egyaránt. A régi telephely környéke
egyre nagyobb mértékben körbeépült, fokozatosan lakóövezetté vált, ezért megjelent a lakosság
és a városvezetés részéről az igény, hogy a Városgondnok hulladékgazdálkodási telephelye kikerüljön a lakóövezetből. A korábbi telephely az
elhelyezkedésből fakadó probléma mellett több
szempontból is elavult volt. A megnövekedett
géppark számára nem volt már megfelelő az infrastruktúra, az irodaépületek korszerűtlenek voltak, és a körbeépítettség miatt nem maradt esély
a régi telephely további fejlesztésére.
A Városgondnok Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Tuba Zoltán saját kezébe vette a helykérdés megoldását, és végül az ipari övezetben találta meg a

megfelelő helyet. Vecsés város vezetése örömmel hagyta jóvá a kezdeményezést. Az önkormányzat által megvásárolt telephely nagyon jó
befektetésnek bizonyult, mert értéke a megvásárlás óta már most is növekedett.
Tuba Zoltán ügyvezető örömmel mesélt az átköltözésről:
„Az új telephely a 21. század igényeinek megfelelő infrastruktúrával és kinézettel rendelkezik. A korszerű műhely és irodaépület, valamint
a géppark fedett parkolója minőségi előrelépést jelent a hulladékgazdálkodással kapcsolatos munkák végzésben. A költözés mellett külön öröm az
is, hogy a régi telephely helyére egy bölcsőde fog
épülni, ami sokkal jobban illeszkedik egy lakóövezet igényeihez."

Az ügyfélszolgálat
a régi címen marad!
Mivel az új telephely kikerült a lakóövezet
ből, az egyszerű megközelíthetőség érdeké
ben az ügyfélszolgálat maradt a régi helyén.
Az ügyfélszolgálat címe tehát változatlanul:
2220 Vecsés, Damjanich utca 34. szám.
A Városgondnok ügyfélszolgálatának tele
fonszáma is a régi: 06-29/350-563,
06-30/697-4869.
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Szerencsére sokak számára ismerősen cseng
a fenti mondás. Vecsés a szelektív hulladék
gyűjtés terén magasan az országos átlag fe
lett áll, ezzel is bizonyítva, hogy a lakosság
számára fontos a zöld- és tiszta környezet,
valamint a környezetbarát hulladékgazdál
kodási megoldások. A műanyag- és a pa
pírhulladék szelektív gyűjtése mellett évről
évre egyre nagyobb teret kap a szerves hul
ladék hasznosítása is.
A zöldhulladék begyűjtése minden hé
ten egy alkalommal folyamatosan zajlik Ve
csésen. A begyűjtéshez szükséges logóval
ellátott zöldhulladékos zsákok 200 Ft-ért
vásárolhatók meg a Városgondnok ügyfél
szolgálatán. Azonban ha ön szeretne spó
rolni és aktívan tenni kertjének állapotáért,
van más lehetőség is, mint az elszállíttatás.

Lezárult a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata vezető part
nerségével, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, azaz a Norvég Alap támogatásával meg
valósuló, A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Budapest XVIII. kerületében és Vecsésen elnevezésű projekt. A 2016. május
1. és 2017. április 30. között zajló projekt teljes költségvetése 5%-os önerő mellett 964 776 euró volt.

Komposztáljon ön is!
Komposztálással egyre több kertben forgat
ják vissza a keletkező zöldhulladékot és a ház
tartásban keletkező szerves hulladékok nagy
részét. Ha ön a komposztálás mellett dönt,
duplán óvja környezetét és a pénztárcáját is:

A zárókonferencia résztvevői

1

Kevesebb hasznosítható hulladék köt ki
a szeméttelepeken, ön pedig pénzt spó
rol meg a kevesebb hulladékmennyiség el
szállíttatásával.

2

Kertjének növényeit, virágait, földjét táp
lálja egy hatékony és környezetbarát meg
oldással, pénzt takarítva meg azzal, hogy ke
vesebbet kell költeni a szép növényzetért a
műtrágyára.
A Városgondnok ingyenesen elérhető kom
posztáló-edényzettel támogatja a komposz
tálást, valamint szívesen ad útmutatást azzal
kapcsolatban is, (hogy) hogyan érdemes vé
gezni a komposztálást. Mostantól akár két
edényzet is igényelhető háztartásonként.
Az ingyenes edényzetek a közületek számá
ra is elérhetők és egyre népszerűbb megol
dást jelentenek a közületek zöld területeinek
rendben tartására.
Ha ön is szeretne kertjébe ingyenes komposztálóedényt, bővebb információért keresse fel a Városgondnok ügyfélszolgálatát telefonon vagy személyesen!
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. július

Práczki Péter kerekasztal-beszélgetést vezetett

Sikeresen lezárult a Norvég Alap
támogatásával megvalósított projekt

Polgár Gyula felvételei

Nem minden
hulladék szemét!

A magyar partnerszervezetek képviselői

Aláírták a hosszú távú együttműködési megállapodást

A

zárókonferenciát 2017.
április 27-én a Budapest belvárosában taA norvég
lálható Hotel Continentál Zara
projektigazkonferenciatermében tartották.
gató, Bent
A projekt elsősorban a XVIII. keKure
rület és Vecsés területén működő, a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kötődő gazdaságfejlesztést és a helyi
foglalkoztatás ösztönzését célozta meg, továbbá
támogatta a lakossági és önkormányzati képzéseket (projektmenedzsment, IT-készségek fejlesztése, stresszkezelés, angol nyelvi készségfejlesztés,
OKJ-és targoncavezetői képzés). A projekt egyik
legfontosabb eredménye a XVIII. kerület Üllői út
317. szám alatt található képzéskoordinációs iro2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

da, más néven a Tudásközpont tavaly novemberi átadása volt. A XVIII. kerületi Önkormányzat
vezető partnersége mellett Vecsés Város Önkormányzata, a Budapest Airport Zrt., Budapest Főváros XVIII. kerületi Kormányhivatala, a Zsigmond Király Egyetem, a Felnőttképzők Szövetsége,
valamint a norvégiai Lillehammeri Egyetem működött együtt. A tavaly kezdődött projektben Vecsés Város Önkormányzat elnökletével működött a
Munkaerőpiaci Bizottság, továbbá megszervezett
Vecsés egy három alkalomból álló stresszkezelő,
erőszakmentes kommunikációs tréninget is.
A záróünnepségen megjelent Bent Kure, a
Lillehammeri Egyetem Élethosszig Tartó Tanulás Központjának munkatársa, projektigazgató, Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere,
Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, Fodor Fanni Rita, a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály projektmenedzsere, Szarvas Gábor, a Budapest
Airport Zrt. igazgatója, Szatmári Péter,
a Zsigmond Király Egyetem rektora és a Felnőttképzők Szövetségének vezetői.
A záró konferencia vendégeit dr. Schottner Krisztina,
a Zsigmond Király Egyetem
rektorhelyettese, a rendezvény
moderátora köszöntötte.
Ughy Attila, Budapest Főváros
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere köszöntő beszédében kiemelte a „lifelong learning” – azaz élethosszig
tartó tanulás fontosságát, ami napjainkban talán a
legjelentősebb szemléletmód, ami meghatározza
a korszerű gondolkodást. Ezt a szemléletet Norvégiában is nagy sikerrel alkalmazzák, így a projekt során számos jó példát bemutatva nyújtottak
segítséget alkalmazásában a hazai partnereknek.
Hunyadi István, Budapest XVIII. kerület Önkormányzatának városigazgatója előadásában is-

mertette a projekt megvalósításának mérföldköveit, majd röviden vázolta a jövő feladatait.
Előadást tartott Bent Kure, a Lillehammeri
Egyetem Élethosszig Tartó Tanulás Központjának
munkatársa, projektigazgató is, aki megköszönte
a magyar partnerek munkáját. Elmondta, hogy az
együttműködés keretében a magyar partnerek kettő,
a norvég érdekeltek (egyetemi tanárok, illetve köztisztviselők) egy szakmai tanulmányúton vehettek
részt, emellett a Lillehammeri Egyetem munkatársai a két magyar önkormányzat alkalmazottai részére 2017 januárjában innovációs képzést is tartottak számos interaktív és együttműködést bemutató
gyakorlattal, mely a résztvevők körében igen pozitív fogadtatásra talált. Kihangsúlyozta, hogy az
egyéves együttműködés mindkét félnek sok tanulsággal szolgált, és sajnálja, hogy véget ért.
A zárórendezvény végén Práczki Péter, a projekt vecsési szakmai vezetője egy kerekasztal beszélgetésre invitálta a projektpartnerek képviselőit. Minden partner más-más előnyt, erősséget,
emlékezetes pontot emelt ki az egyéves megvalósítási időszakból. Két fő kérdést érintettek: az
egyik, hogy a partnerek hogyan értékelték a norvég projekt eredményeit a munkaerőpiaci változások függvényében, valamint melyek azok a területek, ahol szükség lenne további innovációra.
A zárókonferencián a magyar projektpartnerek
aláírtak egy projektlezárást követő együttműködési megállapodást, amelyben vállalták, hogy a
képzéseken szerzett oktatási tapasztalatokat tovább alkalmazzák, valamint a projekt támogatásával kialakított Képzéskoordinációs Központot –
TCO/TUD XVIII. Központ (Üllői út 317.) tovább
működtetik.
Polgár Gyula
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Ballag már
a vén diák…

13. NYELVI OSZTÁLY
Osztályfőnök: Kaposi Gábor
Darab Barbara, Diós László, Gál Kristóf, Görbe Péter Ákos, Keller Tamás Erik, Kiss Klaudia,
Kiss Klaudia, Kiss Richárd János, Major Dániel,
Nagy László, Oláh Bence Olivér, Palotai Bernadett, Pap Zsófia Zita, Papi Claudia Sylke, Réti Vivien Bernadett, Takács László, Tóth Sára, Turnai
Dániel Zoltán

8. B OSZTÁLY – Osztályfőnök: Virrasztó Gyöngyike
Abonyi Dániel, Ábrahám Petra, Babos Villő,
Demeter Botond Krisztián, Farkas Fanni, Heer
Tamás, Horváth Benjámin László, Kári József
Dávid, Kis Gergely László, Kis Laura Márta,
Kovács Dénes, Krasnyánszki Brúnó Barnabás,
Papp Nikoletta, Popovics Vivien, Székessy Attila Richárd, Urgyán Klaudia Rita, Vághy Viktor,
Vékey Luca, Vogelsinger Gábor, Zsolnai Szonja
16
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Koncsik Sándor felvételei

Katona Csaba felvételei

8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Jánosáné Csirkovics Katalin
Balogh Dominika, Barna Vanessza, Barna Zsanett, Csábi Tibor, Csiszér Bernadett, Dóczi Dominik, Erdei Zoltán, Fodor Bence, Gombos Tibor László, Gorzó Lili, Katona Alexandra Anita,
Kelemen János József, Kordás Levente Sándor,
Loboda Ferenc, Pusztai Adrienn, Radóci Barna,
Simon Anikó, Sütő Ádám Bálint, Szűcs Norbert,
Vatai Mercédesz, Vetró Bernadett Lilla

Vecsési Andrássy
Gyula Általános
Iskola
8. A OSZTÁLY
Osztályfőnök: Horváthné Gyurcsán Erika
Balog Alex, Balog Mária, Berényi Csenge Éva,
Berta Marcell, Cséri Bianka, Csillag Tamás, Csür
ke Katalin Blanka, Dóka Zsolt, Dominek Virág
Dóra, Fadhle Amna, Fekete Richárd Bendegúz,
Gáspár Kristóf, Gér Dorottya, Görbe Zétény,
Halmi Szabolcs Szebasztián, Kovács Dóra, Kovács Gréta, Lővei Balázs Dániel, Nagy Boglárka,
Nagy Krisztián Gyula, Ormándi Fanni, Patkós
Levente Gergő, Romhányi Petra, Szabó Dominika, Szabó Bence Krisztián, Szilágyi Bálint, Szórádi Olivér, Szőke Gyöngyvér Noémi, Tóth Szabina, Tóth Tibor András, Tóth Gréta Brigitta,
Varga Péter Ferenc
8. B OSZTÁLY
Osztályfőnök: Albert Ferenc
Aschenbrenner Petra, Bancsók Evelin, Bebők Sára
Viktória, Berecz Zoltán Bence, Borbély Beatrix
Laura, Bucskó Edina, Dankó Imre, Dávid Richárd Dominik, Ecsedi Klaudia, Fazekas Ákos
Ábel, Fehér Tibor, Fias Fanni, Geiger Dominika,
Glázer Nikolett Szilvia, Horninger Henrik István,
Hrubos Sándor, Jefcsák Renáta, Kiss Réka, Nagy
Emese Vivien, Pálinkás Dorottya, Pasqualetti
Tímea Irén, Puplics Dániel János, Rátkai Márk,
Szilágyi Zsüliett, Torma György, Varga Viktória
Erzsébet, Varga Henrik, Zalay Bálint
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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Katona Tünde felvételei

Krupa Sándor felvételei

12. OSZTÁLY – Osztályfőnök: Szűcs Ildikó
Altorjay Tibor Milán, Barkaszi Márk, Ciligeridis
Miltiadis, Diós Attila Ferenc, Diós Cintia, Duffer
Vivien, Gombai Gergő, Halmai Zsuzsanna, Havas Máté Bendegúz, Kegyes Márk György, Kövesdi Bianka, Kun Roland, Lázár Mónika, Morvai
Zsolt János, Papp Regina, Peterdi Gábor Zoltán, Petrok-Hanmer Miklós Csaba, Piros Dorina
Petra, Schmerl Laura Barbara, Szász Balázs János, Virág Réka

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
8. A OSZTÁLY – Osztályfőnök: Polovics Éva
Benik Bálint, Décsei Dorina Judit, Dobos Krisztina,
Gregus Tamás, Győr Bálint, Győr Bence, Hámor
Dominika Klaudia, Kormos Péter, Makula Gábor,
Marosi Kristóf, Pásztor András, Pető Ottó Márk,
Romhányi Levente, Sass Erik Dániel, Szekeres Vitold, Szuromi Boldizsár, Tóth Szabina Annamária

8. A OSZTÁLY
Osztályfőnök:dr. Belső Mónika
Agbo Ngene Comfort Hilary, Bohn Zsófia, Bulyáki Anna Izabella, Czira Levente, Csipai Amina Ágota, Daróczi Balázs, Erdős Márk, Fagyal
Nikoletta, Fejes Krisztián, Földházi Ágnes Klára,
Jánosa Fanni Katalin, Kállai Zsanett, Kovács Katalin, Loboda János Lajos, Miszlai Dominik Zsolt,
Molnár Rajmund, Oláh Zoltán, Szécsényi András,
Tankó Zsófia, Török Andrea

8. B OSZTÁLY – Osztályfőnök: Hegyesi Krisztina
Barna Brigitta, Bata Enikő, Czakó Beatrix, Csányi Eszter, Csendes Romina, Fazekas Kristóf, Földvári Hanna, Friedrich Ákos, Gál Balázs, Gáspár
Márton, Gényi Ottó, Hajdu Zoltán, Hársmán Natasa Nóra, Incze Patrik, Káposzta Viktória Dóra,
Keserü Nadin, Kis Antal Richárd, Kozma János,
Lovas Mátyás Szabolcs, Mezőfi Babett Márta,
Mihavecz Laura, Őszi Zalán, Pákozdi Sára, Palotai Tamás, Róth Szabina Erzsébet, Sárdi Kristóf Gyula, Stiller Roland, Váli Viktor, Vicze Fanni
Patrícia, Vida Barbara Zsófia

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

A két ballagó gimnáziumi osztály fotóját a VT májusi számában közöltük.

Vecsési Halmi
Telepi Általános
Iskola

8. A OSZTÁLY – Osztályfőnök: Katulin Izabella
András Ádám, Barthel Dominika Krisztina, Csog
Anita, Dein Vivien, Ferró Vanda Krisztina, Geröly
Rebeka Csilla, Godó István, Gyebnár Réka, Halmai
Roland, Jéga-Szabó Enikő, Juhász Márk, Jurászik
Dávid, Káposztás Lilla, Károly Regina, Korponai
Ádám Gyula, Lauter Attila, Márta Emese, Molnár Anna, Ruscsák Dávid Roland, Schiller Eszter, Siska Bernadett, Szabó Nikolett, Szénási Levente, Szijjártó Norbert, Szukics Benedek Gábor,
Szűcs Roxána, Szűcs Vivien Boglárka, Varga Regina, Werner Denis

OKTATÁS

VÁROSI MOZAIK

Petőfi Sándor Római Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium

1.a: Börcsök Csenge,Szilágyi Janka, Hasse Nóra
1.b: Balás Elza, Dénes Panna, Kozma Karola,
Négyesi Kamilla, Szabó Judit, Már-Nagy Sebő,
Sebestyén Léna
2.a: Bóta-Depinyi Luca, Molnár Dominik, Tordai Gréta, Kovács Maja, Mayer Kinga, NyiriSzabó Hanna
2.b: Csányi Sára, Denke Barnabás, Gőz Barnabás, Szlahó Anna, Tonk Máté
3.a: Abonyi-Tóth Ábel, Bojtor Anna Zsuzsa,
Szántó-Serege Noémi, Szanyi Szonja Virág, Szilágyi Kristóf, Uza Flóra Viktória
3.b: Brünner Noémi, Bodor Boglárka, Cser János,
Nyalka Noémi, Ongai Dorottya, Akács-Kiss Anna
4.a: Fábián Péter, Bóta-Depinyi Soma, Gáspár
Adrián, Gyebnár Ádám, Valics Boldizsár András
4.b: Barta Fruzsina, Bíró Alexandra, Dénes Laura, Gerőcs Luca, Halász Csenge, Incze Dominik, Maruzsi Noémi, Nyalka Laura, Radvánszki
Réka, Uri Anita, Végh Júlia
5.a: Chlepkó Zsófia, Rapcsok Boglárka, Varga
Laura, Vass Dániel
5.b: Binda Boglárka Éva, Kozma Dominika, Juhász Adél, Rózsár Petra
6.a: Jantek Dávid, Kovács Boglárka, Szabó
Balázs
6.b: Baranyi Zsófia Karolin, Cser Zsófia,
Mihavecz Petra, Őszi Zsombor
7.b: Lázár Lilla, Niczuly Erik Márk, Nyalka Alexandra, Pesti-Geiger Viktor, Záhonyi Anna, Záhony Bori
8.a: Molnár Anna
8.b: Mihavecz Laura, Őszi Zalán
10.b: Stiller Erzsébet
13.ny: Nagy László
Emelt szintű érettségi vizsgát tett tanulóink:
Havas Máté Bendegúz 12.o, testnevelés, angol
nyelv
Horninger Alexandra 12.ny, német nyelv
Keller Tamás Erik 13.ny, testnevelés
Kiss Klaudia 13.ny angol nyelv
Kiss Richárd János 13.ny, angol nyelv
Nagy László 13.ny, történelem, angol nyelv
Turnai Dániel 13.ny, testnevelés
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Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola
1.a: Haraszti Rita, Pető Noel, Prorok Máté,
Saska Ákos, Szili Barnabás, Szlanicska Nikolasz Zsolt, Szunomár Solt
1.b: Badics Nóra, Elekes Leó, Frühwirth Bence, Ghassemi Nejad Daniel, Kment Luca, Martin Dániel, Tóth-Berényi Adél, Wieszt Henrik
Benedek
2.a: Balogh Tímea, Boross Nélia Dóra, Fazekas Máté, Szécsi Dávid, Tárnoki Bianka Lili,
Tauzer Emese, Zeke Bálint
2.b: Ablonczy Anna, Iván-Szilvási Andrea, Gombos Kata, Kohr Alíz, Lemli Barnabás, Suszter
Csenge, Szeghalmi Kata, Szeghalmi Kitti
3.a: Borissza Laura, Csiki Kristóf, Frühwirth
Hanna, Kollár Maja, Kment Ábel, Major Máté,
Miskolczi Domonkos, Miskolczi Luca
3.b: Bakó Anna, Bakó Nóra, Fekete Máté, Hegyi Bianka, Juhász Luca
3.c: Bruder Lili, Daróczi Donát, Frühwirth Kitti, Godó Miklós, Kolozsi Hortenzia, Martin Izabella, Tóth Kíra, Váradi Nóra
3.d: Ábrahám Benedek, Ari Lídia Panna, Csányi Nikolett, Demeter Marcell, Farkasfalvi Lili,
Kovács Dóra, Marcucci-Tagscherer Martin Szilárd, Nageli Adele Wellisane, Takaji-Nagy Liána, Tóth Dávid, Varga Máté, Vintura Valentina Georgiana
4.a: Fehér Lili, Kári Hanna
4.b: Bodnár Sára, Hidvégi Bettina, Mérai Gergő, Osváth Lili Beatrix, Stiller Fédra
4.c: Gombos Gyula, Holczer Bence, Kohr Rebeka,
Paládi Péter, Sinkó Vivien Anna, Somogyi Marcell István, Szabó Viola, Szász Dániel Ferenc
5.b: Csányi Barbara, Frühwirth Anna Flóra,
Kállai Szonja
5.c: Ari Zsófia Lilla, Dani Csenge
6.a: Filipszki Anna
6.b: Bodnár Fanni, Tófalvi Dóra Andrea
7.a: Hoksza Panna, Hadamcsik Emese, Eszenyi Lujza, Pálfi Lilla
7.b: Besenyi Dóra Laura

Vecsési Halmi Telepi
Általános Iskola
1.a: Győrfi Milán, Füzesi Fanni, Szalai Zsófia,
Zajos Ivett
1.b: Botor Dávid, Jancski Boróka, Nagy Zalán,
Szücs Dániel, Tokai Lili, Vajó Zsombor
1.c: Albrecht Ádám, Bartal Bence, Ferencz Menyhért, Gulyás Enikő, KóboriNoémi, Ruszkai Dániel, Tóth Henrietta
2.a: Deme Sára, Lőrinci Sándor, Madura Zsanett,
Piukovics Eszter
2.b: Bakondi Bálint, Jablonkai Noémi, Juhász Boglárka, Weindinger Fanni
3.a: Gombkötő Gergő, Kozma Krisztina
3.b: Dezső Dorottya, Elekes Gergő, Sápi Szonja,
Stelczer Annamária, Tankó Flóra
4.a: Dormány Dominik, Fodor Zsófia, Gergely
Panna, Jánosa Noémi, Juhász Áron
4.b: Balota Szonja, Barta Csilla
5.a: Jablonkai Lívia, Kaminek Noémi
7.a: Dányi Luca
7.b: Cseszlai Marietta Kincső
8.a: Jánosa Fanni Katalin, Fagyal Nikoletta
8.b: Katona Alexandra Anita

Vecsési Andrássy Gyula
Általános Iskola
1.a: Bagdi Petra, Dein Bíborka, Karai Luca, Lengyel Blanka, Ozorai Bálint, Rákosi Dóra,
1.b: Beleslin Tamara, Czeglédi Katalin, CsászárDajka Donát,Hajdus Attila, Nagy Dorina, Toma
Flóra,
1.c: Gál Lili, Vicsápi Dominik
2.a: Dudás Benedek, Győry Ágoston, Jasó Janka, Jurás Petra, Orosz Melissza, Puzsér Gabriella, Varga Nikoletta, Roik Roxána,
2.b: Bárány Réka, Fábián Dániel, Fias Máté, Halász Anna Nóra, Kiss Ádám,Nemesmagasi Emília, Pollák Dorka, Tóth Szilárd, Weiszháb Áron
3.a: Bartha Anna, Kis-Jakab Máté, Toma Gréta
3.b: Somodi Krisztina, Somodi Petra, Macsuga Dávid, Pichler Rudolf, Rákosi Balázs, Szilágyi Csanád
4.a: Pollák Réka, Nemesmagasi Gréta, Lengyel
Szabolcs, Kiss Eszter
4.b: Kató Alexandra, Weiszháb Nóra
4.c: Császár-Dajka Tamara, Fényi Anna, Hoksza
Zsombor, Horeczki Zsófia, Kálmán Mirella, Kiss
Konrád, Lénárt Mária, Moldován Réka, Uhrin
Erik,Vécsi Réka
5.a: Bartha Bence, Harmath Flóra, Lengyel Zsombor, Lővei Lilla, Plavecz Barnabás, Rónai-Nemes
Nóra, Szórádi Balázs
5.a: Técsi József
5.b: Kányi Gitta, Papp Marcell, Somoskövi Dóra
6.a: Simon Eszter, Sinyi Noémi, Várszegi Csongor
6.b: Bihal Panna, Czingler Leila, Matheisz Melinda, Radics Anna, Torma Szabolcs
6.c: Farkas Brendon
7.a: Fadhle Helmi
7.b: Juhász Kristóf
8.a: Dominek Virág, Fadhle Amna, Fekete Bendegúz, Kovács Dóra, Tóth Szabina
8.b: Aschenbrenner Petra, Fias Fanni, Kiss Réka,
Zalay Bálint
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Fotó: Novákné Hanti Mirtill

BÜSZKESÉGEINK,
a kitűnő tanulók

Jani bácsi sakkversenye
a Grassalkovich iskolában

Jani bácsi a felsős helyezettekkel
  Sokan úgy vélik, a sakkoktatást
kötelezővé kellene tenni az iskolákban. A sakk ugyanis egy matematikára alapuló összetett és bonyolult
tevékenység, a figurák különböző
mozgásmódja, értékbeli különbségük, a sakk és matt fogalma, így
együtt, a gondolkodás képességét
fejlesztik.
A Grassalkovich iskolában immár
11 éve zajlanak sakkversenyek, és a
nagyszerű szervezésnek is köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek
örvendenek. Ennek köszönhetően a
létszám évről évre növekszik, átlagosan közel 100 indulóval számolhatunk évente.
Magát a házibajnokságot Szabó
János, iskolánk gondnoka találta
ki, de valószínűleg ő sem gondolta, hogy rövid időn belül ilyen nagy
népszerűségnek örvend majd a rendezvény.
Természetesen külön van alsós
és felsős verseny, hiszen itt jelentős
előnynek számíthat 2-3 év.
Alsó tagozatban először osztályon belül versenyeznek a diákok,
és a legjobbak kerülnek a döntőbe.
A felsősök körében két évvel ezelőtt „átreformáltuk” a versenyt, ez-

által ha valaki elveszít egy mérkőzést, vigaszágon még továbbjuthat.
Ezt elsősorban azért találtuk ki, ha
egy jó sakkozó esetleg rossz napot
fog ki, ne kelljen azonnal búcsúznia
a további küzdelmektől.
A döntőbe hatan kerülnek, és ők
vívnak izgalmas versenyen igen komoly mérkőzéseket a vándorkupáért. A vándorserleg a nevéből adódóan mindig a győzteshez kerül, de
ha kétszer egymás után valaki elnyeri, a kupa végleg az övé marad.
Így történt ez korábban a Filipszki
testvérek esetében is. Az idén Nagy
Barnabás 7. osztályos tanuló csinálta meg ezt a bravúrt, megismételte
tavalyi győzelmét. Ha esetleg jövőre is sikerülne neki, akkor beállítaná Filipszki Gábor rekordját, aki
háromszor egymás után nyerte el a
serleget.
Érdekesség, hogy miközben a
sakkban egyenrangú félként kezdik a lányok is a versenyt, az elmúlt
években nem sikerült nekik a döntőbe beverekedni magukat. Ugyan
idén is voltak nagyon ügyes lányok,
mégis legutóbb 10 évvel ezelőtt szerepelt lány a döntőben.
Horváth Rita pedagógus

Nyári Bárka tábor
  Idén is várjuk a Bárka táborba a
8-14 éves korosztályt. Jelentkezni a
millisits.daniel@hotmail.com email

címen vagy 06-20/773-90-41-es telefonszámon is lehet. A napi háromszori étkezés és jókedv biztosítva lesz.

Mozgalmas június volt
a Gondozási Központban!

Gyermeknap a Halmiban
  Június 13-án, sokadik alkalommal
tartottuk meg a halmis gyermeknapot a diákönkormányzat szervezésében. A hagyományokhoz híven
ezen a napon a szülők finomabbnál finomabb ételekkel kényeztetik
a gyerekeket, miközben ők különböző programokon vehetnek részt.
Az udvar ilyenkor megtelik vidámsággal: mindenfelé mosolygó arcokat és illatozó bográcsokat, grillrácsokat láthatunk.
A reggeli megnyitón felléptek néptáncosaink, a mazsorettesek, valamint a búcsúzó nyolcadikosok. Kiosztottuk a „Büszkék vagyunk rád!”
jelvényeket és az ÖKO-tag érmeket is. A főzés ideje alatt a gyerekek készíttethettek csillámtetová-

lást, arcfestést; díszíthettek lufikat,
kézműveskedhettek; kipróbálhattak különböző játékokat. Ugyancsak
nagy sikert aratott a szülők akadályversenye.
Az ízletes és változatosan elkészített ebéd elfogyasztása után került sor
a tanár-diák röplabdameccsre. Ugyan
tanáraink nyertek, ez mégsem szegte
kedvünket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az Üllői Kutyatanodának, a Vecsési Polgárőrségnek
és Csurgó Imre fazekasmesternek,
hogy segítségükkel még színesebb
lehetett ez a nap. Sajnos, számunkra ez volt az utolsó gyermeknap az
iskola diákjaként.
Fagyal Nikoletta és Kordás Levente
8. osztályos tanulók
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  Június 8-án szép, napsütötte délelőtt a klubtagokkal elkezdtük az
idei évi sütés-főzés szezont! Bográcsban báránypörköltet készítettünk, és nagyon jól éreztük magunkat! Volt móka, kacagás!
Június 22-én dunai hajókiránduláson voltunk. Mindenki nagyon izgatottan várta a napot! Tökéletesre
sikerült ez az alkalom is, amit támogatott a Központi Konyha, mivel biztosították a tízórai étkezést! Ezúton
köszönjük nekik a közreműködést!

A hajókirándulás után a Vadászi étterem látott minket vendégül, ahol mindenki bőséges ebédet kapott!
Június 28-án ismét bográcsozásba kezdtünk. Ezúttal székelykáposztát főztünk, és sikerült ezt a napot
is jól eltöltenünk! Ennek költségeit városunk önkormányzata finanszírozta, amit köszönünk!
Reméljük, a nyár hátralévő része hasonlóan mozgalmas lesz!
Orsós Mariann, gondozónő
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HITÉLET

HITÉLET

Cikksorozat a reformáció
500. évfordulója alkalmából IV. rész

KIÁTKOZÁSOK

Makrovilág 30 éve
BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA!

– a végleges elszakadás

Ö

nmaga írta: „Olyan gyenge
voltam, amikor írni kezdtem, hogy még ha Gábor
angyal mondta volna is, hogy irataim ilyen nagy változást hoznak,
neki sem hittem volna.
„Már nem csak a búcsúról, a ke- Testileg annyira beteg
voltam, hogy nem volt
gyelemről és a megigazulásról
reményem még egy neírt, hanem az egyházi és az iste- gyedesztendőnyi élethez sem. Amikor írni
ni tekintélyről, kiközösítésről,
kezdtem a búcsúcédués a pápai hatalomról is publilák ellen, nem vakmerőségből, se nem elbikált értekezéseket, leveleket.”
zakodottságból tettem,
hanem amint a búcsúcédulák borzalmasságát láttam, azt gondoltam:
20

írok erről a gonosz dologról. Majd
jönnek mások is, akik más tévelygésekről írnak és jobban véghez tudják
vinni a dolgot.”
A búcsú ugyan nem volt bűnbocsánat, hanem az egyházi és tisztítótűzbeli büntetések elengedése, de
a teológiai fogalom és a közfelfogás
összekeveredett. A középkori ember
félt vétkei büntetésétől, ezért kész volt
a bűnökért járó vezeklést megváltani,
pénzért megvásárolni. A búcsúcédulák árusítása a római pápák kiváltsága lett, és fokozatosan ez vált a pápai intézmények legnagyobb bevételi
forrásává. A bankárok is érdekeltek
voltak a búcsúcédulák árusításában,
hiszen ők bonyolították le a legnagyobb búcsúpénz átutalási tranzakciókat. Luther korában a legjelentősebb üzletkötő az augsburgi Fugger
család volt. A gátlástalan, az emberek félelmével és hiszékenységével
visszaélő búcsú árusítást egyre több
teológus ítélte el, mégis Luther fellépése hozta meg a döntő fordulatot.
A wittenbergi egyetem professzora
a búcsúval kapcsolatos 95 pontban
megfogalmazott levelét a vártemplomra kifüggesztett téziseivel együtt
elküldte a búcsút kihirdető mainzi érseknek. Az érsek a pápának továbbította a levelet, aki szakteológusokra
bízta ezt a kellemetlen ügyet. Az ügy
hamarosan politikai síkra terelődött,
mivel a bűnbocsánat kérdése az egyházat igen érzékenyen érintette.
Luther nem akart belefolyni a szövevényes politikába, mégis belesodródott, miután az egyházon belül egy-

re jobban támadták. A szerzetestanár
éppen a vádak hatására megerősödött,
és egyre több felismerés publikálására,
kiprédikálására bátorodott. Már nem
csak a búcsúról, a kegyelemről és a
megigazulásról írt, hanem az egyházi és az isteni tekintélyről, kiközösítésről, és a pápai hatalomról is publikált
értekezéseket, leveleket. Az egyház
megpróbálta nézetei visszavonására
kényszeríteni, de se fenyegetéssel, se
ígérgetéssel nem tudta őt elhallgattatni. Ekkor Róma háromévi peres eljárást folytatott ellene, melynek eredményeképpen Luthert kiátkozták, írásait
elégették. Luther és hívei 1520 végén
Wittenbergben a pápai átokbullát nyilvánosan elégették. Ezzel nem csak a
pápaságtól, hanem az egyháztól való
elszakadás is kezdetét vette. A másik
döntő esemény 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés volt, ahova V. Károly
császár hívta meg, hogy tanait megvitassák. Valójában két kérdést intéztek
hozzá: először, hogy elismeri-e, hogy
az ott bemutatott könyveket a sajátjának vallja, másodszor, hogy visszavonja-e azok tartalmát. Az első kérdésre
határozott igennel válaszolt, a második kérdés megválaszolására egy nap
haladékot kért. Így április 18-án ismét
megjelent a birodalmi gyűlés előtt,
ahol elmondta, hogy műveiből és tanaiból semmit vissza nem von, hacsak
a Szentírásból vagy világos észérvekkel meg nem győzik. „Itt állok, másként nem tehetek, Isten könyörüljön
rajtam!”
Luther élete kockáztatásával is kiállt nézetei és művei mellett. V. Károly császár Luthert eretneknek nyilvánította, birodalmi átokkal, azaz
jogvesztéssel sújtotta, de nem fogatta el. Bölcs Frigyes szász választófejedelem pedig cseles akcióval elrabolta és Wartburg várában eltüntette
Luthert ellenségei elől.
Heinemann Ildikó lelkész
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Az ünnepi szentmisét dr. Seregély István ny. érsek pontifikálta

Körmenet

Ismét benépesült az
Epres. Nagyszínpad,
nagysátor és több
kisebb sátor.

M

ellette nagy meleg, ami
miatt az emberek székeikkel, padjaikkal inkább
a fák árnyékát keresték. Továbbá
komoly tiszteletnek örvendő főpapok, plébánosok és jókedvű vendé- Áldozók
gek sokasága színesítette a képet. A
magyarázat elég egyszerű, de a mai
világban szokatlannak mondható: július 1-jén 30 éves fennállását ünnepelte a Makrovilág Zarándok Utazási Iroda. A cég vecsési, sokáig itt
is volt irodája, de már régóta az Üllői úton van a főhadiszállás. A tulajdonos és alapító Madari Gyula
a vecsésieknek már régóta kedves
ismerőse, de a 30 év alatt több ezer
zarándoknak is az lett. Őket, az idegenvezetőket és a lelkivezetőket hívta ünnepi találkozóra.
Tábori Ferenc alpolgármester
Madari úr köszöntése után dr.
Huszka Mihály plébános és Tábori zott „MAKROVILÁG ÉRDEMFerenc alpolgármester üdvözölte a REND” címen. Az elismeréseket a
jelenlévőket. A program szentmi- zarándokok szavazata alapján nyújsével kezdődött, amelyet Dr. Sere- tották át a kitüntetetteknek, és ezzel
gély István ny. egri érsek celebrált. a 36 érdeméremmel és 15 köszönő
Az ünnepi misén közreműködött oklevéllel köszönték meg, hogy a
Gyulay Endre ny. szeged-csanádi Makrovilágot a „hátukon” cipelték,
megyéspüspök és Bosák Nándor ny. amivel megérhették a 30 évet.
debrecen-nyíregyházi megyéspüs- Az Érdemrend bronzmedálja nagyon
pök, valamint 16 pap, lelkivezető az szép, míves, tervezett, kör alakú és
ország minden részéből. Természe- elegáns, antikolt arany képpel és
tesen a példabeszéd az utazásról, a felirattal ellátott. Az egyik feliraszenthelyek látogatásának fontossá- ton megfogalmazva olvashatjuk a
gáról, az itt szerzett hitéleti tapasz- Makrovilág hitvallását: „Teljes szívtalatok fontosságáról szólt.
vel az úton levőkért”. A kitüntetéA szentmisét követően az Utazá- sek átadásakor pontos és tartalmas
si Iroda kitüntetéseket adományo- laudációt is hallhattunk. Az okleve2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fekete József felvételei

Amikor Luther Márton 1517. október 31-én kifüggesztette a wittenbergi vár
templom kapujára a 95 tételt, amivel a búcsúcédulák árusítása ellen lépett
fel, látva, hogy mennyi lelki sérülést, anyagi terhet, erkölcsi züllést okoznak
a cédulák, még nem gondolta, hogy fellépésének mekkora hatása lesz.

Madari Gyula köszönti Gyulai Endre
és Bosák Nándor ny. püspököket
közösség – Vecsési Üzenet – néven,
hogy a keresztény világrendbelieknek kell a hit, kell az Isten, kell az
egyház, kell a zarándoklat.
A találkozó légköre fantasztikus volt, 20-30 éve
együtt utazottak ölelhették meg egymást
és emlékezhettek...
Az Utazási Iroda köszönetet
lek antik betűkmond:
kel, felső részén
Cservák és Tára budai vár szilusa Kft., Irgalmas
ettjével és nyomdai
Jézus Plébánia Veeljárással készültek.
csés, Vecsés Óváros
Dr. Seregély
István
Az ingyenes és bőPlébánia, Radványi Kaséges étkeztetés után színes
talin, Kis Tóth János, Gast
előadások, élménybeszámolók kö- rolandFood Vecsés, Berger Csoport
vetkeztek a 30 év kínálatából. A ki- Kft., Szabadosné Schiller Katalin,
sebb sátrakban pedig feliratok jelez- Hilltop Neszmély Zrt., Kamocsay
ték, hogy melyik kegyhely szerint Ákos, Stumpf Bálintné, Kevéné Matalálkozhatnak a zarándokok, hogy yer Anikó, Fire-Stop 97 Kft., Seres
élményeiket feleleveníthessék.
Attila, Vecsési Polgárőr Egyesület,
A Makrovilág Zarándok Iroda ez- Vecsési Tájékoztató és számtalan
zel a hálaadó ünnepséggel és talál- önkéntes támogatásáért, és reméli,
kozóval egy korszakot kívánt lezár- hogy nem felejtett ki senkit.
ni. Még egy határozatot is hozott a
Szalontai János
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Kibővített „Közfoglalkoztatásból
a versenyszférába” segítő központi
munkaerőpiaci program
A program célja, hogy a
kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező,
munkára kész és képes személyek ne közfoglalkoztatásban vegyenek részt,
hanem a versenyszférában
helyezkedjenek el, ezzel
is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.

A

program megvalósítása során lehetőség
van egy szakember kijelölésére és foglalkoztatásának támogatására (a munkaadó
alkalmazottja), aki szakmai segítő szerepkört tölt
be az újonnan alkalmazott, korábban közfoglalkoztatott személy mellett.

Munkaerőpiaci helyzetkép,
a programindítás indoka
A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hos�szú távon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél
több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok,
akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.
Segítenünk kell a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell teremtenünk az érdekeltséget az egyén oldaláról a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésre.
A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság
helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget
teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. A célok elérése érdekében egy új jogintézményt vezettek be. 2015. november 10-én
megjelent a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési
juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly
módon, hogy közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.
Az elhelyezkedési juttatást azon közfoglalkoztatott személyek kapják, akik a piaci szférában munkaviszonyt létesítenek. Annak érdekében, hogy minél több ember elhelyezkedését
elő lehessen segíteni a program által, különféle
munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosítanak.
A Közfoglalkoztatásból versenyszférába-program három pillérre építkezik:
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  •  a közfoglalkoztatásból kilépők elhelyezkedé- A program keretében
si juttatást vehetnek igénybe sikeres nyílt piaci
nyújtható támogatási
elhelyezkedésük esetén,
  •  lehetőség van a foglalkoztatást biztosító mun- és szolgáltatási elemek
kahelyen bérköltség-támogatással szakmai segítő igénybevételére,
Elhelyezkedési juttatás
  •  mindezek mellett munkaerőpiaci szolgáltatá- Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a
sokat biztosítanak.
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi
összegével, amely támogatást addig kapja az egyén,
ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaA program célcsoportja
viszony létesítése hiányában fennállt volna. A táA Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás mogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.
illeti meg kérelmére azt:
  •  akinek a legalább egy hónapja fennálló köz- Bérköltség-támogatás – szakmai segítő
foglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyúj- A munkaadó részére bérköltség-támogatásként
tását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi
mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazda- 50 000 Ft és annak ténylegesen megfizetendő szosági társasággal, szövetkezettel (kivéve az is- ciális hozzájárulási adó együttes összegének 100
kolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal %-át térítik meg, maximum 3 hónapig. Ez az idővagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég- szak 3 hónapnál akkor lehet rövidebb, ha a korábről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó- ban közfoglalkoztatott személy 3 hónapnál rövidebb
val, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodó- időtartamot tölt el az adott munkaadónál. A támoval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami gatás folyósítása havi bontásban utólag történik.
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban közkerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hi- foglalkoztatott személyt alkalmaz, úgy egy szakvatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan mai segítő figyelembevételével adható a bérköltidejű vagy legalább egy évre szóló határozott ség-támogatás, 4-6 fő korábbi közfoglalkoztatott
idejű munkaviszonyt létesített, és
alkalmazása esetében legfeljebb két szakmai se  •  aki a kérelem benyújtását megelőző két éven gítő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott fogbelül – ideértve az a) pontban meghatározott lalkoztatása esetében legfeljebb három szakmai
közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is segítő figyelembevételével nyújtható a támogatás.
– legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviA szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi tászonyban állt.
mogatási időszakban értékelést adjon a korábbi
A program célcsoportjába tartoznak továbbá közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beilazon munkáltatók, akik közfoglalkoztatásból ki- leszkedéséről szóló előrehaladási naplót szüksélépő személyeket alkalmaznak, és a munkahelyi ges havonta, utólag benyújtani a területileg illebeilleszkedésük elősegítése érdekében az alkal- tékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.
mazottaik köréből szakmai segítőket jelölnek ki,
A program ideje
ehhez bérköltség támogatásban részesülnek.
A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől
A program megvalósítói
2018. december 31-áig tart. Az új programeleA központi munkaerőpiaci programot két- mek (szakmai segítők bérköltség-támogatása,
komponensű konstrukcióban szükséges meg- munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása) tekintevalósítani.
tében 2017. július 1-jétől 2018. december 31-áig.
A komponens: A program elhelyezkedési
juttatással, a szakmai segítő bérköltség támo- A munkaerőpiaci
gatásával kapcsolatos feladatait a Nemzetgaz- programtól várt eredmény
dasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/ A programba 12 ezer fő közfoglalkoztatott bevomegyei kormányhivatalok és az állami foglal- nását és a versenyszférában történő elhelyezkekoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerü- désének elősegítését tervezik.
leti hivatalok valósítják meg. A Vecsési Járási
Hivatal illetékességi területén a Monori Járási További információk:
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jár el.
Pest Megyei Kormányhivatal
B komponens: az A komponensben foglalt Monori Járási Hivatala Foglalkoztatási Oszfeladatok személyügyi támogatása, valamint tály 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 22. monor.
a szolgáltatásokat biztosító munkatársak fog- foglalkoztatas@pest.gov.hu, 06-29/612-360
lalkoztatása az Országos Foglalkoztatási KözFélfogadás: hétfő: 8–12, 13–5; kedd: 8–12; szerhasznú Nonprofit Kft. továbbiakban (OFA) ál- da: 8–12, 13–15; csütörtök: 8–12 csak új jelentketal megvalósítandó program keretében történik. zőknek, péntek: 8–12. Pest Megyei Kormányhivatal
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Vecsés labdarúgó csapatát az NBIII.
Közép csoportjába sorolták be

Labdarúgás
NBIII

Az MLSZ elkészítette az NBIII 2017A felkészülési mérkőzések még kiala2018-as idénynek csoportbeoszkulóban vannak, ami biztos és már
tását. A szisztéma szerint hále is játszották:
rom 16-os mezőny alakult ki.
ESMTK (2-0), Dunaharaszti
A három 1. helyezett feljut, a
MTK (2-1), Budakalász, REAC,
három-három 14–16. helyeHonvéd (Nb-3)
zett és a legrosszabb 13. kiJúlius 29-én Szuperkupa:
esik. Az idény augusztus 12VECSÉSI FC–TURA
én rajtol, s 2018. június 3-án
fejeződik be.
Czibolya Zoltán elnök:
Czibolya
Vecsés együttese a KÖZÉP
– Folyamatosan dolgozott a vezeZoltán elnök
csoport mezőnyébe kapott besotés a bajnoki cím megszerzése óta.
rolást. Ellenfelei lesznek:
Legfontosabbnak az vezetőedző szeDunaújváros, FC Dabas, Kozármisleny,
mélyének kiválasztása volt, hogy a felkészülés
Hódmezővásárhely, Budapest Honvéd-MFA II, kezdetére ismert legyen a személye. Úgy értéIváncsa, Makó, Mórahalom, Paksi FC II, Pécs, keljük, hogy Simon Antal jó választás volt. JáRákosmente, Szekszárd, Szentlőrinc, SZEOL, tékosként és fiatal edzőként egyaránt szimpatiTiszakécske.
kus a teljesítménye. A játékosállományban még
Az NBIII-ba való feljutást követően nagy a mozgás. Néhány fiú távozott a keretből
vezetőedzőváltás történt. Több egyeztetést és (Novák Alexisz, Piros Gábor, Kollár Dániel), de
tárgyalást követően a Vecsési FC újonnan szer- vannak már komoly aspirálók is a VFC keretébe.
ződtetett vezetőedzője Simon Antal, aki a Va- Heti négy kötelező edzéssel – ez volt Simon edző
sastól érkezett hozzánk. A szakember több pro- egyik feltétele – kezdődött el a munka. A cél a
minens klubban is megfordult, mint vezetőedző. biztos bennmaradás a középmezőny tagjaként.
Többek között a ZTE, az Egri FC, a Szolnoki
Az elnök úrtól érdeklődtünk még egyéb léteMÁV FC csapatát irányította. Munkáját pálya- sítményt érintő tervekről is. Elmondta, hogy a
edzőként Dzurják (Csöpi) József és kapusedző- sportpályán terveznek öltöző-, pálya- és lelátóként Gendúr László segíti.
korszerűsítést. A Budai Nagy Antal út végén –

Fogathajtás

Nebaniceeredmények
Nemzetközi fogathajtó verseny zajlott július első
hétvégéjén a csehországi Nebanicében, ahol az Aacheni Lovas Világjátékokra, valamint a Göteborgi Négyesfogathajtó Európa-bajnokságra készülő
magyar négyesfogathajtó-válogatott tagjai – Lázár
Zoltán, Dobrovitz József és ifj. Dobrovitz – is rajthoz álltak. A díjhajtás versenyében a győztes francia Benjamin Aillaud (47,61) mögött Lázár Zoltán

Simon Antal vezetőedző
a Horgász-tóval szemben, az egykori Sándor tanyán – pedig egy nagyméretű műfüves focipályát
építenének. Ezek megvalósítása önerő mellett az
MLSZ TAO-s pályázat sikerén múlhat. Mindkettőre elkészültek a tervek, folyik az önerő begyűjtése, és készülnek a pályázatokra. A létesítmények
az utánpótlás-oktatás feltételeit akarják javítani.
Czibolya elnök úr szerint 1-2 éven belül várható
döntés, illetve – sikeres kandidálás esetén – a kivitelezések befejezése. 
Szalontai

A szombati maratont Dobrovitz József a 4. helyen
zárta, ifj. Dobrovitz József a második helyet szerezte meg. A végén rajtoló Lázár Zoltán azonban
nem tudta befejezni a versenyt. Elmondása szerint
az akadályokban remek időket hajtott, meg akarta
nyerni a versenyt, de az egyik akadályban túl nagy
tempót választott, nekiütközött egy oszlopnak és
felborultak. Ők is, lovaik is megsérültek. Segédhajtó fia, ifj. Lázár Zoltán ujját Győrben megműtötték, Lázár Zoltánra pedig orvosi megfigyelés
céljából további vizsgálatok várnak. A sajnálatos
baleset miatt egyelőre kérdéses a tervezett nagy
versenyeken való indulása.
ifj. Dobrovitz József
Az összetett versenyben ifj. Dobrovitz József
– az akadályhajtáson elért ötödik helye után – a har51,20 ponttal második helyen végzett, ifj. Dobrovitz madik helyen végzett, Dobrovitz József pedig akaJózsef 52,80 ponttal a negyedik, Dobrovitz József dályhajtáson 10. lett, így a hatodik helyen fejezte
pedig 53,68 ponttal az ötödik helyet szerezte meg. be az összetett versenyt.
fogathírek.hu

Hirdetés

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szerve
zetek és társasházak is rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PEST MEGYEI
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
1119 Budapest,
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím:
1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím:

pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
23

SPORT

REKLÁM

14 csapatos bajnokságban komoly ellenfeleink
lesznek, a feljutásért küzdő PLER-Budapest, a
Pécs, a Győr vagy akár a két veszprémi csapat.
Izgalmas szezon elé nézünk.
A női szakágnál Bartus Judit személyében
találtuk meg azt a szakembert, aki játékosként
háromszoros magyar bajnok, kétszeres magyar
kupagyőztes és az edzői pályán 2013 szeptembere óta tevékenykedik sikeresen. Judit lesz az
OSB, ifi és felnőtt csapatok edzője. A távozók
helyére fiatal tehetségeket és az NBI/B osztályt
is megjárt rutinos játékosokat igazoltunk. A 12
csapatos NBII-es bajnokság Déli csoportjában
a mezőny első felébe, az 1-6. helyre várjuk a
Kovács Márton szakosztályvezető:
lányokat.
Magunk mögött hagyva a csalóUtánpótláscsapatainknál komoly
dást keltő elmúlt szezont egygondot okoz a középiskolába keelőre aktív pihenéssel, új járülő gyerekek „elvándorlása”,
tékosok és edzők érkezésével
elsősorban a fővárosi csapatok
telik a nyári szünet. Július
irányába. Sajnos, a szülők és
végén indul a felkészülés a
a fiatal játékosok sokszor en2017/2018-as szezonra mingednek a csábításnak, és a kiden korosztályban, felnőtt és
ugrás reményében magasabb
utánpótlás csapatainknál egyosztályba igazolnak, ahol sokKovács
aránt. Nagy szükség van a vérszor a kispadot koptatják, vagy
Márton
frissítésre, új arcokra a magasabb
a keretbe sem férnek be. Az elmúlt
célok elérése érdekében.
évek tapasztalatai alapján sok csalódott
Felnőtt férfi együttesünk élén szerződést hos�- fiatal tehetség inkább abbahagyja a kézilabdát,
szabbítottunk Nagy Károly vezetőedzővel. Az ezért is kérjük a szülőket, hogy felelősséggel
elmúlt hónapok tárgyalásai során olyan minősé- döntsenek gyermekeik jövőjéről.
gi, NBI-es múlttal rendelkező játékosokat tudPozitívumként mindenképp meg kell említetunk igazolni az edző által kért posztokra, ami nünk, hogy záros határidőn belül létesítménylehetővé teszi, hogy komoly célokért küzdjünk gondjaink enyhülnek. Állami beruházás keretéaz NBI/B Nyugati csoportban. Cél az 1-5. hely ben még ebben az évben megkezdődik egy ún.
valamelyike, de nem túlzás kijelenteni, hogy ez- munkacsarnok építése Vecsésen. Amennyiben a
zel a játékosállománnyal elérhető a dobogó. A Nemzeti Sportközpontok, vagyis az NSK, a ma-

Kézilabda

Ibolya
és
István

Július végén
kezdődik
a felkészülés a
kézilabdásoknál

Kamarazenei
és tánctábor

2017

PROGRAM:

• Hangszeres órák
• Kamaraórák
• Zenekari órák

Szeretettel
várunk mindenkit

2017. augusztus
7–12. között
a Ceglédfürdői
Diáktáborba
szervezett
táborunkba.

Legyen a tiéd az idén
a tábori VÁNDORKUPA!!!!

• Néptánc
• Kórus
• Jazz-talpaló

A részvételi díj, amely magában foglalja a szállást, napi háromszori étkezést, táboros
pólót, valamint az odautazás költségeit és a szakmai zenei órákat.
A tábor koncerttel zárul augusztus 12-én, szombaton a helyszínen, melyre szeretettel
várjuk az érdeklődőket, hozzátartozókat. A jelentkezési
Zenei Tábor 2017
lapot kérjük a czovekist@gmail.com emailre küldeni.

Befizetési lehetőségek: • Az alábbi OTP számlaszámra utalva: 11773188-00353690-00000000.
Kérjük a megjegyzésben a jelentkező nevét feltüntetni.

INFORMÁCIÓ:
Czövek István (táborszervező) 06-70/426-3130, czovekist@gmail.com
Pechtol Csilla (magánénektanár) pechtolcs@gmail.com
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TAKARMÁNYBOLT

Üllő, Pesti út 206.
Tel.: 06-20/317-9995, 06-29/740-285

Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–14.30

: Ibolya- István Takarmány boltja

Tápok, termények,
vitaminok
Kutya-, macskaeledelek
Házhoz szállítás

Apróhirdetés
ÁLLÁS
Kőműveseket és építőipari segédmunkásokat keresünk kiemelkedő bérezéssel monori építkezésekre, azonnali kezdéssel! Érdeklődni a 06-30/431-5858-as
telefonszámon lehet.
Önállóan dolgozni tudó épületlakatos
munkatársat keresünk monori munkahelyre. Érdeklődni a 06-30/431-5858-as
telefonszámon lehet.
MOZGÁSTERÁPIA
Egyéni tornafoglalkozás mindazoknak,
akik úgy érzik hogy nehezen megy
a tanulás. 06-30/864-35-40

Cégek, vállalkozók figyelem!

Vállalom munka-, tűz- és környezetvédelmi
törvények által előírt kötelezettségek teljesítését.
• telepengedélyekhez dokumentumok készítését
• építőipari cégeknek egészségvédelmi és biztonsági terv készítését
• oktatások megtartását
• munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok készítését
• kockázatelemzést
• munkavédelmi üzembehelyezés és mentési terv készítését
gyar sportélet egyik legfontosabb szervezete elfogadja javaslatainkat, akkor az új létesítmény
igazi sportcsarnokként funkcionálhat, lelátóval,
kiszolgálóegységekkel, valamint alkalmas lesz
NBII és NBI/B bajnoki mérkőzések megrendezésére is.

Hívjon! Vállalom! Mennyiért?
A bírság sokszorosan többe kerül!
Pestkörnyéki Munkabiztonsági Kft.
2220 Vecsés, Bulcsú utca 3. Tel.: 06-20/961-6901
mfodorne@gmail.com

DROGPREVENCIÓS

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely
fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint
Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak.
Hitel-, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
* A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel került
meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

VECSÉSI

ELŐADÁS

Tájékoztató

Tisztelettel meghívjuk Önöket
a Monori Rendőrkapitányság
Vecsési Rendőrőrse által szervezett
„ A szülők és a családok a Rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében”
című program kapcsán tartandó
drogprevenciós előadásra.

Ez az

ÖN

hirdetésének a helye!

Az előadás időpontja:
2017. augusztus 8. 18.00

87%

Közvélemény-kutatási adatok
szerint a település lakosságának
-a
az önkormányzat lapjából szerzi információit!

Az előadás helyszíne:

Bálint Ágnes Kulturális Központ – Vecsés, Telepi út 43.

Ha ön a leghatékonyabb módon akarja termékét,
szolgáltatást hirdetni, akkor forduljon hozzánk!

A 2014 szeptemberében indult ez a drogprevenciós prog
ram. A meghirdetett időpontban Pap Tatjána százados,
drogprevenciós szakértő előadásában érinti a kábítószerrel kap
csolatos bűncselekményeket, valamint felvilágosítást ad a bün
tetőeljárás menetéről is. Interaktív módon lehetőség lesz kér
déseket feltenni és problémákat felvetni. A program célja a
kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése.
Az előadásra a lakosságot ezúton tisztelettel meghívjuk.
Vecsési Rendőrőrs
VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ | 2017. július

A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft
Maximum: 1.000.000 Ft

Tel.: 06-30/698-3976
E-mail: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
Cím: 2220 Vecsés, Károly u. 2.
Nyitva: H: 9-13, K: 9-13, Cs: 14-17, P: 14-17
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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Bebiztosítva a kellemetlenségek ellen
Sokunknál a saját lakás vagy ház egész életünk munkájának ered
ménye, vigyázunk rá, mint a szemünk fényére, hiszen nincs túl sok
esélyünk, hogy saját erőnkből újra fel tudnánk építeni. Még egyegy felújítás is igen megterhelő lehet, pláne, ha nem várt esemény
kapcsán kényszerülünk otthonunk javítására. Számos irányból
érkezhet a „támadás”, rombolhat a szél, dőlhet a fa, dugulhat a
szennyvíz, repedhet a cső, és be is törhet – ablak és tolvaj egyaránt.

F

ontos ezért, hogy legyen megfelelő lakásbiztosításunk, amellyel minimalizálhatók
a kellemetlenségek, és megoldást nyújtanak a hirtelen bekövetkező káresemények esetén.

A biztosítós mumus

A biztosításokat – elsősorban telefonon – kínáló
arctalan hangokat senki sem szereti, mindenkinek
biztosan van már egy bevált elutasító (lekoptató)
szövege, amelyet a mondat befejezése és a telefon
lenyomása előtt darál el nekik. Azonban – ha mégis hagyjuk, hogy segítsenek, és bebiztosítjuk ingatlanunkat – probléma esetén mellettünk állnak
majd, és levesznek minden ügyintézéssel kapcsolatos terhet a vállunkról.

Környezeti károk, meghibásodás

Nem várt események mindenhol előfordulnak,
akár egy dugulás, vihar által okozott károk, de
meghibásodhat egy-egy elavult áramkör is. Létezik olyan biztosító, amelyik a Garancia24 szolgáltatása keretében 24 órán belül szakembert küld a

Váratlan vendégek

helyszínre, és bizonyos javítási költséghatárig díjmentesen elhárítja a problémát.

Sajnos előfordul, hogy otthonunkba nem várt látogatók surrannak vagy törnek be. Az effajta látogatás mind pszichésen, mind anyagilag veszteséget
okozhat, ebben az esetben némileg enyhítő körülmény lehet, ha legalább anyagi veszteségünket
vagy egy részét fedezi a biztosító. Sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha távfelügyelettel foglalkozó céghez is beköttetjük lakásunkat.
Ezek 24 órás készenléti idővel állnak rendelkezésre. Betörés esetében azonnal a helyszínre érkeznek,
közbelépnek, és áramszüneti hiba esetén is értesítik a megbízót.

Azonnal bejelenteni

Hűségidő, felmondás

A statisztikák szerint az esetek többségében a la- A lakásbiztosításokat általában határozatlan idejű
kásbiztosítással rendelkezők nem, vagy túl későn szerződéssel kötik meg, a biztosítási időszak 1 év,
jelentik be az eseményeket, ezért fontos, hogy bár- évforduló előtt 30 nappal pedig lehetőség van bizmiféle probléma adódik házunk táján, azonnal je- tosító váltásra, illetve a biztosítás felmondására.
lentsük a biztosítónak, és egyeztessük, hogy a jaGyors ügyintézés
vítást hogyan lehet megoldani.
A lakásbiztosítás felmérése és megkötése néhány
A régi felülvizsgálata
perces feladat, nem minden esetben szükséges a
Sokaknak elavult, évekkel ezelőtt kötött bizto- helyszíni felmérés, az információkat a biztosító irosításuk van, amelyet ideje lenne felülvizsgálni, dájában is el lehet mondani ingatlanunkról, és az
újragondolni, hiszen változtak a körülmények, alapján elvégzik díjmentesen a kalkulációt.
akár a ház értéke és a biztosítási piac is. MinA biztosításokra fordított néhány ezer forintos
den biztosítás – biztosítótól függetlenül – évről összeget sokan feleslegesen kidobott pénznek tartévre követi az inflációt, és függetlenül a valós ják, és – tévesen – azt gondolják, hogy „úgysem fiállapottól magasabb összeget állapít meg. Egy- zet majd”. Azonban, ha megfelelő és személyre szaegy ilyen díjmentes kalkuláció során akár csök- bott biztosítást kötünk, probléma esetén nagy terhet
kenthető a biztosítás díja, vagy ugyanazért a dí- vesz le a biztosító a vállunkról, ha nem nekünk kell
jért bővíthető a szolgáltatások köre.
a helyreállítás költségét fedezni.

Mester, Pattex, Soudal szilikonok és ragasztók,
Gardena slagok, csatlakozók, kiegészítők,
orrfűrészlap, dekopírlap, körfűrészlap stb.
Darázsírtó, légyírtó, egérírtó, Biokill stb.
facebook.com/BarkacsBarlang
Nyitva hétköznap: 6–17, szombat: 7–13 Tel.: 29/ 742-576
2220 Vecsés, Fő út 214. Lakótelepi üzletsor 2/7. Fő út és Attila u. kereszteződése)
e-mail: barkacsbarlang@gmail.com

Halló, itt vagyunk!
Magas a mobiltarifája?
Mi csökkENTjük A kölTségEiT!
Tarifacsomagok minden igényre:

Vállalkozásoknak
Családoknak
Magánszemélyeknek

A NETFONE az egyetlen,
országosan elérhető,
ügyintézés, sorban
magyar tulajdonú
állás nélkül, akár
mobilszolgáltató.
otthonában is!
További információkért,
egyedi árajánlatért hívjon!

06-30/655-5878
Dr. Lakos Gáborné

Vezető tanácsadó
Lakossági és Vállalati szektor
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Ophylosa® - Gyors segítség a száraz szemnek

Version ID: KEDP/VAACDY, LZD.: 2017. 05. 16.

MEDDIG BÍROD
PISLOGÁS NÉLKÜL?

Ophylosa® - 0,15% cink-hialuronát tartalmú oldatos szemcsepp.
Vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. Gyártó: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 70 32, drugsafety@richter.hu - www.ophylosa.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
2017. július | VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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KUPONOLDAL
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OLDAL

Keresse a vecsési
AJÁNLATOKAT!
Vágja ki, vigye magával és váltsa be a kedvezményeket a vecsési szolgáltatóknál!

-50%

Iratkozz/ hosszabítsd meg
tagságod fél áron!
2220 Vecsés, Telepi út 43.

-20%

kedvezmény az órák árából*
új vendégek részére

*Bejelentkezés szükséges:
www.napholdmuhely.hu / +36 30 925 11 25

Ajándék kávé
1000 Ft vásárlás fele�
Barkács Barlang 2220 Vecsés, Fo út 193.
Lakótelepi üzletsor
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-20%

kedvezmény új hirdetők részére
a hirdetési tarifákból

Megrendelés: hirdetes@vecsesitajekoztato.hu
+36 30 698 39 76

- 10%

kedvezmény a teljes árukészletre
Pepita Ruhabolt
Telepi út- Károly u. sarkán lévo üzletsor

-20%

kedvezmény új lakásbiztosítás díjából*

Groupama Biztosító
Cím: Vecsés, Fo út – Ecseri út sarok
*Díjlehívás esetén

la

M

a zs o

-50%

1 órás Játszóházi jegyünket most
vegye meg fél áron!*

Mazsola Játszóház (2220 Vecsés Telepi út 43.)
*csak hétköznap használható fel

Ajándék törölközo
3000 Ft napozó vagy szoláriumtermék vásárlása esetén
Illatszer, 2220 Vecsés, Károly u. 1.

-20%
-50%
-10%

kedvezmény
(Csilla)
kedvezmény jógaóra
MITAS �pusú
árából
újgumialkatrészekre
vendégek részére
kerékpár
kerékpár
gumialkatrészekre

szükséges:
Mocibejelentkezés
Shop (Vecsés,
Miklós u. 6.
www.napholdmuhely.hu
Önkormányzat mellett a+36-30-925-1125
Piactéren)

Megújul az
Andrássy
iskola

A falak egy részéről az állványzat is lekerült

Fekete József felvételei

Az Andrássy iskola felújításának munkálatai az ütemezési tervnek megfelelően haladnak. Az elmúlt év második felében végeztek
a gépészeti felújítással: elkészült a fűtésrendszer, és kicserélték a kazánt. A nyári szünetben energiatakarékos nyílászárókat építettek a
régiek helyére és felújították a teljes tetőszerkezetet is. Jelenleg a falak külső szigetelését
végzik. 
Fekete József

Az Erzsébet téri oldalon a szigetelésen dolgoznak

Az új tető szépen illeszkedik a környék lakóövezetébe

Fotó: Fekete József

Forrás: makrovilág

MAKROVILÁG 30. SZÜLETÉSNAP, HÁLAADÓ ÜNNEP

Ünnepi szentmies az Epresben

Ostyaosztás

Zarándok utca

Forrás: makrovilág

A körmenetben dr. Seregély István ny. érsek
Fotó: Fekete József

Forrás: makrovilág

Fotó: Fekete József

Az oltár a szabadtéri színpadon volt

Szabadtéri szentmise az Epresben

