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Testületi hírek a júliusi tanácskozásról

Vecsés Város Képviselő-testülete július 30-án tartotta évi rendes
testületi ülését, amelyről Dabasi János képviselő betegség,
valamint Dr. Fekete Károly és Szabó Attila képviselők szabadság miatt hiányoztak.

Rendelet módosítás a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan
2013. január 1-jén lépett hatályba a hulladékról szóló törvény,
amely a hulladékgazdálkodásra és az azzal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást jelentősen megváltoztatta.
Ebből a legfontosabb változás a települési szilárd hulladék hulladékgazdálkodási díját érinti. A törvény értelmében e díjat
2013. január 1-jétől már nem a helyi önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg önkormányzati rendeletben, hanem az
arra kijelölt miniszter. Ugyanezen törvény 91. § (2) bekezdése
értelmében a hulladékgazdálkodási díjat megállapító miniszteri
rendelet hatályba lépéséig a közszolgáltató (a VETÜSZ Kft.) az
adott településen 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ezt követően lépett életbe a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény, amely 2013. május 10-ei hatállyal rendelkezett a 2013. július 1-jétől 2014. december 31-éig megállapítható közszolgáltatási díj legmagasabb mértékéről. Eszerint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem
haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-át. A leírtak miatt a
közszolgáltatási díj mértékét megállapító rendelkezéseket hatályon kívül kellett helyezni.
A folyékony hulladékkezelésre vonatkozó előírások – stílszerűen – képlékenyek. A DPMV Zrt. vezetője arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a bizonytalan jogszabályi háttér miatt a
cég ezt a tevékenységet határozatlan időre felfüggeszti. A
DPMV Zrt. elmondta, hogy szennyvíz-szippantást és szállítást
érintő közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó engedélyezési
eljárás folyamatban van, a nyilvántartásba vételt követően
kerülhet sor a települési folyékony hulladékra vonatkozó szabályok részletes kidolgozására, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötésére. Mindezek alapján ennek szabályozása
önkormányzati rendeletben szintén hatályon kívül helyezendő.

Megszabadultunk az adósság jelentős részétől
Az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter, valamint Vecsés Önkormányzata képviseletében
Szlahó Csaba polgármester 2013. február 28-án aláírta az adósságátvállalásról szóló megállapodást. Vecsés tekintetében ez
60%, ami 1.392.304.892.-Ft nagyságrendű adósság átvállalását
jelenti. A napokban megtörtént ennek pontosítása és végleges
rendezése. Vecsés Város Önkormányzatának meglévő hiteleiből
az adósságátvállalás mértéke a következőképpen alakult:
OTP Bank Nyrt. felé:
- „Vecsés” elnevezésű 700.000.000.-Ft-nak megfelelő össznévértékű CHF-ben kibocsátott névre szóló dematerializált kötvényből 3.210.167,84 CHF (772.930.243,- Ft)
- 199.274.649,- Ft - Folyószámlahitel
UniCredit Bank felé:
- MFB hitel: 420.000.000.-FtAz adósságátvállalás 2013. június 28-án megtörtént. A testület
egyhangú határozatával formailag minden a helyére került, és a
város megszabadult adósságának nagyobb részétől.

Újabb pályázatok I. – megújuló energia
A KMOP 3.3.3-13 kódszámú pályázati felhívás a Bálint Ágnes
Kulturális Központ napelemekkel történő ellátását célozza.
Sikeres esetben elérhető, hogy a geotermikus rendszeren alapu-
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ló hűtés-fűtést, valamint a ház energiaellátását –a számítások
alapján –95%-ban megújuló energia felhasználással oldják
meg. A projekt teljes költsége bruttó 36 012 276,- Ft, melyből a
projekt keretében elszámolható bruttó 35 763 200,- Ft. A nem
elszámolható költség bruttó 214.576,- Ft. A pályázati határidő
sürgőssége miatt a hivatal a pályázatot már július 26-án benyújtotta, amit a képviselők egyhangúlag hagytak jóvá.

Újabb pályázatok II. – hulladékkezelés
A KEOP -1.1.1/C/13 kódszámú pályázat olyan rendszert kíván
elérni, amely biztosítja a vegyes lakossági kommunális hulladék szelektíven történő gyűjtését, biztosítja a szelektív gyűjtést
a város területén, valamint lehetőséget ad a zöld hulladék lerakótól történő eltérítésére, komposztáló edényzet biztosításával.
Mindehhez olyan informatikai rendszer járul, amely költséghatékony működtetést biztosít. A projekt megvalósítási összköltsége nettó 175 143 054,-Ft, amely összegből az önrész 8 757
153,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 166 385 901,-Ft. Az
önrésszel és a vissza nem igényelhető ÁFA-val együtt az önkormányzatnak a projekt megvalósítására 34 602 633,-Ft-ot kell
fordítania – siker esetén. A pályázati határidő sürgőssége miatt
a hivatal ezt a pályázatot már július 23-án benyújtotta, amit a
képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Költségvetés módosítás
A költségvetés és a zárszámadás elfogadását követően olyan
pénzügyi igények merültek fel, amelyekre a rendeletek nem
biztosítottak fedezetet. A testület egyhangúlag hagyta jóvá a
javaslatot, amivel 30 m 54 ezer forint támogatást nyújt az alábbi célokra:
- Testvérvárosi kapcsolatok – 1,2 m Ft
- Vecsési Hagyományőrző Zenekar (busz költség. biztosítása) - 800 e Ft
- Egészségügyi Szolgálat (villámkár elhárítása, ÁNTSZ előírások) – 5 m Ft
- Ipartestület (Vagyongazdálkodási Osztály elhelyezésének
költségei) – 1 m 130 e Ft
- Kézilabda Szakosztály (utánpótlás férfi-női csapatok részére) - 800 e Ft
- Epresben villamos energia biztosítására (Káposztafeszt I.
ütem) - 3 m 324 e Ft
- Epres területén vízelvezetés kiépítése I. ütem – 1,4 m Ft
- Bálint Ágnes Kulturális Központ őrzésére – 11,4 m Ft
- Bálint Ágnes Kulturális Központban működő Mazsola
Játszóház működtetésére – 4 m Ft
- Magyar Kultúra Napja 2014. évi rendezvényeire 1 m Ft

Figyelmeztetés nincs!
A közelmúltban fogadta el a testület a közösségi együttélés szabályairól és jogkövetkezményeiről szóló rendeletet. A napokban érkezett meg a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztály szakmai véleménye, amelyben a rendeletbe szankcióként
beépített „figyelmeztetés” jogintézményét kifogásolta. A testület
egyhangúlag elfogadta az észrevételt és módosította a rendeletet.
Rövid hírek:
- Jelenleg a Magyar Állam tulajdonában lévő, természetben a
2220 Vecsés, Teréz u. 26. sz. alatt található, 5615 helyrajzi
számú, lakóház és udvar megnevezésű használaton kívüli ingatlant önkormányzati tulajdonba vettük díjmentesen, miután a
tulajdon átadás törvényi feltételeinek megfeleltünk.
- A tavalyi évhez hasonlóan a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság 300 ezer, az Oktatási Bizottság 200
ezer forint támogatást nyújt a Káposztafeszt megrendezéséhez.
VT info

Pótnagyit keres? Félórára, kétórára, félnapra? 0630 236 7556
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Megújult a Gondozási Központ…
Amikor az irodalom körrel májusban ott voltunk, akkor szólt a
vezetőnő, hogy elköltöznek a régi könyvtárba, mert a Jókaiban
lévő épületet fel kell újítani. Kicsit féltem az idősek kimozdítása miatt, hiszen, ahogy régen mondták: az „öreg fát nehéz már
átültetni”, de nem így történt. Az átköltözés zökkenőmentesen
megtörtént, és gőzerővel hozzáfogtak a megbízott szakemberek
a felújítási, javítási munkálatokhoz. Hihetetlen, hogy milyen
csodát tettek, ugyanis nem egész két hónap alatt elkészült, s
július elején már vissza is költözhettek az idősek. A megújult
meseszép, épületet a polgármester és az alpolgármester úr adta
át, s az idős emberek örömmel birtokba is vették. Amikor ott
voltunk, szinte ragyogott az egész ház.

Kialakítottak egy mozgássérülteknek is használható fürdőszobát, amit mindennel felszereltek a nehezen mozgó idős, beteg
embereknek. Bel- és külterületet akadálymentesítették, felújították a fűtés rendszert, ablak-, ajtócserét hajtottak végre, padlóburkolatot cseréltek, ahol ez szükséges volt, kifestették az egész
házat, a kültéri burkolatot is megújították, virágokat telepítettek
a már amúgy is szép udvari részre, új szekrényeket kaptak az
idősek, hogy a személyes dolgaikat legyen hová elrakniuk napközben. Kicserélték a bojlereket hőtárolósra, hogy a fűtés és az
állandó meleg vízszolgáltatás gazdaságos és folyamatos legyen.
Tisztelet, megbecsülés a városvezetésnek, a kivitelezőnek, és
elismerés az ott dolgozó gondozónőknek és segítőiknek, hogy
zökkenőmentesen, türelmesen intézték az idősekkel kapcsolatos
munkálatokat, az oda-vissza költözést, s egyebeket…
Benke Mária
fotó: Károly Katalin

Köszönjük!

Szeretnénk köszönetet mondani Tábori Ferenc polgármester
helyettes úrnak és az önkormányzat képviselőinek, hogy édesanyánkat (nagymamánkat), Balogh Lajosnét a 90. születésnapja alkalmából meglátogatták és felköszöntötték!
Fazekas Antal, Antalné (Balogh Klári) és az unokák.

Útépítések nyáron
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Gárdonyi Géza utca

Sárosi utca

A nyáron teljes útalappal elkészült két utca a Halmi-telepen,
valamint a Lorántffy és a Hunyadi utca.
Fotók: Nagy István Elek

Megalakul a Vecsési Járási Önkéntes Mentőcsoport

A katasztrófa, a baleset bekövetkezése nem válogat. Bárhol,
bármikor, számtalan módon lecsaphat ránk. Ilyenkor még
nagyobb szükség van azokra, akik vállalják a bajba jutott életek és vagyoni értékek mentését. Ha munkáddal, eszközöddel
önként részese lennél egy csapatnak, aki felkészülten győz a
kihívások felett, akkor:
jelentkezz te is a Vecsési Járási Önkéntes Mentőcsoportba!
Egyének, civil közösségek és munkahelyi csapatok jelentkezését
is várjuk!
Jelentkezni lehet:
Vecsési Járási Hivatal - Vecsés, Szent István tér 1.
Telefonszám: 06/29-555-235
E-mail: jarasihivatal@vecses.pmkh.gov.hu
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Monor, Virág u. 21.
Tel.: 06/29-610-014 - Fax: 06/29-610-018
E-mail: pvfel.monor@katved.gov.hu
PH info

Hűtőgépek, fagyasztók javítása helyszínen garanciával!
0620 8063 321

Könyvelés-bérszámfejtés!

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

w w w. p e s z i k a . h u
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Káposztafeszt 2013

Vecsés Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én a Falusi Búcsút követő hétvégén 13.
alkalommal rendezi meg a város legnagyobb tömeget vonzó
rendezvényét, a Vecsési Káposztafesztet.

A kézművesek és gasztrósok jelentkezési lapja áprilisban felkerült a káposztafeszt honlapjára. A jelentkezések határideje június 20-ával lezárult. Sajnos ebben az évben nagyon sok jelentkezőt kellett visszautasítanunk, egyrészt a rendelkezésünkre álló
hely miatt, másrészt nagyon sok jelentkezés érkezett be azonos
termékkel való árusításra is. Ilyen esetekben feltétlen szelektálnunk kellett. Mindenkitől kértünk fotót az installációjáról és az
értékesíteni kívánt termékeiről, ez is egy szempont volt a döntés meghozatalánál. Az elfogadott jelentkezők számának ismeretében megtörtént a területen való elhelyezések megtervezése.
A jelentkezők részére ennek alapján a visszaigazolások is megtörténtek. Akiknek a pályázata megfelelt a kiírt követelményeknek, a napokban kapják meg az elkészült szerződéseket.

A fesztivál megtartásához szükséges különböző engedélyeket
az illetékes hatóságokhoz elküldtük.
A Richter Gedeon Nyrt.–vel felvettük ismét a kapcsolatot, ismét
vállalták a különböző szűrővizsgálatok elvégzését a fesztivál
ideje alatt. A főzőverseny jelentkezési lapja felkerült a
www.vecsesikaposztafeszt.hu oldalra a Káposztafeszt honlapjára. Jelentkezési határidő augusztus 25. A határidőn túli jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni! Az előzetes felmérések alapján nagyon sok csapat jelentkezésére lehet számítani, ezért
kérünk mindenkit, időben jelezze részvételi szándékát, mert
csak az erre a célra kijelölt területet van módunkban a főzőversenyesek részére biztosítani. Természetesen ebben az évben is
Benke Laci bácsi lesz a főző csapatok versenyének zsűri elnöke, a már jól bevált teammel, Galántai Gyöngyi és Hanyecz
Erzsike segítségével állítják fel a legsikeresebb ételek listáját.
Az előző évekhez hasonlóan 10.30 órakor kezdődik az ÓPlébánia Templomban a szentmise, majd azt követően a templom előtti terményáldás.
A 11.30 órakor induló felvonulás a megszokott úton, a Jókai
Mór utca – Kálmán utca útvonalán, a nagyszínpad előtt elvonulva a Város utca felé hagyja el majd a feszt színhelyét.
Egy több éves problémára próbálunk ebben az évben megoldást
találni a felvonulás lebonyolításával kapcsolatban. Mint ismeretes, a rendezvény különböző fázisairól filmfelvétel készül, többek között a díszes felvonulást is szeretnénk az utókor számára
megörökíteni. Az igényes megjelenésükre sok pénzt és fáradtságot áldozó csoportok vonulását a hozzátartozók igen népes csoportja kíséri, ami igen zavaró és utólag megtekintve nem nyújt
szép látványt a felvételeken. Sajnos a felvonulási útvonalon
anyagi okok miatt nem áll módunkban kordonokat felállítani.
Szeretnénk, ha a képzeletbeli kordonokon belül csak a színes,
ötletes jelmezükkel rendelkező csoportok felvonulására kerülne
sor. Az őket megtekintő és szavazó zsűri szemében is igen zavaró és megtévesztő az utcai viseletben érkező emberek tömege.
Ezért szeretnénk megkérni a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, hogy a felvonulási menethez csak abban az esetben csatlakozzanak, ha az általuk kísért csoporttal azonos
öltözetben, jelmezben tudnak megjelenni.
Ebben az évben is 2 színpad felállítását tervezzük, ahol 13 órától folyamatos kulturális program lebonyolítására kerül sor. A színpadokon
zajló programok szervezése jelenleg folyik, a fellépő csoportokkal a
kapcsolatok felvétele megtörtént, várjuk a visszaigazolásokat.
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Délután több tánccsoport bemutatkozására nyílik lehetőség.
Mind a felvonuláson, mind a színpadon megtekinthetők a résztvevők programja. Vendégünk lesz a Rozmaring Tánccsoport
Adonyból, a Schwaben Kraft zenekar Pilisvörösvárról, az
Újhartyáni Tánccsoport és Zenekara Lauter Antal vezetésével.
Természetesen helyi csoportok is szerepelnek a programban,
így a Rocking Board Tánccsoport Egyesület táncosai, a Falusi
Nemzetiségi Óvoda – Kindergarten Wetschesch Katica csoportja, a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű
Általános Iskola Tánccsoportja, a Petőfi Sándor Római
Katolikus Általános Iskola táncosai, valamint a Wetschescher
Nachtigallen kórus előadására is a délután folyamán kerül sor.
A színpadon a gyerekeket és a szülőket Gryllus Vilmos családi
programja várja, valamint a Búgócsiga zenekar előadására kerül sor.
A felnőttek részére a Botafogó Táncegyüttes, a Balkán Fanatic,
a Vujicsics együttes koncertje és Csepregi Éva Végvári Ádám
páros nyújt kellemes szórakozást. Jelenleg egy török tánccsoport műsorának szervezése is folyamatban van.

A hagyományokhoz híven közel 50 különféle kézműves termékeket kínáló sátor, a kicsiknek kosaras hinta, a színpadon dirndl
bemutató és káposztapucoló verseny, szombaton a savanyúságverseny 4 kategóriában és a 7. káposztafeszt futball kupa sem
maradhat el a programok sokaságából. Előzetes értesüléseink
szerint a gyergyószárhegyi testvérvárosunk kézilabda csapata is
vendégünk lesz, akik a vecsési kézilabda csapattal szeretnének
megküzdeni és a főzőversenyen is részt kívánnak venni.
Vendégeket várunk Rheinstettenből, német testvérvárosunk küldöttei is képviselik magukat rendezvényünkön.

A Káposztafeszt helyszínén Frühwirth Mihály fotógyűjteményéből készült helytörténeti kiállítást lehet majd megtekinteni.
Meghirdetésre kerül a Legnagyobb káposztáért járó díj elnyerésére szóló felhívás is.
Szeptember 21-én szombaton este 9 órától a sörsátor előtti
színpadon D.J. Bárány és D.J. Dominique szórakoztatja a
vendégeket.
A sörsátorban zenés programmal, hűtött italokkal, káposztás
ételekkel és más finomságokkal várnak minden kedves vendéget!
Kisvonatunk ismét közlekedik a Bálint Ágnes Emlékházhoz
és a Tájházhoz. A Bálint Ágnes Emlékházban gyerekprogram
várja az odalátogatókat és a Tájház is nyitva tartja kapuit a délutáni órákban.

FONTOS INFORMÁCIÓK!
A Monori Rendőr Kapitánysággal történt előzetes tárgyalások
során az alábbi megállapodás született.
- Útlezárásra kell számítani az Iskola és az Anna utca közötti
útszakaszon a 400-as közlekedési úton, ezért a Feszt idején sebesség- és forgalomkorlátozás lép életbe. A Kálmán és az Iskola utca
közötti szakaszt a rendezők a fesztivál színhelyévé varázsolják,
ezért ezen az útszakaszon a gépjárművel való közlekedés csak
külön engedéllyel, illetve lakcímkártyával lehetséges.
- A 400-as út vecsési szakaszában a kerékpársáv mindkét oldalán tilos a parkolás, fokozott rendőrségi ellenőrzés várható,
ezért kérjük a vecsési lakosokat, hogy lehetőleg gyalogosan
közelítsék meg a fesztivál helyszínét. A település határain kívülről érkezőknek parkolási lehetőséget biztosítunk.
- A Vecsési Tájékoztató szeptemberi számában a forgalomkorlátozással kapcsolatban bővebb információval szolgálunk.
szervezők
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Rheinstetten - Forchheimer Dorffest 2013
Több alkalommal is szó volt már a Rheinstetten-Vecsés közötti
partnerkapcsolat 20 éves évfordulójáról. Vecsés a városi ünneppel összekötve emlékezett meg a jubileumról. Partnertelepülés
a Forchheimer Dorffestet választotta az ünneplésre. Erre kapott
meghívást a város és a Kulturverein. Erre az alkalomra meghívták a francia partnertelepülés delegációját is Navarrenx-ből. Így
a 20 éves jubileum mellett megünnepeltük a francia-német
megbékélés 50. évfordulóját is. 1963-ban Charles de Gaulle
francia elnök és Konrad Adenauer német kancellár az Elyseepalotában írták alá a német-francia megbékélési nyilatkozatot.
Példát adtak más európai népek, államok részére is, hogy akár
évszázados ellenségeskedéseken is át lehet lépni, ha a biztonság
és a békés egymás-mellett élés megkívánja.
Péntek este mindnyájan Schrempp főpolgármester vendégei
voltunk az Adler vendéglő árnyas kertjében. Schrempp úr
köszöntötte a francia és magyar vendégeket. A Kulturverein
részéről Tófalvi Mónika köszönte meg annak a forchheimi
baráti körnek a vendégszeretetét és segítségét, akik nélkül a
részvételünk aligha volna sikeres.
Az ízletes vacsora után még sokáig tartott az ismerkedés, a
beszélgetés. Érdekes eseményt jelentett ez a három nemzet
részvételével létrejött ünnepi alkalom. A francia vendégekkel
folytatott beszélgetés során kiderült, hogy sokan közülük 2008ban Vecsésen jártak. Madeleine Fouriot, a francia delegáció
vezetője, szívesen emlékezett vissza a terményáldó misére, az
ünnepi menetre, amely a templomtól tartott az Epresbe.
Említette a perui vendégek jelenlétét, és a parlamenti látogatást
is. Számára most lett világos, hogy a magyarországi kapcsolat a
Vecsésen élő német nemzetiség révén jött létre.
A szombat délutáni sörcsapolásra a vecsési sátor előtt került sor.
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sátrában összegyűlt vendégeket. Méltatta a húszéves partnerkapcsolatot, szólt a vecsési megemlékezésről. Megköszönte
Rudi Lang és Kurt Roth urak bátor kezdeményezését, akik 23
esztendővel ezelőtt felkeresték Zircet, Villányt és Vecsést. Hogy
jól döntöttek, amikor Vecsést választották, azt bizonyítja a kapcsolat sokoldalúsága. Kiemelte a megbékélési nyilatkozat szerepét, amely utat nyitott, megalapozta Európa békéjét. Szlahó
Csaba polgármester válaszában szólt arról, hogy a testvérvárosi
kapcsolat segítette a hagyományaink továbbélését. Rudi Lang
úrnak és Elisabeth Stecher asszonynak egy jubileumra készített
éremmel köszönte meg áldozatos munkájukat.

Madeleine Fouriot asszony, a francia delegáció vezetője arra
figyelmeztetett, hogy a partnerkapcsolatnak is szüksége van
folyamatos megújulásra, erősítésre, ez pedig a fiatalok bevonása nélkül elképzelhetetlen.
Schrempp főpolgármester egy tablót adott a vecsési delegációnak. A tabló felidézi a 20 éves kapcsolat sok-sok eseményét.
Az ünnepség „hivatalos” része ezzel befejeződött. A
Kulturverein sátrát sokan keresték fel. A pörköltnek és a babgulyásnak nagy volt a sikere. Fogyott a lángos, jól esett a sör,
ízlett a dinnye. A szorgos vecsési fiataloknak késő estig volt tennivalója! Jó hangulatban ért véget az este, a sok munka után ők
is ünnepeltek!
Írás és fotó Frühwirth Mihály

Ami kimaradt!

A csapolás előtt a Kulturverein csapata előadta a „Vecsési táncokat”. Nagy meglepetés és siker volt. A nagy feladat Hauk rheinstetteni polgármesterre és Szlahó Csaba vecsési polgármesterre
várt. A kezdeti nehézséget legyőzve az akciót siker koronázta.
A vasárnapi szentmisén a helyiek mellett a vendégek is részt
vettek. Röser plébános úr gondoskodott róla, hogy a köszöntők
és az olvasmányok a német mellett franciául és magyarul is
elhangozzanak. Eszerint történt a miseénekek kiválasztása is. Itt
kell elmondani azt, hogy a francia-német megbékélési folyamatnak 1962 nyarán volt egy felemelő állomása: de Gaulle
tábornok és Adenauer kancellár a reimsi székesegyházban, a
francia királyok egykori koronázó templomában megbékélési
szentmisén (Versöhnungsmesse) vett rész. Igen, Európa számára 50 évvel ezelőtt még ilyen jelentősége volt a kereszténységnek. Nagy formátumú politikusainak még ez határozta meg a
szellemiségét! Délután két órakor következett a „hivatalos”
ünneplés. Schrempp főpolgármester köszöntötte a Kulturverein

A városi ünnepen elhangzott beszédben sajnálatosan nem említettem az óvoda részvételét a partnerkapcsolat ápolásában. Erre
a mulasztásomra kedvesen felhívták a figyelmemet. Sajnálom,
annál inkább is, mert számtalan eseményen részt vehettem,
amely a Falusi Óvoda és a St. Elisabeth Kindergarten között
zajlott. A két óvoda kapcsolata példaértékűnek nevezhető.
A fotón Anette Block óvodavezető és kolléganője RheinstettenForchheimből Schiszler Katalinnal a Tájházban
FM
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Akikre büszkék vagyunk -

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium
Goethe Intézet Grimm-rajzpályázatán kiállításra került
művek készítői:
1.a Chlepkó Zsófia, Fekete Lorina, Kerekes Ottó, Rapcsok
Boglárka, Farkas Lívia, Holló Kata, Kuppis Dorina, Matasdi
Panna
4.b Csendes Romina, Bata Enikő, Hársmán Natasa
Szervező pedagógus: Kállainé Szögi Klára
Vesd bele magad Program – Országos versenyén
az iskola 100 tanulója vett részt, és 3. helyezést értek el.
A nyertesek 3. napos osztálykiránduláson vehetnek részt.
Szervező pedagógus: Kállainé Szögi Klára
Német Nemzetiségi Regionális Énekverseny (Biatorbágy)
Kiscsoportban 1. helyezett, arany fokozat:
Nagy Tamara 7.a, Seres Tamás 7.a, Ujvári Márton 7.a, Szakács
Nóra 6.b
Kiscsoportban 1. helyezett, arany fokozat:
5.b osztályból: Gőz Anett, Gőz Nóra, Nagy Vanessza,
Palkovics Vivien, Végh Nóra
Nagy kórus 2. helyezett, ezüst fokozat:
Gőz Anett 5.b, Gőz Nóra 5.b, Nagy Vanessza 5.b, Palkovics
Vivien 5.b, Végh Nóra 5.b, Szakács Nóra 6.b, Nagy Tamara
7.a, Seres Tamás 7.a, Ujvári Márton 7.a, Deschelák Barnabás
7.a, Nagy Regina 7.b
Büszkeségeink osztályonként
1.a
Berényi Erik - Kerkin Kupa 2013., Foci bajnokság 1.
Chlepkó Zsófia - LÓTI-FUTI 3.
(Felkészítő tanár: Dudás Noémi)
Matasdi Panna - Vers- és prózamondó verseny iskolai 1. és
városi 4. (Békefiné Fenyvesi Gabriella)
Szigetvári Lili - Vers- és prózamondó verseny iskolai 3.
(Békefiné Fenyvesi Gabriella)
1.b
Gábos Csenge - Német Nemzetiségi Énekverseny 2.
(Vígh Andrea)
Illés Máté - Német vers- és prózamondó területi 1.
(Magos Béláné)
Illés Máté - Vers- és prózamondó iskolai 2. (Magos Béláné)
Rózsár Petra - Mesemondó verseny 2.
Szieber Krisztina - Német Nemzetiségi Énekverseny 2.
(Vígh Andrea)
2.a
Divinyi István - Egyházmegyei Mezei Futóverseny 3. (FeketePart Gabriella)
Divinyi István - LÓTI-FUTI 3., Ihász Imre - LÓTI-FUTI 2.,
Radvánszki Roland - LÓTI-FUTI 1. (Fekete-Part Gabriella)
Tóth Anna - Egyházmegyei Mezei Futóverseny 1.
(Fekete-Part Gabriella)
2.b
Baranyi Zsófia - Városi vers- és prózamondó 2. (Szél Sándorné)
Baranyi Zsófia - Országos Szavalóverseny 3. (Szél Sándorné)
Baranyi Zsófia - Országos Prózamondó verseny 4. (Szél Sándorné)
Baranyi Zsófia - Német vers- és prózamondó területi 2.
(Szél Sándorné)
Brünner Norbert - Német vers- és prózamondó területi 3.
(Szél Sándorné)
Brünner Péter - Zöldbéka levelezős verseny 2. (Szél Sándorné)
Brünner Péter - Iskolai sakkverseny 3. (Csatári Marianna)
LÓTI-FUTI: Molnár Milán 1., Őszi Zsombor 2., Kocsis
Gergely 3.
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Kovács Gergely - Zöldbéka levelezős verseny 3.
3.a
Szakács Gergely és Torma Ákos a Zöldbéka levelezős verseny
döntőjébe jutott. (Daxné Bőszin Magdolna)
Hajnal Boglárka - Vers- és prózamondó v. iskolai 2. (Daxné
Bőszin Magdolna)
3.b osztály - MIKULÁS KUPA iskolai foci 2. (Pleskovics
Sándorné)
Káposztás Lantos - Iskolai sakkverseny 2. (Csatári Marianna)
Lázár Lilla - Orchidea matematika házi verseny 2. (Pleskovics
Sándorné)
Nyalka Alexandra - Szövegmanó levelezős verseny döntőbe
jutott (Pleskovics Sándorné)
Pesti-Geiger Viktor - Orchidea matematika házi verseny 1.
(Pleskovics Sándorné)
Takács Tamás és Záhonyi Bori - Orchidea matematika házi
verseny 3. (Pleskovics Sándorné)
Záhonyi Anna - Német vers- és prózamondó területi 1.
(Mátyássi Ferencné)
Záhonyi Bori - Atlétika, gátfutás 3. és magasugrás 2. hely
Záhonyi Bori - Vers- és prózamondó iskolai 3. (Pleskovics
Sándorné)
4.a
Barthel Dominika - Iskolai komplex tanulmányi verseny 2.
(Kissné Fodor Annamária)
Geröly Rebeka - Orchidea matematika házi verseny 2. (Kissné
Fodor Annamária)
Geröly Rebeka - Összesített iskolai matematika 2. (Kissné
Fodor Annamária)
Káposztás Lilla - Sakk suli 1., iskolai sakkv. 1., városi sakkv.
1. (Csatári Marianna)
Károly Regina - LÓTI-FUTI 3.
Károly Regina - Városi magyar verseny 1. (Kissné Fodor
Annamária)
4.b osztály - MIKULÁS KUPA iskolai foci 1. (Horváth Rita)
Koppermann Robin - LÓTI-FUTI 2. (Horváth Rita)
Mezőfi Babett - Szövegmanó levelezős megyei 2. (Falvai
Anett)
Mezőfi Babett - Városi matematika verseny 2. (Falvai Anett)
Mezőfi Babett - Zöldbéka levelezős megyei döntőbe jutott
(Falvai Anett)
Molnár Rajmund – Atlétika 2. és 3. (Horváth Rita)
Molnár Rajmund - LÓTI-FUTI 1. (Horváth Rita)
Őszi Zalán - Iskolai és városi sakkverseny 1. (Csatári
Marianna)
Őszi Zalán - Vers- és prózamondó iskolai 1. (Falvai Anett)
Őszi Zalán - TEKI TOTÓ levelezős verseny 1. (Falvai Anett)
Őszi Zalán - Városi vers- és prózamondó 2. (Falvai Anett)
Őszi Zalán - Orchidea matematika házi verseny 3. (Falvai
Anett)
Pákozdi Sára - Német Énekverseny Bronz fokozat (Falvai
Anett)
Sárdi Kristóf - Fuvolaverseny megyei 3. (Kun Veronika)
Vicze Fanni - Vers- és prózamondó iskolai 1. (Falvai Anett)
Vicze Fanni - Városi mesemondó verseny 1. (Falvai Anett)
Vicze Fanni - Városi szavalóverseny 1. (Falvai Anett)
5.a
Imreh Kíra - Német vers- és prózamondó területi 2. és megyei
különdíj (Falvai Anett)
Papp Csaba - Orchidea matematika iskolai v. 1. (Kocsis Nóra)
folytatás a 7. oldalon
VT összeállítás
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Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium - folytatás
5.b
Farkas Márton - Orchidea matematika v. iskolai 3.
(Járai Beatrix)
Gőz Nóra - Orchidea matematika iskolai v. 2. (Járai Beatrix)
Farkas Márton - Simonyi Zs. Megyei Helyesírási v. 4.
(Gáspárné Hatvani Gabriella)
Gőz Anett és Palkovics Vivien - Cegléd népdaléneklési v.
megyei duó 3. (Takátsné Bán Júlia)
Nagy Blanka és Végh Nóra - Cegléd népdaléneklési v. megyei
egyéni 3. (Takátsné Bán Júlia)
Halgas Máté - Rajzverseny megyei 2. (Grudl-Turi Gábor)
Szidor Levente - Városi vers- és prózamondó v. 1.
(Gáspárné Hatvani Gabriella)
Végh Nóra - Német vers- és prózam. v. területi 3.
(Madarász Krisztina)
Végh Nóra - Német vers- és prózam. v. megyei 4. és országos
14. (Madarász Krisztina)
6.a
Kabucz Áron - Orchidea matematika iskolai v. 2. (Járai Beatrix)
6.b
Cserép Fanni - Orchidea matematika iskolai v. 1.
(Járai Beatrix)
Halgas Anna és Kállai Fanni - Orchidea matematika iskolai v.
3. (Járai Beatrix)
Juhász Anita és Vida Laura - Cegléd népdaléneklési v. megyei
duó 3. (Takátsné Bán Júlia)
Csiki Zsófia - Szólánc Megyei Helyesírási v. 2. (Polovics Éva)
Kállai Fanni - Szólánc Megyei Helyesírási v. 3. (Polovics Éva)
Petrovics Eszter - Fedorka Országos Versmondó v. 4.
(Polovics Éva, Pécsi Marcell)
Petrovics Eszter - Városi vers- és prózamondó v. 1.
(Polovics Éva)
7.a
Nagy Tamara - Városi vers- és prózamondó v. 2. (Polovics Éva)
Seres Tamás és Újvári Márton - Orchidea matematika iskolai
v. 1. (Járai Beatrix)
Seres Tamás - Orchidea matematika verseny országos h.
(Járai Beatrix)
Ujvári Márton - Városi vers- és prózamondó v. 3.
(Polovics Éva)
7.b
Gaál Donát - Orchidea matematika iskolai v. 2. (Járai Beatrix)
Szőke Viktória és Kaszás-Tóth Szintia - Orchidea matematika
iskolai v. 3. (Járai Beatrix)
8.a
Károlyi Norbert és Komáromi Anna - Orchidea matematika
iskolai v. 3. (Márton Annamária)
Vatai Zoltán - Orchidea matematika iskolai v. 2.
(Márton Annamária)
Vatai Zoltán - Városi magyar verseny 1. (Polovics Éva,
Gáspárné Hatvani Gabriella)
8.b
Vári Gréta - Orchidea matematika iskolai v. 1. (Járai Beatrix)
Váradi Regina - Orchidea matematika iskolai v. 3.
(Járai Beatrix)
Váradi Regina - Városi matematika verseny 2.
(Márton Annamária)
Váradi Regina - Városi magyar verseny 2. (Polovics Éva,
Gáspárné Hatvani Gabriella)
VT összeállítás

Alapítványi legjobbak
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A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium évzárójának ünnepélyességét nagyban emelte, hogy
elhangzott egy nagylelkű felajánlás, amelynek során az első
díjazottak (Sztyehlikné Hegyi Krisztina felkészítő tanár és
Kovács Kinga Krisztina diák) már meg is kapták tevékenységük
jutalmát. Minden kiderül az alábbi – ünnepségen elhangzott –
beszédből, amit a felajánló, Dr. Fodor Etelka mondott el a Szűcs
Sándorné Cservinka Ildikó nevére tett iskolai alapítványról.
Idézünk Dr. Fodor Etelka főorvos asszony beszédéből:
„Tanított ebben az iskolában - 33 éven át - egy olyan tanárnő,
akinél jobbat, kedvesebbet álmodni sem lehet. Szerette őt minden diák, akit 1953 - 1986 között biológiára és földrajzra tanított. Különösen kedvelték azok, akiknek osztályfőnöke is volt.
A munkatársai is kedvelték, szerették. Ő volt a diákok ILDI
nénije, csak így ismerte Őt mindenki. Mindig mosolygott, nála
csend volt az órákon, mert remekül lekötötte figyelmünket.
Egyformán szerette diákjait, még a legrosszabb tanuló sorsa is
érdekelte a sok osztálytalálkozón.
Életéről röviden: Édesapja a biológia tudományok doktora volt,
nagy vadász. Selmecbányáról költözött Vecsésre feleségével. A
Sándor utcában szép nagy házat épített, itt született 1927-ben
ILDI néni. Édesapja ekkor már a Falusi Iskola igazgatója volt
1957-ig, nyugdíjazásáig. Édesanyja is ott tanított: történelem,
magyar és görög-szakos tanárként. Szülei halála után elköltözött Vecsésről - nyugdíjba vonulása után - mert házat örökölt
Pestszentlőrincen. Ez a Sándor utcai ház túl nagy lett neki, bár
férjhez ment, de nem született gyermeke. Ezért érezte minden
diákját saját gyermekének, mert neki nem adatott saját az életében. Sajnos, élete 85 évesen véget ért. Karácsony utáni nap tavaly - itt volt a temetése, Vecsésen. Visszatért szülei mellé, a
szülőföld lett a nyughelye.
(…) Nagyon sok emlék köt engem is ehhez az iskolához.
Nemcsak engem tanított, de fiamat, lányomat is, akik szintén
kedvelték. Lányom a nevét tőle kapta, mert nekem egy életen át
barátnőmmé is vált. Nagypapám 1925-től első dolgozója volt az
átadott Polgári Iskolának, ahol még apácák tanítottak. Édesanyám a hat elemi elvégzése után így ingyen tanulhatott még
négy évet, azaz Ő volt az első, aki 10 osztályt járt. Egy
EMLÉKLAP-pal is tudom bizonyítani, mely 1929-ben készült,
és az összes - 4 évfolyam - diákja aláírta. 1929-ben ültettek a
diákok egy tölgyfát az iskola udvarán, ennek az egy levelét
kapta meg minden évben a legjobb tanuló - ez áll az
„EMLÉKLAP”-on. No, most nem tölgyfa levelet kap - először
ebben a katolikus iskolában -, hanem egy alapítványi összeget:
50-50 ezer forintot - ILDI néni emlékére -, az a diák és tanár,
akiket megszavazott egy öttagú kuratórium. Neve napján - március 10-én - átutaltam egy nagyobb összeget az iskola számlájára, ami 10-12 évig biztosítani fogja, hogy minden évben megemlékezzünk erről a kedves tanárnőről, és a díjazottakról.”
VT info

Egy osztálytalálkozón Ildikó néni és a főorvos asszony.
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Városi vers és prózamondó verseny
Vetró Benedek vers: 1.a - I. hely, Felkészítő: Fazekas Józsefné
Juhász Martin próza 1.b - II. hely, Felkészítő: Krak Ildikó
Vetró Bernadett vers 4.a - III. hely, Fagyal Nikolett próza 4.a IV. hely
Felkészítő: Gyömrei Piroska
Hamvas Tamás 5.a (vers) III. hely Felkészítő: Jánosáné Csirkovics Katalin
Gallen Gábor 6.a (próza) II. hely Felkészítő: Szlahóné Szilágyi Margit
Somogyvári Antónia 7.a (próza) II. hely Felkészítő: Jánosáné Csirkovics Katalin
Pusztai Máté 8.a (vers) I. hely Felkészítő: Jánosáné Csirkovics Katalin
Városi magyar tanulmányi verseny
2. Légrády Eszter 8.a - 2. Deák Alexandra 8.a - 3. Baranyi
Eszter 8.a - 4. Radóci Virág 8.a
Felkészítő: Jánosáné Csirkovics Katalin
Városi matematika tanulmányi verseny
4. Pusztai Máté 8.a - Felkészítő: Vízvári Edit
Városi Rajzverseny:
Kállai Zsanett 4.a - I. hely, Földházi Ágnes 4.a - III. hely
Felkészítő:Gyömrei Piroska
Megyei szólánc verseny:
Takács Zsuzsanna 2.a - IV. helyezett
Felkészítő: Csukás Béláné
Vetró Bernadett 4.a II. hely - Jánosa Fanni 4.a VI. hely
Felkészítő: Gyömrei Piroska
Zöldbéka megyei verseny:
Balogh Fanni 9. hely - Felkészítő: Sebők Márta
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Lóti-Futi eredmények:
1. Szécsényi Dániel 7.a - 1. Juhász Tamás 8.a - 2. Juhász
Tímea 1.a - 2. Takács Zsuzsanna 2.a - 2. Csővári Alexa 7.a - 3.
Rámháb Gergő 1.a - 3. Csővári Szabolcs 5.a - 3. Mladonoczki
Viktória 5.a
A legtöbb indulóért járó kupát a Halmi iskola szerezte meg 64 %os részvételi aránnyal.
Úszóverseny
Katona Gergő 3.a
50 m mell: 1. hely (házi verseny)
50 m mell: 7. hely (országos verseny)
Katona Alexandra 4. a
50 m mell: 4. hely (országos verseny)
100 m pillangó: 4. hely (országos verseny)
VT összeállítás

Vecsési Zeneiskola
Kamarazenei tábor Cegléden

Idén több mint 50 növendék vett részt a zenei táborunkban 8
tanár felügyelete mellett. Köszönjük ezúton is a vecsési Fúvós
Alapítványnak, hogy 8 növendék táborozását támogatta.
Kifogtuk a nyár első igazán forró hetét. A forróság ellenére
nagyon szép tánckoreográfiát sikerült megtanulni a növendékeknek, ugyanis az idei zenei tábornak a táncoktatás volt az extrája. Sajnos, a nagy létszám miatt az idén kevesebb idő jutott az
egyéni órákra. Azért, aki vette a fáradságot a nagy meleg ellenére is tudott egyénileg gyakorolni. A tanárok a kamarazenélésre koncentráltak. Fuvola, gordonka, hegedű, rézfúvós, klarinét,
zongora kamarazenélés mellett közös éneklés is volt.
A szombati záró koncerten a pénteki maratoni hangversenyből
válogatva mutattuk be a szülőknek a legjobban összeállt kamaraszámokat s egy szimfonikus darabot is sikerült előadni:

Szorobán verseny: 9. kjú:
Bakró Balázs 3.b, Tóth Bettina 3.b, Cseszlai Marietta 3.b,
Pelyvás Norbert 3.b, - Felkészítő: Körözsi Emese
Szorobán verseny: 10. kjú:
Malya Boglárka 3.b - Felkészítő: Körözsi Emese

Országos Herman Ottó verseny:
Vetró Bernadett 4.a - I. hely - Felkészítő: Gyömrei Piroska

Pest megyei szaktárgyi biológiaverseny
2. Tuba László 8.a - Felkészítő: Bosznayné Waldner Erika

Megyei szólánc nyelvtan és helyesíró verseny
4. Mogyorós Gergő 5.a
Felkészítő: Jánosáné Csirkovics Katalin

Területi Katasztrófavédelmi verseny
1. Halmi Telepi Ált Isk. (20 induló csapat)
Csapattagjai: Somogyvári Antónia 7.a, Képíró Péter 6.a,
Pusztai Máté 8.a, Juhász Tamás 8.a
Felkészítő: dr. Belső Mónika

Vecsésen kiadó-eladó családi házat,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását előre is köszönöm. Tel: 06-20 3974 055

Händel Semeléjéből Jupiter dalát.
S ami még a tábori élethez kapcsolódott: meglepetés gombóc
fagylalt, strandolás, esténként ismert slágerek éneklése.
Írás és fotó: zeneiskola

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

Sport
Városi futóverseny (Lóti-Futi)
Alsó: Radics Anna 2. b - 1. hely, Czudor Sztella 2. b - 2. hely,
Csürke Péter 2. b - 2. hely, Gáspár Viktor 2. b - 3. hely, Zalay
Flóra 2. c - 1 . hely, ő a vízilabda 1. helyezett csapatának is
tagja, illetve egyéni úszásban 1., 2., és 3. helyezést is szerzett.
Felső: Bekker Dorottya 5.a - 4. hely, Kiss Csenge 5.b 2. hely.

Alsós kézilabda
Megyei versenyen fiúk 1. hely, lányok 3. hely.
Úszás: Rádai Levente 2. c - 1. hely, Kovács Kristóf 2. c - 1. hely
Sakk: Danilla Noel 2.c - 1. hely
Fitnesz: Dudok Fanni 5.a - 3. hely, Ormándi Lilla 6.b kiváló
helytállások
Meseíró verseny: Benne vagyunk a
„Vecsési Mesekönyvben”!
10 év alattiak:
Nagy Emese 4.b - 1. hely, Kiss Réka 4.b - 2. hely, Siszler
Nikolett 4.b - 3. hely
10-14 éves kategória:
Juhász Veronika 5.a - 1. hely, Nagy Réka 5.a - 2. hely
Alsós komplex városi verseny:
1. hely: Lővei Balázs 4.a - matematika tantárgyból
2. hely: Nagy Boglárka 4.a - magyar tantárgyból

Városi vers- és prózamondó verseny:
Alsó:
Radics Anna 2.b - 3. hely, Torma Szabolcs 2.b - 1. hely,
Kovács Dóra 4.a - 3. hely, Balogh Eszter 3.b - 1. hely
Felső tagozat:
Balogi Emese 5.b - 2.hely, Kányi Viktória 5.b - 3. hely, Kányi
Nikolett 7.b - 4. hely, Szalai Fatime 7.a - 1. hely
Iskolai szavalóverseny:
Alsó:
Simon Eszter 2.a - 3. hely, Kiss Tamara 2.a - 4. hely
Felső:
B. Nagy Krisztián 5.b - 2. hely

Városi könyvtár által rendezett szavalóverseny
Gér Dorottya 4. a - 1. hely

Szaktárgyi versenyek
Zrínyi matematika verseny
Gyöngyösi Árpád 6.a - megyei döntőbe jutott, Kósa Tamás
8. szép eredmény

Idegen nyelvi szavalóversenyek:
Babos Regina 5.a - megyei német 12. hely, Dankó Fruzsina
5.a - megyei német 11 .hely.
Iskolai német verseny:
Tóth Szabina 4. o. - 1. hely, Frics Dániel 5. o. - 1. hely,
Ormándi Lilla 6. o. - 1. hely, Szabó Alexandra 7. o. - 1. hely,
Tóth Gréta 4. o. - 2. hely, Dankó Fruzsina 5. o. - 2. hely, Técsi
Melinda 6. o. - 2. hely, Képes Leila 7. o. - 2. hely,
Aschenbrenner Petra 4.o. - 3. hely, B. Nagy Krisztián 5. o. - 3.
hely, Wolf Tímea 6. o. - 3. hely, Kányi Nikolett 7. o. - 3. hely.

Városi elsősegély verseny
Sámson István 8.a és Zohán Dávid 7.a - 2. hely
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A városi Gammel kör és JAM ház által meghirdetett rajzversenyen:
Juhász Vera 5.a - 1. hely, Kányi Nikolett 7. b - 2. hely, Kovács
Ágnes 5.a - 3. hely + makett verseny különdíj
A levelező versenyeken megyei szinten „Vecsés legeredményesebb iskolája” voltunk.
Técsi Melinda 6.a és Szilágyi Balázs 7.a különdíjat kapott.
VT összeállítás

FELHÍVÁS - Konyhatündér

Evés. Nemcsak testi szükséglet, lelki is. Finom ízek, házias
ételek, jóleső beszélgetések. Mindannyiunknak mást jelent.
Nemcsak a kóstolóknak, a szakácsnak is öröm a jól sikerült
fogás. Az evés sokszor nemcsak táplálkozás, hanem közösségi
program is. Családi, baráti találkozóknak, az életünknek fontos
része. És emlékezés is azokra, akik nekünk készítették annak
idején, de már nincsenek velünk. Manapság divat is a gasztronómia. A televízió szinte minden csatornáján látunk főzőműsorokat, közösségi oldalakon „csenjük el” egymástól a megosztott vasárnapi ebéd receptjét. Sőt! Hetek óta részt vehetünk
remek hangulatú gasztronómiai rendezvényeken is az új Bálint
Ágnes Kulturális Központ szervezésében. Fenti gondolatok
ihletésében a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány az alábbi
felhívást teszi közzé:
Küldjék be kedvenc receptjüket, amelyek a családi gyűjtemény
részei. Bármilyen ételek lehetnek, lényeg, hogy kapcsolódjon
hozzájuk valamilyen kedves történet, pár mondat arról, hogyan
jutottak hozzá, miért szeretik ezt az ételt elkészíteni, hogyan
vált a család kedvencévé.
A receptek beküldői között jutalmat sorsolunk ki! A nyeremény egy családi vacsora a Vadászi Étteremben.
A részvétel feltételei: a receptet küldő ellenszolgáltatás nélkül
hozzájárul, hogy a város közösségi oldalain, újságjában, a
Vecsési Kalendáriumban megjelenhessen a beküldött leírás.
Természetesen feltétel, hogy az étel és a hozzá kapcsolódó történet valós legyen. Ha úgy adódik, fényképet is szívesen látunk
az ételről, de ez nem kötelező.

Beküldési határidő: október 15.
A recepteket személyesen leadhatják nyitvatartási időben a
Róder Imre Város Könyvtárban, a Bálint Ágnes Kulturális
Központ épületében, (Vecsés, Telepi út 43.). Ugyanerre a
címre postán is beküldhetik.
Elküldhetik emailben is: rodim@vecsesikonyvtar.hu. vagy
vtkuratorium@gmail.com email címekre. A felhívásról érdeklődni a +36 20/550-9893-as telefonszámon lehet. Kérjük, hogy
a receptre írják rá nevüket, elérhetőségüket is, valamint az étel
nevét. Várjuk receptjeiket, legyen egy közös vecsési „szakácskönyvünk”!
Horváthné Gyurcsán Erika

PARKETTÁS vállal mindenféle padló és parketta lerakást, felújítást,
javítást. Szagtalan lakkal, porszívós gépekkel, rövid határidővel.
Tel.: 06-70- 505-1177
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Akikre büszkék vagyunk -

Grassalkovich Antal Kéttannyelvű Általános Iskola
Körzeti szép kiejtési verseny, Mende
I. hely: Zeke Dávid 6/b
Felkészítő tanára: Erdélyiné Cs. Németh Orsolya

Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Versenyen a megyei
versenyre továbbjutók:
Pekár Zoltán 3/b (Felkészítő: Gáborné Bárány Ágnes), Kovács
Gergely 5/b (Konda Orsolya),
Kovács Kornél 7/a (Monger Hajnalka), Kopó Alexandra 2/b
(Molnár Orsolya), Fazekas Fanni 2/b (Molnár Orsolya),
Frühwirth Ádám 2/a (Magyarné Kárpáti Erzsébet), Bárány
Hanna 2/a (Magyarné Kárpáti Erzsébet), Lestyán Melinda 5/a
(Magyarné Kárpáti Erzsébet).
A megyei fordulóról továbbjutott az országos versenyre:
Lestyán Melinda 5/a (Felkészítő: Magyarné Kárpáti Erzsébet)

Isaszegi megyei német versenyen különdíjban részesült:
Ablonczy László 6/b (Felkészítő: Szabóné Bögi Orsolya)
Hegedűs Emília 6/b (Felkészítő: Monger Hajnalka)

Biatorbágyi megyei nemzetiségi ének verseny:
Arany fokozat
5 – 6 osztály kamarakórus /Hegedűs Emília, Tordai Dorottya,
Rajnai Lili, Lestyán Melinda, Botka Natália, Oláh Georgina/ Felkészítő tanár: Matzné Antal Magdolna
Ezüst fokozat
3 – 4 osztály /Keserű Nadin, Hámor Dominka, Urgyán
Klaudia, Kis Laura, Jakab Flóra, Ondrik Veronika/ - Felkészítő
tanár: Matzné Antal Magdolna
Ezüst fokozat
Fazekas Fanni 2/b - Felkészítő: Fazekasné Gombár Mónika
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló:
6. osztályos csapat III. helyezés
Bálint Szilárd, Filipszki Gábor, Ádám Frigyes
Felkészítő tanár: Dutkayné Demetrovics Ágnes
Városi Matematika Verseny
I. hely: Ádám Emília 8/b
III. hely: Szánthó Dorottya 8/a
Felkészítő tanár: Dutkayné Demetrovics Ágnes

A Varga Tamás Országos Matematika Versenyen kimagaslóan
szép eredményt ért el Ádám Emília 8/b osztályos tanuló. A
megyei versenyen 7. lett, ezzel bejutott az országos döntőbe,
ahol 163 versenyző közül a 32. helyen végzett. Felkészítő
tanár: Dutkayné Demetrovics Ágnes

Alsós Komplex Városi Verseny
Magyar tantárgyból
I. hely: Babos Villő 4/b
II. hely: Vékey Luca 4/b
Felkészítő tanár: Hirschné Faragó Tünde
Matematika tantárgyból
III. hely: Romhányi Levente 4/a
Felkészítő tanár: Mongerné Zsolnai Zsuzsanna

Városi vers- és prózamondó verseny
Különdíj:
Kovács Noel 1/c (vers - Felkészítő tanár: Feketéné Kovács
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Viktória), Hadamcsik Emese 3/a (próza - Fentorné Mák
Klára), Vághy Péter 5/b (vers - Erdélyiné Cs. Németh
Orsolya), Hegedűs Emília 6/b (próza - Erdélyiné Cs. Németh
Orsolya), Genzwein Marina 8/b (próza - Monger Hajnalka)
II. hely
Zsolnay Szonja 4/b vers - Felkészítő tanár: Hirschné Faragó
Tünde
III. hely
Saska Lilla 1/a (próza - Felkészítő tanár: Dömötörné Futó
Molnár Mónika), Finta Fanni 7/a (vers - Felkészítő tanár:
Erdélyiné Cs. Németh Orsolya)

A „Lángész kerestetik!” az FGSZ JUNIOR FÖLDGÁZ –
AKADÉMIÁJÁNAK 3. szellemi vetélkedőjén iskolánk csapata szép eredményt ért el, ezzel 150.000 forint jutalmat hoztak
el iskolánknak. A csapattagok, azaz (GÁZ)LÁNGLOVAGOK:
Balogh Péter 8/a, Erdélyi Dóra 8/a, Havas Máté 8/b
Felkészítő tanár: Novákné Hanti Mirtill
VT összeállítás

Kiegészítés

Sajnálatos módon a Grassalkovich Általános Iskolából kimaradt egy osztály a kitűnők közül, amit az iskola most pótolt.
4.b - osztályfőnök: Hirschné Faragó Tünde
Ábrahám Petra, Babos Villő, Papp Nikoletta, Vékey Luca
Természetesen nekik is gratulálunk az egész évben nyújtott
kitűnő teljesítményért.
FELHÍVÁS VALAMENNyI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-áig az illetékes járási
földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-jét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális
összegénél.
Pest megyei Kormányhivatal

ADJON ISTEN! EGÉSZSÉGET!
túlsavasodás, migrénes fejfájás,
bélpanaszok, idegi gyengeség esetén
AYURA HERBAL ELIXIR
Csorba Lászlóné okl. reflexológus
talp- és testmasszázs 0630/236-7556
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A G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör alkotásaiból
Kelemen Bata Mária: Támadó viharos évek

Varjasi Béla: A Barátom

Tomboló szél, vadult orkán,
süvítve száguld a pusztán.
Hatalmas tölcsért formáló,
vészjóslón jön a tornádó.

Van nekem egy jó barátom,
már olyan régen ismerem.
Kitartását, hűségét csodálom,
ahogy támogatja Istenem.

Elszabadult sok nyers erő,
rettenetes nagy kárt tevő.
Bősz ereje bármit talál,
romba dönti, majd odébb áll.

Nem hős a szó értelme szerint,
csupán dolgos, egyszerű szolga.
Egy jobb, szebb jövőbe tekint,
amíg eljő, van sok dolga.

Kedve szilaj, lecsap újra,
cserepet dob ki az útra.
Lába nyomán ledőlt kémény,
romhalmazán vagány legény!

Nagyon szereti családját,
Istenért mindent megtesz.
Naphosszat végzi a munkáját,
hiszem, még egy ilyen nem lesz.

Kormos felhőt széjjeltépáz.
Ömlő eső rá-rá dupláz.
Folyó vize dagad, vonul,
partjaiból ki is csordul.

Tanítani sok-sok embert,
s jó példával elöl járni,
elfogadni azt, mit rendelt,
így lehet Istent szolgálni.

Áradó, vad, hömpölygő ár,
védőgátak tetején jár.
Rabságba ejt több szigetet,
erdőt, mezőt, falut, rétet.

Ritkán találkozunk manapság,
nem oly gyakorta, mint régen.
Sajnos változott a világ,
de társasága nagy öröm nékem.

Ördög hajtja bűnös lelkét,
a Nap számon kéri tettét!
Sugarait ontja bőven.
Uralkodik a vidéken.

Jó néha pár szót váltani,
még, ha ritkán is sikerül.
Barátságunk az időt kiállja,
amíg reményünk teljesül.

Túl hevesen végzi dolgát.
Kiégeti a gabonát.
Elfonnyassza a gyümölcsöt.
Termőföldre nagy aszályt köt.

Hrahovina András: Imatöredékek

Erős a víz, a szél, a Nap.
A hatalomvágy bennük nagy!
Háborgó, viharos évek. –
Meddig lesz így a Földön élet?
Sallai Gyula: Kérdőjel
Az idő perceit marokra fogva,
árnyéktalan a pillanat.
Lapos kövek hasát tolva,
hatos kockát dob a nap.
Mazsolázunk a múltból idehúzva,
legendát, regényt, tetteket.
A nagy kérdést soha meg nem unva,
az ember miért született?
Élete bonyolult a kezdetek óta.
Teremtették, vagy majom az ős.
Mikor jött rá, hogy nem majom már,
melyik volt az a hős?

1.
Lásd, én senki vagyok.
Szavaimat meghallgatják, de elfelejtik.
2.
Ha te is úgy akartad volna,
lett volna köztünk valami,
de nem volt köztünk semmi,
mert te is így akartad.
Hrahovina András: Koronatanú
Az ISTEN kontra DARWIN
perben
ÉN vagyok a legékesebb bizonyíték
előbbi javára.

Barcsayné Prohászka Györgyi:
Fátyol mögött II. /nemez kép/

Szénási Sándor István:
A tükör már nem való nekem
Őszi szántás arcomon a bőr
fáradt fényű szemeim alatt.
A sok munka életemre tör.
Tűnődöm, még dacol a lét,
de köröttem nőnek a falak.
Mint régi óra kattogva lép,
kalapácsolnak szüntelenül
a kőműves idő percei.
Míg sorsomat keveri a gép,
fáradt fejemre őszes csend ül.
A munkadalok emlékei
már csak tűnő gyermekkoromnak.
Jönnek az idő mesterei
mész marta kezükkel falazni
és fogatlan dalra fakadnak.
Ha már nem tudsz mást, csak dolgozni
s tetten ér boldog pillanat,
hagyd az időt magában múlni!
Mikor rád kiált: kezeket fel!
Jaj, ne tétovázz, add meg magad!
Múlik a lét, hisz múlni kell.
Döntse a falat, ha nem szabad,
de addig, amíg múlik, legyen,
mi lenni tud, olyan gyönyörű,
dalos kedvű alkotó s igaz.

Az oldalt Szénási Sándor István állította össze.
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Vandál járt az Andrássy-telepen

Néhány évvel ezelőtt hasonló címmel írtam cikket, s így a vandálokról szóló részt nem ismétlem. Az ember azt gondolná,
hogy a vandálok már eltűntek. Hát nem. Napjaink modern vandáljai most is megjelennek és elvégzik romboló munkájukat.
Vecsés, Andrássy-telep, Erzsébet tér, az iskola előtti gondozott
kis park. Gyönyörű gömbkőris fák sorakoznak az iskola előtt,
közülük a legszebb (volt) a Toldy Ferenc utcai oldalon. Szemet
gyönyörködtető fa volt. Így, múlt időben.
Történt, hogy napjaink vandálja(i)- kinek az lett volna a feladata, hogy a KRESZ táblákat úgy helyezze el, hogy jól láthatóak
legyenek, s erre állítólag olyan utasítást kapott, kaptak, hogy a
fáknak nem eshet bántódásuk- megjelent(ek) a tett helyszínén,
és tönkretette azt a munkát, melyet a faültetők végeztek annak
érdekében, hogy környezetünk szebb legyen. A rombolás, pusztítás láttán az ember elképed, hogy napjainkban ilyesmi megtörténhet. Nyílván nem erre kapott az illető utasítást, de ollóval
könnyebb dolgozni, mint csákánnyal, lapáttal. Nem kell odébb
tenni a táblákat, maradhat a helyén, helyette átszabjuk a fa koronáját. (Hasonlóan az Erkel Ferenc utcai gesztenyékhez még a
szocialista rendszerben). Az illető átszabta. Nem kicsit, nagyon.
Kedves vandálkám, és mindazok, akiket felelősség terhel!
Ezeket a fákat, melyeket a téren látnak, 1999-ben a Vecsés
Településszépítő Egyesület elnöke pályázaton nyert pénzből
vásárolta, sok-sok felnőtt és tanuló áldozatos munkával elültette, gondozta, felnevelte. Ezt tette Ön tönkre meggondolatlan tettével. Ön ezért felelős, de a főnöke is.
Ne kezdjen senki magyarázkodásba! Jó lenne, ha megszívlelnék az alábbi versike
mondanivalóját,
melyet
még tanár koromban minden 6. osztályos gyerekkel
megismertettem. Szerzője
ismeretlen, de a benne foglaltak megszívlelendőek,
elgondolkodtatóak és igazak. Íme, a versike:
„Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! / Én
vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, / én vagyok tornácod barátságos fedele, / melynek árnyékába menekülsz a tűző
nap elől, / s gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, / én vagyok asztalod
lapja, az ágy, amelyben fekszel, / a deszka, melyből csónakod
építed. / Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele.
/ Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem: / Ne
bánts!”
A fákról ennyit, de van más is. Délutánonként, de inkább estefelé, fiatal generációtól hangos az iskola lépcsője, a templom
bejárata, a játszótér előtti átkelő. A padok, melyeket a pihenésre vágyóknak helyeztek ki, felszaggatva, esetleg csavar eltávolításával elkerülnek helyükről. Ez utóbbi esetben már tudatosságról van szó. Egymás mellé, egymással szemben helyezik el.
Kosz, piszok, szemét összejövetelük eredménye. Nap mint nap
ez a látvány fogadja a járókelőket. Miért vagyunk kötelesek ezt
eltűrni? A buszmegállónál elhelyezett szemétgyűjtő teteje sorozatosan leszaggatva. Az önkormányzat állandóan javíttatja – az
adófizetők pénzéből. Szeretném, ha a sok-sok millióért üzemelő térfigyelő-kamerák alapján azonosítani lehetne az elkövetőket!
Amikor még, mint képviselő szerettem volna megnézni a felvételeket, azt a választ kaptam: nem lehet, mert sérti a személyiségi
jogokat. A vandalizmus meg minden jóérzésű ember emberibb
élethez való jogát sérti! Meddig kell még ezt eltűrni? A templom-
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lépcső korlátja. Tudják-e a magukról megfeledkező fiatalok, hogy
mikor készült? A hívek összeadták forintjaikat, hogy az idősebbeknek legyen kapaszkodójuk, ha az Isten házába igyekeznek.
Volt olyan idős néni, aki 18 Ft. nyugdíjából adott e nemes célra.
(1958-at írtunk). Nem tudják, nem tudhatják, mert templomba
nem járnak, Istenben nem hisznek, embert nem tisztelnek. Az
iskola főbejáratánál randalíroznak, rongálnak. A gyergyószárhegyi
polgármester által adományozott emléktábla csavarját már meglazították, papírt ragasztottak rá. A téren lakó családok számára szinte elviselhetetlen, ami estéről estére ott történik. Meddig még?

Mi történt vele?

Jó tizenévvel, évekkel ezelőtt több írásban nyújtottam tájékoztatást
Vecsés büszkeségéről, Lőrinczi Györgyről, aki korosztályában
számtalan, szebbnél szebb eredménnyel büszkélkedhetett.
Természetesen úszásról van szó. Volt olyan verseny, amikor négyszer egymás után hangzott el tiszteletére a magyar himnusz.
Az úszás mellett a tanulást sem hanyagolta el, hiszen háromszor
nyerte el a Magyar Köztársaság Kitűnő tanulója – Kiváló sportolója címet, melyet az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád adott
át Gyurinak. Számtalan korosztályos bajnoki címmel büszkélkedhetett, s 1998-ban az Év Gyermeksportolója címet is elnyerte. A
felfelé ívelő pályafutás azonban megszakadt. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy Gyuri végleg szakított a vízzel, az úszással.
Az edzések, versenyek mellett, mint az az előzőekből kitűnt, a
tanulásra is nagy gondot fordított. Már javában felsőfokú tanulmányokat folytatott, amikor átiratkozott a Semmelweis
Egyetem Testnevelés és Sporttudományi karára. Az egyetemi
tanulmányai mellett úszóedzői és aquatréneri képesítést is szerzett. Lejárt a MALÉV uszodába edzeni, közben oktatott a
Vecsési Tanuszodában, majd másodállásban foglalkozott a
tanulni vágyó gyerekekkel. Megismertette velük az úszás technikáját. Azonban minden vágya az volt, hogy létrehozzon egy
saját úszóegyesületet. Ismertsége és ismeretsége révén támogatókat talált vágya megvalósításához, és rövidesen megalakították a Pannon Diadal Sport Egyesületet. Több száz gyermekkel
foglalkoznak. Elsősorban az úszással, de rögtön mellette a vízilabdával is. Ezek mellett számtalan szakosztály működik az
egyesületben. A 25 évnél idősebb versenyzőknek rendezett versenyeken rendre szép eredményeket ér el napjainkban is.
A híradásokat böngészve megállapítható, hogy nemcsak mint
versenyző, hanem mint edző is sikeres, és tanítványai számtalan
korosztályos bajnoki címet, helyezést értek el. Munkájához,
eredményeihez nem kisebb személyek gratuláltak, mint Kiss
László, az „úszó pápa” és Túri György szakedző. Gyuri nem
felejtette el, honnan indult, s ma is köszöni azt a segítséget, amit
Vecsésen a mindenki Tóni bácsijától kapott. Gyuri nemcsak
mint versenyző, nemcsak mint tanuló mutatott példát korosztályos társainak, hanem a megszerzett tudását továbbadva neveli a következő időszak versenyzőit, s ki tudja, talán keze alól
kerülnek ki a jövő olimpiai bajnokai! Reméljük, így lesz!

A képen Gyuri és az
eredményesen
versenyző vecsési
lányok láthatóak.
Gál István
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Nyár végi „kultúrriadó” a Bálint Ágnes
Kulturális Központban
Budapest Acoustic Band élő koncert
A főtér színpadán augusztus 30-án, pénteken 19 órakor koncertet ad a Budapest Acoustic Band. A zenekart a fantasztikus
tehetségű énekesnő, Móra Erzsébet és a két gitárművész, Sipeki
Zoltán és Gál Gábor alapította 2005-ben. Zenéjük ötvözi a
blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját
szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led
Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak.
Sajátos, egyéni hangzás és igazi zenei különlegesség várja
mindazokat, akik ellátogatnak ingyenes programunkra.
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mint az X-faktor nyertesének előadásában komolyzenei és
könnyűzenei slágerek ötvözése révén egy különleges és izgalmas koncerten vehetnek részt az érdeklődők.
Jegyrendelés: info@kulturba.hu

Színházavató Vecsésen
A Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermének színpadán
először Tamási Áron Énekes madár című darabját tekinthetik
meg a nézők, majd az évad további részében is folyamatosan
várjuk a színházkedvelőket.
Szeptemberi kedvcsináló ajánlatunk:
szeptember 04. 19.00 óra
Tamási Áron: Énekes madár (Gózon Gyula Színház előadása)
szeptember 10. 10.00 óra
Bőröndmese (Gergely Theater és Patai Anna előadása)
szeptember 18. 19.00 óra
Francia négyes (Gergely Theater előadása)
szeptember 30. 19.00 óra
A Zene Világnapja alkalmából: Verdi: Don Pasquale opera előadás

Bérletekkel, jegyekkel kapcsolatos további információ a
Bálint Ágnes Kulturális Központ információs pultjánál, az
info@kulturba.hu email címen kérhetők, valamint szórólapjainkon,
plakátjainkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket.
„Üdvözlet az első aranyló leveleknek” - Japán nap
2013. augusztus. 31. 10.00 – 20.00 óráig
A rendezvény célja, hogy néhány metszetét megmutassuk egy
gazdag múlttal és kultúrával rendelkező országnak, mely
ugyanakkor a világ egyik vezető állama. Szembesíteni szeretnénk a látogatókat azzal is, hogy a természet szeretete és a
hagyományok tisztelete megőrizhető és ápolható a fejlődés és
modernizáció mellett is.
Színházterem
10.15 Megnyitó
10.25 A felkelő nap országa – úti film
11.00 Autentikus Japán zenei bemutató /koto/
11.20 Wolfgang Weydrauch: Japán halászok színházi előadás
/Csöpp színház/
12.25 Mai japán könnyűzene, ízelítő a mozgás kedvelőinek
13.00 Mondo és Cos-play verseny
18.30 Majo Taiko dobcsoport
Kulturális Központ épülete
- A földszinten pörgő, sárkány és fotó kiállítás (Japán
Alapítvány közreműködésével), valamint kalligráfia tanítás,
origami hajtogatás, kívánságcédulák készítése, teaház és teaszertartás.
- A haiku író verseny legszebb gyöngyszemei - az alkotók előadásában.
- Konferenciateremben beszélgetés és ismertető a keleti vallásokról.
- Az emeleten lévő tánctermeinkben karate és íjász bemutató,
anime fal /rajzfilmvetítés/, videojátékok bemutatása (kipróbálási lehetőséggel), valamint táncparkett és karaoke.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szimfonikus Broadway 2.
2013. szeptember 8-án vasárnap 18 órakor a Bálint Ágnes
Kulturális Központ színháztermében egyedülálló koncert show
lesz látható Vastag Csabával és a Miss Orchestra Simfonica-val.
A „Világ Legszebb Zenekara 2012” cím győztes lányai, vala-

Élménybeszámoló a francia estről…
A régóta várt kulturális központot a közelmúltban vehettük birtokba, mi, vecsésiek, ami nagy hiányt pótolt. Új kezdeményezésként nyári szombatokra különféle nemzetek estjeit kezdték
el szervezni „GASTROSOKK” címszó alatt, ami várakozással
teli kíváncsiságot ébresztett sokunkban.
Július 20-án volt az első rendezvény. A francia est 17 órakor egy
parádésan jó humorú, ámde mély mondanivalót hordozó filmmel kezdődött a színházteremben, ami majdnem megtelt.
Kétórai felszabadult mozizás után a „ház” előtti téren, egy színpadon pantomim előadásban és az est fénypontjaként, francia
sanzonokban gyönyörködhettünk. Még a természet is velünk
volt, a nap tűzkorongja csodás színekben pompázott a naplementében, de már a hold is világított, emelve az emberek hangulatát. A tér kedvesen volt berendezve, barátságos francia hangulatot árasztott a fényjáték és a dekoráció, s minden a francia
életérzést adta át nekünk kikapcsolódni vágyó, munkában megfáradt embereknek. Voltak speciális francia pékek, a másik sátorban francia borokat lehetett kóstolni, és a Karamell Cukrászda
jóvoltából francia süteményeket, csodálatos fagylaltokat ízlelhettünk. Voltak még kézműves árusok, kik mesés termékeiket kínálták. A hangulat és a műsor, sőt a szervezés is kitűnő volt.
Városunknak szüksége van az ilyen vidámságot, kikapcsolódást
nyújtó közös programra. Köszönjük! Élmény volt ez az est,
izgatottan várjuk a folytatást.
Írás és fotó: Benke Mária
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A Vecsési Borbarátok Egyesülete és a Vecsési Hagyományőrző
Zeneegyesület szeretettel hív mindenkit egy vidám napra a
rendőrség melletti épület udvarán felállított rendezvénysátrába.

I. Vecsési Murci Fesztivál
2013. augusztus 31. szombat –
Vecsés Fő u. 60.

Zenés ébresztő 8:00-tól Vecsés minden városrészében!
Krakkó (István - Malom utca sarok), Falu (Városközpont), OTP
Lakótelep (Játszótér), Halmi-telep (Halmy J. tér), Andrássytelep (Erzsébet tér), Kispatak Lakópark

Bolhapiac - 10:00 - 12:00-ig
Azokat a vecsési gyermekeket várjuk, szülőkkel együtt, akik
már megunt, kinőtt, de egyébként használható, jó állapotban
lévő játékaikat (baba, puzzle, társasjátékok, stb.) el szeretnék
adni, és várják azokat, akik ilyen játékoknak nagyon örülnének
és szeretnének igen kedvezményesen vásárolni! Előzetes
regisztráció (az alábbi elérhetőségeken: info@vhz.hu ) azért
szükséges, hogy a szükséges feltételeket biztosítani tudják.
Kézműves borászati eszközök kiállítása - 10:00 - 22:00-ig
Már délelőttől látható lesz a kézműves borászati eszközök kiállítása, tárlatvezetéssel,
A délelőtti programok látogatása ingyenes!
A délután programjai:
A délutáni látnivalókat 12 órától tervezzük többnyire felnőtteknek 1000,- Ft belépődíj fejében, (gyermekeknek ingyenes),
mely tartalmazza a kóstoló pohár árát, valamint egy pohár bor,
vagy murci kóstolását, 18 év alattiak esetében kizárólag csak
üdítőital, ásványvíz az ajándék! A kóstoló poharakat a kijelölt
helyen 200 HUF-os áron visszavásároljuk! Délután folyamatosan folyik az adománygyűjtés, kóstolhatóak lesznek a Vecsési
Borbarát Egyesület tagja által felajánlott érmes borok, és 12:30tól a készlet erejéig pincepörkölt, ahogy a vecsési borászok
készítik!
Borkorcsolyák és egyéb ínyencségek - 13:30 órától
Borkorcsolyák készítése, sommelier tanácsadás, ismeretterjesztő előadás helytörténeti és hazai szőlészeti, borászati előadással,
fókuszban az ősi magyar szőlőfajták, helyi jellegzetességek!

A délután zenei programjai:
Kulturális programról a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
zenekarai, kamaraegyüttesei, valamint vendégeik gondoskodnak. Az ország egyik legkiválóbb nemzetiségi zenekara garancia arra, hogy a kulináris élvezetek mellé a lélek is megkapja
táplálékát.

14. 30 - Schmetterlinge tánccsoport
A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola
Schmetterlinge tánccsoportjának nyitószáma: Abendleuten
Walzer, felkészítő pedagógus: Falvai Anett, kísér a Vecsési
Hagyományőrző Zeneegyesület Musikverein Wetschesch fúvószenekara!
15:30 - 16:20: Musikverein Wetschesch Rheinstetteni élménybeszámoló!
A Musikverein Wetschesch muzsikusai megosztják önökkel az
idén húsz éves testvérvárosi kapcsolat évfordulója alkalmából a
Musikverein Neuburgweier meghívására Rheinstettenben szerzett élményeiket! Képes, videós élménybeszámoló!
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16:30 - 17:00: Musikverein Wetschesch Bavorák Szaxofon
Quintetjének műsora
17:10 - 17:30: Vecsés Radler műsora
18:00 - 20:00: Musikverein Wetschesch Koncert fúvószenekarának műsora
20:20 - 22:00: Brunner Zenekar műsora
A várhatóan szép napot – stílusosan – 22 órakor a János áldás
és Il Silenzio dallamai zárják.

Népdal- és nóta est az új művelődési házban

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör kezdeményezte népdal- és nóta
est havonkénti megrendezéséhez a Labdarózsa Népdalkör is
örömmel csatlakozott, melyre minden hónap legutolsó péntekén
18 órai kezdéssel kerül sor az új művelődési ház Balla Péter termében.

Első alkalommal, június 21-én a legreményteljesebb várakozást
is felülmúló létszámmal gyűltek össze a népdalt szerető gyermekek és felnőttek egyaránt. Váratlan vendégeink, a szekszárdi
íjászok is szép számmal csatlakoztak az éneklő közösséghez.
Zenészként Pavella Krisztina, a Labdarózsa Népdalkör művészeti vezetője, Pál László és Lázár Lehel a Sicullus zenekar tagjai kísérték hangszereikkel - hegedű, brácsa, citera -, illetve
segítették közreműködésükkel az éneklést. Teljesen szabadon,
ki-ki saját kedvtelésére kapcsolódhatott az éneklésbe, illetve
kérhette kedvenc dalának eléneklését. A nyitott ablakon át szállt
a hang ki az utcára, a járókelők kíváncsian kapták fel fejüket. A
jó hangulat nagyon marasztalóan hatott mindnyájunkra, ám
egyszer mégiscsak véget kellett vetni a zenélésnek, éneklésnek.
Minden résztvevő emelkedett lélekkel távozott, és ígérték, legközelebb is eljönnek, sőt barátokat is hívni fognak.
Így válhat igazán az új művelődési házunk méltó helyévé kultúránknak, s nagyon szeretnénk elérni, hogy a magyar ember
jókedvvel, örömmel énekelje, újra felfedezze, és élete részévé
tegye páratlanul szép és gazdag, lelket formáló népdalainkat,
magyar nótáinkat. A következő alkalomra szeptember 27-én 18
órai kezdéssel kerül sor ismét a Balla Péter teremben.
Mindenkit szeretettel várunk egy kötetlen, jókedvű együttlétre,
együtt éneklésre - s a jó hangulat fokozására egy kis pohár bor,
némi kis harapnivaló, sós pogácsa is megengedett. Várjuk a
gyermekeket, az ifjakat is, hogy legyen, aki tovább is tudja
majd vinni ezt a csodálatos örökséget.
Szabolcsi Hubertné

Elhunyt Malek Gabriella
Hosszas betegség után, életének 55. évében elhunyt Malek Gabriella, a Vecsési
Egészségügyi Szolgálat dolgozója, ahol
több mint három évtizedet dolgozott.
Temetésén százak vettek részt szeretetük
és tiszteletük jeleként. A gyászoló család
hálásan köszöni, hogy mély fájdalmukban osztoztak, utolsó útjára elkísérték és
sírhalmára virágot helyeztek.
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Mi lesz velük?

Most, hogy átadásra került a Kulturális Központ, sokakban felmerül a kérdés: mi lesz azokkal a létesítményekkel, amelyek
eddig otthont adtak a kultúrának? Az egykori Munkásotthon, a
mai Kiállító-terem érdekében érkezett egy levél, amelyet a teljes
egyetértés jegyében közreadunk.

Ne adjátok el!

Amikor ezeket a sorokat írom, talán még nem tudjátok, milyen
sorsot szántok a Kiállító-terem épületének. Ne adjátok el!
Először azért, mert nem is illik. Hagyománytiszteletből. Az
épület eredetileg Munkásotthon volt, civilösszefogásból épült,
hogy legyen egy hely, ahol a vecsési dolgozó emberek beszélgetni, kulturálódni, találkozni tudnak. Nemcsak a munkásság
tekintette magáénak, az ünnepélyes átadásra képviselő-testületi
közgyűlés keretében került sor.
A másik szempont az, hogy a ház udvara valóságos csoda. Ezen
most bizonyára nevettek, ugyan mi szépség lehet a csupasz
házfalakban, a lefele lejtő cserépsorokban? A falakat le lehet
festeni, leandereket lehet elébük állítani… a csoda nem ebben
áll, hanem abban, hogy ennek az udvarnak nagyszerű akusztikája van. Itt éppúgy lehet beszélni mikrofon nélkül, természetes
hangon, mint valamely színházban. Nincs egyetlen hozzá
hasonlítható udvar sem az önkormányzat tulajdonában.
Felállítható lehetne benne egy kis színpad, a Kisspista Színház
rendelkezik egy - a Művelődési Házzal közösen vásárolt –
nézőtéri lelátóval, jegybevételeinkből és a félre tett támogatásokból vásároltunk fényszabályozót, reflektorállványokat.
Mindez az önkormányzat tulajdona. Nyolc használható reflektoromat felajánlom erre a célra, az immár régi Művelődési
Házban is akad még néhány reflektor. Nyári estéken, ezen a
helyen 100-120 néző előtt isteni komédiákat lehetne játszani,
két vendégszínésszel és a Kisspista Színház izmosodó társulatával. Egy jól sikerült előadást nyolcszor is elő lehetne adni.
Nyolc este, nyolc vecsési program. De van egy énekesi pályára
készülő, kiváló, fiatal, vecsési barátom, aki szívesen előadna
egy kis vígoperát a barátaival. Egy-két estére biztosan erre is
lenne érdeklődő. Tudjátok, milyen más a piactéren játszani,
mint egy zárt udvar meghitt nyugalmában? Mennyire más mikrofonba mondani, hogy szeretlek, mint valakinek a fülébe
súgni?
És most lássuk a harmadik érvemet. „Semmi sem tökéletes” –
mondta a Kishercegnek a Róka, és ez az új művelődési házra is
vonatkozik. Az új művház hiányossága, hogy nincs kamaraterme. Nincs benne olyan terem, ahol 80-100 ember részére pódiumműsort, színházi előadást vagy közönségtalálkozót lehetne
tartani. Tudjátok, milyen elszomorító látvány 80 ember egy 280
fős nézőtéren? Mára a kultúra nagyon sokféle lett. Csak rockzenéből 36 féle irányzat van. A kultúrát kisebb egységekbe szerveződve fogyasztják - még a Vecsésnél nagyobb településeken
is. Másrészről visszatért a liget, a vurstli, a vásári sokadalom, az
evés-ivás, zsivaj, zene-bona kultúrája. Ami egyáltalán nem baj.
Jó csavarogni az emberrengetegben kint a szabadlevegőn, kiengedni a gőzt, nagyokat nevetni, keresni az emberek társaságát.
De nem lehet minden nap farsang.
Vecsésnek olyan színházi hagyományai vannak, amilyenekkel
nem sok kisváros büszkélkedhet. Ez elsősorban a nézőinken
lemérhető. Itt el lehet játszani egy előadást 10-15-ször. De csak
egy 80 személyes nézőtéren. Ez volt a tapasztalata Patkós Józsi
barátomnak és ez nekem is. Vecsés méreteiből adódik, hogy
nálunk egy este, egyidejűleg 80 embernek jut eszébe, hogy
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aznap színházba menjen. Előfordul, hogy be kell tenni 20 pótszéket, megesik, hogy ki kell venni az első sort, de ez a lényegen nem változtat.
El sem tudjátok képzelni, micsoda lepusztult zugokban játszanak a fővárosban. Fiatalok. Diplomás vagy színiiskolát végzett
színészek, akik keresik a helyüket, és egy fedelet a fejük fölé,
ahol létre hozhatnak valamit. A legkülönfélébb műfajokban. És
vannak kitűnő amatőrök, akiket érdemes megnézni. Vecsésre fél
óra alatt ki lehet jutni a Nyugati térről…
A Kiállító-terem végében van egy befalazott színpad, ami hoszszú ideje várja, hogy kibontsák. De ma nem is mindenki használ színpadot. A korszerű színház változtatható térformákkal
dolgozik. Már nemcsak a színpad, sokszor az egész tér játszik,
ilyenkor a nézők szinte ott vannak az előadás helyszínein.
Aztán… vannak olyan gyerekeknek szóló színházak is, ahol a
színészek, a darab bizonyos pontjain együtt játszanak a nézőkkel, akik beleszólhatnak a játék menetébe. Ilyenkor erkölcsi
állásfoglalásra késztetik őket. Scherer Péter barátomnak van
egy olyan előadása, amit egy osztály előtt játszik, tanárként ül
be a fiatalok közé, a darabban a diákok problémái kerülnek feldolgozásra.
A kultúrára áldozni kell, nincs mese. De nem mindegy, hogy
mennyit, és hogy a ráfordítás milyen fokon hasznosul. Nem
maga a művészet számít. Á… az nem olyan fontos! Hát akkor
mi? A lét arra kényszerít bennünket, hogy együtt éljünk másokkal. Vannak közös gondjaink, amelyeket újra megélve együtt
kell feldolgoznunk, hogy egészségesek és tiszták maradjunk.
Gondolatokkal kell találkoznunk, hogy ne butuljunk el, és érzelmekre, hogy ne fásuljunk bele a valóságba. Meg aztán… az
együttélésnek, a viselkedésnek is van (vagy nincs) kultúrája. A
kultúra mindannyiunk közös lelke. Enélkül sem nemzet nem
létezik, sem szociális ideákon nyugvó társadalom. A színház jól
megfér a képekkel, szobrokkal, muzsikával és a különféle találkozókkal is.
Ne adjátok el! Most nyerhetünk rajta valamit, de ha elvész, soha
többé nem tudjuk pótolni, vagy ha igen, jóval többe kerül majd.
Varsa Mátyás

Gór Nagy Mária Színi tanoda zenei tábora Vecsésen

Zenés-táncos-kreatív foglalkozásoktól volt hangos egy hétig az
új Bálint Ágnes Kulturális Központ. A nagyszámú, óvodáskorú
lelkes gyermekcsapat tábori napjai a Pechtol Csilla által vezetett zenei foglalkozásokkal indult gitár, valamint furulyaszóval.
A zongorakíséreteket Czövek István játszotta.
A körjátékok, dalok mellett naponta meghívott zenészek látogatták, tanították a mini-tanodásokat. Többféle hangszert is
megismerhettek és kipróbálhattak a tábor résztvevői (cselló,
harmonika, duda, hegedű, citera). A táncos foglakozásokat
Giricz Edit táncpedagógus vezette, amely alkalmak szintén
vidám hangulatban és gyorsan teltek, hisz’ a különféle táncok
zenéi már ismertek voltak a tanodás gyerekek előtt. A kreatív
órákon pedig gyöngyöt lehetett fűzni, karkötőt készíteni, és festésre is lehetőség volt. Egyik alkalommal igazi korongon lehetett korongozni - köszönet Barta Istvánnak.
Hihetetlenül gyorsan elrepült ez az egy hét! Tartalmas, változatos, pezsdítő és élményekkel teli hét volt. Büszkék vagyunk
arra, hogy e neves budapesti intézmény zenés-táncos-kreatív
táborát az új Kulturális Központban tarthatták, s mi is részesei
lehettünk ennek.
Külön köszönet ezért a régi-új igazgatónak, Kis Tóth Jánosnak.
Reméljük, jövőre is jöhetünk!
(egy szülő)
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Adalékok a Várszegi-Weimer és a Téhöly
vecsési családok történetéhez

folytatás a VT júliusi számából
Érdemes néhány mondatban Weimer Antal sógoráról, ifj.
Téhöly Imre vendéglősről is megemlékezni, aki
Bakonyszentlászlón született 1897. augusztus 1-jén. A szülei
Bakonyszentlászlón éltek és az apja az Eszterházy uradalom
intézője volt. A vecsési unokák is gyakran megfordultak a
Bakony rengetegében meghúzódó nagyszülői, intézői házban.
Ifj. Téhöly Imre és családja a Károly u. 1. szám alatt lakott, és
ott volt a vendéglőjük is, amit csak „nagyvendéglőként” emlegettek akkor a fiatalok. A vendéglőben helyet adott több egyesületnek, mozgalomnak és a dalkörnek is. A dalkör működését
több ízben pénz és serleg adományokkal is támogatta. Ebben
nagy szerepe volt a testvérének, Téhöly Katalinnak, aki mindig
zongoratanár szeretett volna lenni, de a vállalkozás érdekei mindent übereltek. A vendéglő akkor jelentős bálok, táncmulatságok, műkedvelő színjátszó előadások színhelye is volt, hiszen
akkor még nem csak az alkohol bármi áron történő értékesítése
és fogyasztása volt az emberek célja, hanem a szabad idő kellemes társaságban való eltöltése és a szórakozva tanulás is. Maga
a vendéglős is sok éven át tagja volt Vecsésen az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, amelynek a választmányában is helyet
kapott. 1945 elején a saját vendéglőjének az ajtajából ragadták
el a szovjet fegyveres katonák, és rángatták be egy arra haladó
hadifogolymenetbe, mert a szökések miatt nem volt meg a létszám. Először Ceglédre, majd onnan tovább Gödöllőre is gyalog kísérték őket. Gödöllőn a sok tetű miatt kitört a flekktífusz
járvány, amelynek következtében ő is elhunyt. Nevét és emlékét
azonban megőrizte Vecsés. Mivel 63 éven át az államosított
Téhöly vendéglőben működött a nagyközség, majd a város
József Attila Művelődési Háza, a helyette épített és 2013. május
24-én megnyitott Bálint Ágnes Kulturális Központban egy termet az ő tiszteletére róla neveztek el.
Érdekesek a korabeli fényképek, amelyek az 1920-as évek legvégén és az 1930-as évek elején készültek a Weimer és Téhöly
családokról. Az első képen az álló sor balról jobbra Téhöly
Imréné Vutka Erzsébet (1902 - †1959) látható a férje, a Károly
utca 1. szám alatti Téhöly vendéglő (ma József Attila
Művelődési Ház) tulajdonosával, ifj. Téhöly Imrével (1897†1945), mellettük Weimer Antalné született Téhöly Katalin és
Weimer Antal, a Károly utca 2. szám alatti rádió villamossági és
műszaki szaküzlet és a villamossági vállalat tulajdonosa áll.
Előttük ülnek id. Téhöly
Imréné /Bacsárdi Mária
(1874-†1956), aki az ölében
az unokáját, az 1956-os
menekültként Argentinában
elhunyt ifj. Weimer Antalt
(1928 - †2000) tartja.
Mellette ül a férje, id. Téhöly
Imre (1872-†1944) uradalmi
intéző, aki mellett az unoka, Téhöly Tibor áll.
Hasonló módon érdekes a Vecsés múltja iránt érdeklődőknek a
következő kép is, amely a Károly utca elején álló Weimer üzlet
előtt készült az 1930-as évek legelején. A képen látható üzlet
ajtajában Csurgai Kálmán a Weimer cég alkalmazottja áll, neki
balra Weimer Antalt örökíti meg a fotó. Előttük motorral
Weimer Péter, s mögötte Weimer Irma, a vállalkozó testvérei és
a kerékpárt tartó Aulich Dezső villanyszerelő látható.
Weimer Antal és családja buzgó katolikusként segítették a
vecsési felsőtelepi gyülekezetet, és nagy szerepük volt abban,
hogy 1933-ban Vecsésen megtartották a Kárpát-medencében
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szétszóródott Weimer testvérek és leszármazottaik magyarországi találkozóját. Ekkorra a Weimer család több tagja, főként a
MÁV-nál, és állami alkalmazásban állók már Várszegire
magyarosították a nevüket, de Antalnak jól menő vállalkozása,
biztos egzisztenciája volt Vecsésen, így még nem kényszerítette
semmi a névváltoztatásra. 1926-tól Weimer Antal tagja volt
Vecsésen az Ipartestületnek, ahol 1930-ban vezetőségi tag, majd
1946-1949 között elnök volt. 1946-ban megszervezte a vecsési
iparosok beszerző és értékesítő szövetkezetét, amelynek az
elnöke lett. A háború utáni időszakban azonban jól érzékelte,
hogy az országban és Vecsésen is a háború miatt a németellenességet a politika felerősítette. A Weimer család rokonsága a
Felvidéken és a Délvidéken már a trianoni diktátum előtti és
utáni időszakban is megtapasztalták, hogy milyen keserves
következményei voltak a más népekkel – köztük a németekkel
és magyarokkal – szembeni uszításoknak, és annak is, ha nem
tették le a szlovák, román, szerb hatalomra az esküt. Ezért a belügyminisztériumi végzés tanúsága szerint 1945. július 7-én ő is
Várszegire magyarosította a nevét. Felerősödött ugyanis benne
a félelem, hogy a vecsési sváb lakossággal együtt őt és a családját is kitelepítik Németországba. Nekik azonban nem kellett
elhagyniuk Vecsést. Megtapasztalta viszont azt, hogy a II. világháború után hatalomra került diktatúrától sem várható sok jó,
ezért többszörösen is igyekezett a változó világhoz alkalmazkodni. Akkor már a saját üzlete és háza után a sógorának, ifj.
Téhöly Imrének a vendéglőjét és házát is elvették, államosították és a kertekaljai szülői házban élő testvéréhez, a gyermektelen Péterhez kényszerültek. 1948-1949-ben a diktatúra keményen nekiment az egész országban a vállalkozásoknak és államosította a magáncégeket, műhelyeket, majd a hatalom erőszakkal a KTSZ-be integrálta őket. Ebben a helyzetben megalapította a Villamos KTSZ-t, amelynek ő lett az elnöke. A kisszövetkezet a Magyar Posta, a Meteorológiai Intézet és a METRIMPEX részére gyártott finom, kényes műszereket, berendezéseket. 1952-ben a KTSZ kettévált, egyik részlegével Várszegi
Antal Pestszentlőrincen megalakította - zömében vecsésiekből a távközlési mérőműszereket gyártó és javító Villamos Kisipari
Szövetkezetet, amelynek a tagjai az alapítót választották elnökükké. A szövetkezet hatalmas fejlődésnek indult és Várszegi
Weimer Antal elnök a családjával beköltözött Pestlőrincre a
Kézdivásárhely utca 21.-be, hogy közel legyen a szövetkezethez.
1967-ben a szövetkezetből ment nyugdíjba, de még 20 éven át
Várszegi Antal, mint nyugdíjas intézte a szövetkezet beruházási
ügyeit. Az OKISZ-tól a Szövetkezeti Ipar Kiváló Dolgozója és a
Műszeripar Kiváló Dolgozója kitüntetéseket is megkapta. 90 évesen is szívesen dolgozott a ház körül, és a tévé műsoraiból tájékozódott a világ alakulásáról. 2001-ben 96 éves korában elesett a
lakásában és rövidesen elhunyt. Budapesten alussza örök álmát.
(A szerző köszönetet mond Várszegi Katalin Budapesten élő
nyugdíjasnak és a család történetét feldolgozó Várszegi Weimer
Györgynek a rendelkezésre bocsájtott adatokért és a képekért.)
Összeállította: Orosz Károly helytörténeti kutató
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Szomszédolás Felvidéken
Az Orbán Balázs Erdélyi Kör meghívásával a Labdarózsa
Népdalkör néhány tagja részt vehetett egy három napos felvidéki kiruccanáson. Csak azért néhány tagja, mert sokan igazán
még nyári szabadidős programjukat, nyaralásukat élvezték. De
mi – Váradiné Bartalis Magdolna, Szabolcsiné Lujza, Kiss Réka
- akik éppen ráértünk, örömmel vettük Hompoth Zoltán meghívását, és igyekeztünk megfelelő színvonalon képviselni a népdalkörünket. Ezt segítették jókedvű, remek citera kíséretükkel
Gargya Sándor és Szabó László is, akik első hívásunkra örömmel csatlakoztak hozzánk.

Az első napon felmentünk egészen a Tisza legfelsőbb kanyarulatáig, ahol – a bennünket fogadó hölgy elmondása alapján –
átmenvén a Tiszán, akár kerékpárral is elérhetnénk Záhonyba.
Kissé másik irányban nem messze volt tőlünk Kis Szelmenc és
Nagy Szelmenc, mely falut annak idején csupán hatalmi éhségüket kiélő rabló politikusok kettévágták, s jelenleg is kettő
állam, Szlovákia és Ukrajna osztozkodik rajtuk annyi enyhítéssel, hogy ma már könnyebben látogathatják egymást a szétválasztott családok.
Nagytárkányban egy gyönyörűen felújított Sóház épületben
kaptunk szállást, mely múzeumként is működik. A tulajdonos Fuksz Sándor, az MVSZ elnök helyettesének - voltunk a vendégei. A régmúlt hangulatát idéző szobákban, gyönyörű faragott
bútorok és más egyéb óságok között töltöttünk kettő éjszakát.
Leginkább a velünk utazó gyermeket, Rékát hatotta meg a hír,
hogy kastélyban fogunk aludni. Egész úton a különleges épületeket figyelte és találgatta, vajon melyik kastély igazán, s
melyikben fogunk megszállni? Láttunk nagyon romos állapotban lévőket is, de mikor megérkeztünk a helyszínre, igen megelégedett volt, a felújított, gyönyörű szép épület láttán. A sóház
udvarán Mátyás király szobra, és a sóház falában Árpád
Fejedelem reliefje hirdeti a magyar múltat. Este szalonnát sütöttünk a holt Tisza partján és citera kísérettel, nótaszóval búcsúztunk a hosszú fáradságos naptól.
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Ott létünk alkalmával megnéztük a gyönyörűen felújított bélyi
kastélyt is, mely felújítását szintén Fuksz Sándor végzi.
Bejártuk a gyönyörű, ízléses termeket, megcsodáltuk az odaillő,
archaikus bútorokat – s nagyon el tudtuk volna képzelni életünket ilyen környezetben!
Az eléggé romos állapotban lévő borsi kastélyt is megtekintettük, mely Rákóczi Nagyságos fejedelmünk szülőhelye volt.
Körbejártuk a nagyon elhanyagolt épületet, s csak reménykedni
tudunk abban, hogy egyszer ezt is felújítja valaki, megmentvén
az utókor számára. Amerre csak jártunk, mindenfelől a magyar
múlt, a magyar történelem köszöntött bennünket.
A következő napon Bolyba utaztunk, a Nemzetközi Folklór
Fesztivál keretén belül megrendezett falunapi ünnepségekre. A
vendéglátók már jártak Vecsésen, a Vecsési Tavaszi Fesztiválon,
főzőversenyen vettek részt – meg is nyerték az első helyezést-,
s az ekkor született barátság jegyében hívták vissza az Orbán
Balázs Erdélyi Kört. Örömünkre több ismerőssel is találkozhattunk, köztük a Gyergyószárhegyről érkezett Cika és a
Gyergyóújfaluból érkezett Katorzsa néptánccsoporttal is. Első
nap hagyományokat felelevenítő esküvői mulatságon vehettünk
részt, végig vonulva a falun, mely eléggé erőt próbáló volt a rettentő hőségben. Egy kis enyhülést hozott ugyan a templom
hűvössége a szertartás alatt, de utána újabb vidám vonulással
folytatódott a lakodalmas mulatság. Végezetül a lakomára
került sor, annak rendje és módja szerint fogyasztotta el a népes
sereg a szokásos étkeket. Italból, ételből, süteményből volt
bőviben, ahogy a mese is tartja. Közben a polgármester úr – aki
a helyi népdalkörben is énekel –, mint vőfély, ontotta felénk a
humoros összekötő rigmusokat.
A gyergyói zenekar talán éjfélen túl is húzta a lelkeket simogató magyar dalokat, melyeket az őket körbeálló alkalmi férfikórus énekelt teli torokból. Mellettük a fiatalok ropták a tüzes
magyar csárdást.
Másnap a sportpályán folytatódtak a falunapi ünnepség programjai, ahol mi is énekeltünk. Hompoth Zoltánt meghívták a
főzőverseny zsűritagjának, s az értékelés után mindnyájunkat
megvendégeltek.
Közben megismerkedhettünk a helyben nagy tiszteletnek
örvendő Szabó Béla tanító bácsival, aki igen magas kora ellenére még remekül mozog és kiválóan emlékezik. Beszélgetésünk
során szó esett a magyarok háború utáni elhurcolásáról a cseh
uránbányákba, a ma Ukrajnához tartozó Szolyvára, dokumentumokat, fényképeket nézegethettünk, mert ő személyesen is érintett volt ebben az emberi állapotától megfosztott világban. Ismét
szembesülhettünk a velünk szemben elkövetett emberi gonoszsággal, amit oly szívesen elhallgat mindenki.
Hazafelé indulva még egy személyes meghívást kellett elfogadnunk, egy helybeli család részéről, akik annak idején a főzőverseny győztesei voltak Vecsésen. Akkora örömmel és vendégszeretettel sürögtek - forogtak körülöttünk, hogy valóban éreztük –
együvé tartozunk.
Ezek az örömteli napok az igazi összefogásban teltek el, ami
már nagyon ránk férne megmaradásunk érdekében. Ezért érdemes szomszédolni a tőlünk elszakított részeken, vinni a megtartó szeretetet, s nem ártana ezt idehaza is gyakorolni.
Köszönjük Vecsés Város Önkormányzatának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a mikrobuszt, és a buszvezetőnek, Gábornak a türelmes,
mindenben segítőkész hozzáállását. Ezúton is felhívjuk Vecsés Város
nótázni szerető lakosait, hogy szeptember 27-én 18 órakor a Bálint
Ágnes Művelődési Központban megrendezzük a második nóta- és
népdal estünket melyre szeretettel hívunk mindenkit.
Szabolcsiné Lujza

Fotók: Balla József
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VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELVÉNY SZAKÜZLET
CSŐSZER ÁRUHÁZ

UV- mentes Barnulás.
akár 10 perc alatt!

Minden, ami víz-, gáz-, fűtéssel kapcsolatos

Abonyiné Bátonyi Erzsébet mesterfodrász, hajgyógyász 0630/68-55-808
Vennes Szandra fodrász 0630/ 425-1081
Abonyi Bettina kozmetikus, sminkszakértő
/smink fotózáshoz esküvőre különleges alkalmakra/
fülbelövés, UV mentes barnítás 0620/53-53-53-0
Szőkéné Herczeg Veronika gyógypedikür, www.pedikurvecses.hu 0630/84-20-424
FLABÉLOS testvibrációs tréningpad

GÁZTERVEZÉS, ÁTADÁS

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

TERVEZÉS –KIVITELEZÉS

www.szepsegszalonvecses.hu

harmonia@gmail.hu

Aki ad magára és a mosolyára, hozzánk jár!
Fogfehérítés ZOOM 2 lámpával,
és fogékszer felrakása.

Foggal-Örömmel DI. Bt.
Dr. Mérth Gizella fogszakorvos

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

Vecsés, Magyar u. 31. – T./F.: 0629-350 870
Nyitva tartás: 07-17
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS: 06-30-7013-569
E-mail: csoszer@monornet.hu
Web: csoszeraruhaz.unas.hu

Rendelés: Vecsés Telepi út. 68. – Szakrendelő
Telefon: 29 – 551 471 és 06-20 – 467 5937
Hétfő és szerda: 14.00 – 19.30,
Kedd, csüt., pé.: 8.00 – 14.00
Email: drmerth@freemail.hu
w w w. f o g g a l - o r o m m e l . h u

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

ADALÉKANyAGOK, ESZKÖZÖK FORGALMAZÁSA

NUVER & BERGER KFT.

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

1 tonnától házhozszállítást vállalunk.

Cégek, vállalkozók figyelem!

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

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

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

ZOOÁZIS Állatorvosi Rendelő
Vecsés , Kölcsey u. 15.
Rendelési idő:
Hétfőn és csütörtökön 9.00-11.00
Minden hétköznap 16.30-18.30, Szombaton 9.00-11.00
Telefon: 0620/9261-129, 0620/4148-610, 0629/354-633
Szolgáltatásaink: Ambuláns és műtéti betegellátás.
Belgyógyászati, szülészeti beavatkozások, Rtg, Uh, Vérlabor helyben
Védőoltások, Microchippes megjelölés, akár háznál is
Rendel: Dr. Stark Róbert kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
és Dr. Gazsi Nóra

w w w. ve c s e s i a l l ato r vo s. h u
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Szeretettel vár minden kisgyermeket a

RÓZSA magánóvoda
Magyar-Angol kéttannyelvű
A Polgármesteri Hivatallal kötött megállípodásunk
alapján szeretettel várjuk a gyermekeket
óvodánkban a 2013/2014-es évre!
A gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mozgás fejlesztését
a jól felszerelt csoportszobák, tornaterem és nagy udvar biztosítja.
Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667. Telefon: +36 1/290-3018 20/385-6664

www.rozsamaganovoda.hu

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

50-60%-os végkiárusítás!

Vecsési farmer divatáru üzlet szeptember 01-jétől
végleg bezárja kapuit,
ezért óriási árukészletét kiárusítja.
Minden termékre
50-60% engedményt biztosítunk.
Ajánlatunkból: férfi-női farmerek, pólok, felsők,
ruhák, táskák, kiegészítők, parfümök.
Szeretettel várunk mindenkit.

Vecsés, Besztercei u. 38/a

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

Őszi tanfolyamainkra kedvezményes
előjelentkezési akció augusztus 12-től!
Ha augusztus 30-ig beiratkozol
bármely, min. 4 fős tanfolyamunkra,
gyorsaságodért
10% kedvezményt kapsz!
Egyösszegű befizetés esetén
mindehhez a tankönyv díjából is
10% kedvezmény jár most!

Tanévvel párhuzamos
gyermek angol tanfolyamainkra
beiratkozás szept.10-ig!
Katedra Nyelviskola Vecsés, Fő út 226.
Beiratkozás és ügyfélszolgálat
H.-P.: 10-18, Szo.: 9-12-ig
www.vecses.katedra.hu,
vecses@katedra.hu
T.: 06-29-352-967,
06-20-5-852-852, 06-20-9-157-158

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS

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

Vass István gázkészülék-szerelő mester
Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. Tel.: 29/350-306
Mobil: 06-20-9252-635
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Gondolatok... Nagyboldogasszony
és Szt. István király ünnepére (2013)

Nagyboldogasszony ünnepe - augusztus 15-e, a boldogságos
Szűz megdicsőülésének - mennyei születésének (dies natalis)
napja. Dogmáját 1950. november l-jén hirdette ki XII. Pius
pápa. „Fölvétetett Mária a mennybe, örvendeznek az angyalok.” (a napi mise felajánlási szövegéből.)
Csodálatos, költői szavakkal elmélkedik Prohászka Ottokár, a
lánglelkű püspök ezen a napon; „Legillatosabb a rét, amikor
kaszálják. A „Titkosértelmű rózsa” - Szűz Mária - pedig akkor
volt a legillatosabb, amikor letörte az Úr. Eltelt illatával és
bájával a föld, és mi mindnyájan ittasak lettünk tőle. Ma szakadt ki a legszebb lélek a földről az égbe, kiesett a világ gyöngye az Isten ölébe”. Mária halálának sem helye, sem ideje határozottsággal nem állapítható meg. Az Egyháznak ez a hite ősrégi és hittani hagyományokon alapszik. Toursi Szt. Gergely
(+504.) már említi. Majd XIV. (nem XVI.) Benedek pápa
(1740-1758) mondja: „Máriának testi felvétele a mennyekbe
„pia et probabilis opinio”, azaz jámbor és valószerű vélemény,
amit elvetni nemcsak istentelen és bűnös dolog, hanem ostoba
és ésszerűtlen is.” A Menybemenetel-ünnepe a legmagasztosabb és leggyönyörűbb Mária-ünnep. Sok helyen - a régebbi
időben - ezen a napon az Egyház mezei virágot, füveket, gabonát szentelt. Ezeket a házakban szentelményként őrizték. Már a
IX. században megtaláljuk ennek liturgiáját.
Magyarországon az ünnepnek az ad különleges jelentőséget,
hogy első szent királyunk - Szent István - ezen a napon,
Nagyboldogasszony ünnepén ajánlotta fel országát a boldogságos Szűznek és ezen a napon halt meg.
Szent István király ünnepe augusztus 20-án van
Magyarországon. Az egyetemes Egyházban szeptember 2-án.
Pár történelmi adat Szent István életéből: 975-ben született,
Vajk-nak nevezték. Atyja Géza fejedelem volt, anyja Sarolt, az
erdőelvi Gyula leánya. Adalbert keresztelte meg, a keresztségben a kis Vajk az István nevet kapta, Szt. István első vértanúról.
996-ban feleségül vette II. Henrik bajor herceg leányát,
Gizellát. Esztergomban 1000 karácsonyán volt királlyá koronázása II. Szilveszter pápa által küldött koronával. 1038. augusztus 15-én halt meg, miután a Boldogasszony oltalmába ajánlotta koronáját és nemzetét. 1083. augusztus I5-én avatták szentté
- Szent László uralkodása alatt - fiával, Imre herceggel és
Gellért püspökkel együtt Székesfehérvárott. Kevés olyan kiemelkedő szentje van a világegyháznak, akinek a legrangosabb
ereklyéjéhez is külön ünnep fűződik. Országalapító királyunk
és az ő dicsőséges Jobbja ebbe a szűk körbe tartozik.
Az ünnep: augusztus 20.
A Budapesti Szent István Bazilikában ma is, évről-évre ünnepi
szertartással, körmenettel emlékeznek meg augusztus 20-án
Szent István királyról, a Szent Jobb 1083. május 30-ai „feltalálásáról”, a török idők elmúltával a Szent Jobb Raguzából való
1771-ben történő hazatéréséről.
1938-ban - István király égi születésének 900. évfordulója
alkalmából - Eucharisztikus Világkongresszust rendeztek
Budapesten, melyen a pápát Eugénio Pacelli bíboros (a későbbi
XII. Pius pápa) képviselte.
Szent István királyunkkal kapcsolatban - hála Istennek - napjainkban sokat hallhatunk. Évtizedekkel ezelőtt - az idősebbek
még emlékezhetnek azokra az időkre - nem volt szabad kiejteni, leírni sem, hogy „Szent” István. Akkor a hivatalos elnevezés: I.(első) István . Pedig Ő „több” volt, mint II. István, III.
István, IV. vagy V. István király. Ő SZENT volt. Mit jelent ez?
Többek között azt is, hogy „messzebbre látott”, a földi, mindennapi dolgoknál biztosabb és magasztosabb célokat tűzött ki
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önmaga és népe elé: a Kárpát-medencében lévő hazánk megvédésén túl az örök haza elérése is célja volt.
Egész életében azért küzdött, azon munkálkodott, hogy országalapító munkája eredményes legyen, és fennmaradjon évszázadokon, évezredeken túl is, s élni tudjon népe e szép hazában.
Fiát, Imre herceget nemcsak
kardforgatásra, vitézségre taníttatta. Mórt, - a későbbi pécsi
püspököt - a kiemelkedő jellemű, szentéletű bencés szerzetest
rendelte mellé nevelőül.
Intelmeket intézett hozzá, hogy
az ország majdani vezetésében
is kiváló legyen. Fiában volt a
reménye, hogy folytatni fogja az
országalapítást...
Aztán 1031-ben egy bakonyi
vadászatról a katonák vállukon
viszik haza Imrét - holtan!
Az egész ország gyászol, apja a király - lélekben összetörik,
hiszen reménytelennek látja
nagy műve megerősödését...
István ismerte országalapító törekvésének hazai és külföldi
ellenzőit, ellenségeit. Tisztában volt az adott „politikai helyzettel”. Saját vére fiai sem értették meg, hogy a magyarság fennmaradásának egyetlen útja, ha saját történetének adottságait
figyelembe véve, számolni kell a bennünket körülvevő népekkel is, mert „öngyilkosság” lett volna, ha nem nyit nyugat felé.
Egyes ősi szokásokat megtartott és megtartatott. Ez a döntése
volt a nemzet „fennmaradásának” egyik fontos tényezője.
Imrének írt Intelmekben ilyen mondatot is olvashatunk:
,Kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar…”
Harcolni kellett a külföldiek ellen és saját nemzete testvérgyilkos fiaival is, akik közül voltak, akik életére törtek.
Két lábon állt a földön, reálisan látta nemzete helyzetét, jelenét
és jövőjét. A magyarság megmaradásáért sok éjszakát imádkozott át térdepelve a várkápolna hideg kőpadlóján. Nem látta biztosítva sem a pogány rokonok, sem a külföldiek részéről a
magyar haza fennmaradását, Krisztustól kérte népünkre az
áldást, és azt, hogy biztosítsa fennmaradásunkat.
Könyörgött Máriához, boldogságos Nagyasszonyunkhoz, közbenjárásáért, oltalmáért és felajánlotta önmagát, koronáját és
népét Máriának. Azóta vagyunk Mária országa.
Hosszan lehetne sorolni ezeréves történelmünkből azokat a
tényeket, eseményeket, amikor Nagyasszonyunk oltalmát megtapasztalhattuk...
II. János Pál pápa 1978-ban ezt üzente a magyaroknak: „Az
elmúlt idők előkelő helyet biztosítottak népeteknek Európa történelmében. Ennek a kiváló szerepnek bizonysága gyanánt és
szinte jelképeként ott áll Szent István, Magyarország védőszentjének alakja.”
Bizonyára lelki élményekben gazdag, szép ünnepünk lesz
Nagyboldogasszony és Szent István napja.
Szöveg és kép: Nagy István Elek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ismerték és
szerették drága édesapámat, Hótai Józsefet, akit utolsó útjára
elkísérték, és fájdalmunkban osztoznak.
Köszönjük a Szigü-Inri kft. kegyelettel teljes munkáját.
Lánya Váradi Sándorné és a gyászoló család
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Vecsési Bárka Foltvarró Tábor
Nagyon köszönjük a Bálint Ágnes Kulturális Központnak a
lehetőséget, hogy ott tarthattuk táborunkat! Mindenképpen
emelte a helyszín táborunk színvonalát! Emlékezetes két nap
marad a 42 hölgynek mindenképpen!
A Vecsési Bárka Ingyenes Foltvarró Klubként indult 2007 szeptemberében. Három évig kéthetente péntekenként gyűltünk
össze varrni az Erzsébet téren. Ahogy a Vecsési Bárka Baptista
Közösség is növekedett, úgy a Foltvarró Klubnak is egyre szűkebb lett az akkor bérelt helyiségünk. 2010-ben sikerült kibérelni egy jóval nagyobb helyiséget a Fő u. 82 sz. alatt. Azóta minden hónap első szombatján 15 órától ott vagyunk megtalálhatóak. Sokan csatlakoztak, de nagyon szívesen várunk még olyan
hölgyeket, akiket a foltvarrás érdekel. Az ingyenességet azóta is
sikerült megőriznünk. Az idei, immár a harmadik táborunk volt,
erre is csak az étkezés részhez kértünk hozzájárulást. Alacsony
költségvetésünk ellenére, színvonala a kluboknak – táborainknak egyre magasabb, ahogy azt a csatolt képen is lehet látni. Ez
köszönhető a lelkes önkénteseknek, akik folyamatosan, alkalomról-alkalomra idejüket nem kímélve készülnek, várják a
hölgyeket. Nagyon izgatottan készültünk a mostani táborra. Mi
nők általában szeretjük a meglepetéseket - főleg a jó meglepetéseket! Egy különleges „TITOK VARRÁSRA” hívtuk a táborra jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezők olyan információt kaptak csak előre, hogy milyen tónusú anyagból mekkora mennyiséget hozzanak magukkal, azt, hogy mi készül a textíliákból, azt öt részletben tudták meg a hölgyek a tábor előrehaladtával. Kilenc blokkból álló képet lehetett megvarrni, amit
öt részre osztottunk. Minden részt más tanított, így még izgalmasabb volt az alkalom, mivel az adott blokkot tanítók sem tudták a végeredményt. Keresztény foltvarró klub révén fontosnak
tartjuk nemcsak az „anyagból képződő foltok”, hanem az „életünk foltjai” összevarrását is. Minden blokkhoz megismerhettek
a hölgyek történeteket-lelkiüzeneteket, amit, ha gondolják, beépíthetnek az életükbe. Otthonukba kihelyezve alkotásaikat megcsodálhatják családtagjaik és az oda betérők. Velük is megoszthatóak a blokkok történetei-jelentései. Így nemcsak esztétikai,
hanem lelki felüdülést is biztosít otthonainkban, családjainkban
és baráti köreinkben az elkészült „Foltmunka”.
Még egyszer köszönjük a lehetőséget a helyiségért, ami jelentkezők nélkül üres maradt volna, ezért köszönöm a résztvevőknek a bizalmat, és a csapatnak is a rengeteg előkészületet, ajándékok készítését, ami a hölgyekre várt a táborban.
Foltos üdvözlettel: Tőtős Mária klubvezető
(www.vecsesi-barka.hu)

„Mindegyik a legjobban”
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Egyhetes tábor az Evangélikus Egyházközség szervezésében

Július 8-a és 12-e között benépesült az evangélikus templom és
lelkészi lakás udvara. Táborozó gyerekek vették birtokba
fogócskához, bújócskához, társasjátékokhoz használva a hűvös
árnyat adó fákkal és bokrokkal szegélyezett területet. A rengeteg játék mellett foglalkozások, Bibliai történetek feldolgozása,
rajzok készítése, és persze éneklés szerepelt a gazdag programban. Jutott idő kirándulásra is, a hét egy napján a táborozók
látogatást tettek az Abonyi Állatkertben. Ezúton is köszönjük a
Vecsési Sport Egyesület Kézilabda Szakosztályának, Czudorné
Kabai Gabriellának a segítségét, akinek jóvoltából az Egyesület
kisbuszával tudták szállítani a gyerekeket.

Egy tábor mindig közösségfejlesztő, az összefogás üzenetét
hordozza. Ez a tábor pedig különösen. Heinemann Ildikó, evangélikus lelkész szervezésében, lányai, Kinga és Márta segítségével tartalmas programokat találtak ki a gyerekeknek. Az
Önkormányzatnak köszönettel tartozunk az anyagi támogatásért. Az egyházközség tagjai vállalták a főzést, minden nap
finom ebédet készítettek a gyerekek számára. A csapat a tábor
végére záróünnepséggel, műsorral készült, ahová a szülők
készítettek sütiket.
Nem véletlen tehát, ha a Mi tetszett leginkább a táborban? - kérdésemre egy kislány a cikk címadó mondatával válaszolt: mindegyik a legjobban.
Köszönjük!

Írás és fotó: Horváthné Gyurcsán Erika

Elhunyt id. Várszegi György
1913. április 12. – 2013. július 26.

Áprilisban ünnepeltük 100. születésnapját Gyuri bácsinak, és
a VT hasábjain jelent meg egy életéről szóló írás. Ilyen korban
bármikor bekövetkezhet a tragédia, de arra nem gondoltunk,
hogy ilyen hamar magához kéri őt a Teremtő. Köszönet a család minden tagjának, hogy gondos szeretetük megadta számára a hosszú és tartalmas életet.
Végső búcsút augusztus 5-én vehettek tőle családtagjai, barátai és ismerősei.
Nyugodjék békében!
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapánkat, Várszegi Györgyöt utolsó útjára elkísérték, és sírjára
a megemlékezés virágait elhelyezték.
A gyászoló család nevében:
Várszegi György és Dr Sahin-Tóth Gyuláné
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RUHATISZTÍTÓ FELVEVŐHELy!

(Szakrendelővel SZEMBEN, a cipőjavítóban!)

Telepi út 53.

Mónika: 0630-3978019

ÚJ! MEGNYÍLT! OLCSÓ GÁ ZOLA J!

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

JOGOSÍTVÁNY!
4 -szeri részletfizetéssel,

TANFOLyAMOK
Folyamatosan!

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

DELTA AUTÓSISKOLA

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

CSALÁDI FOGÁSZAT

Magánrendelés:

Báthory u. 16. sz.:

L
JÓ

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

JÓ
T
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dr. Csorba

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

Bejelentkezés: 06 - 20 - 999 62 61

KONTÉNER
SZÁLLÍTÁS

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

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

Harcsa Géza

karosszéria lakatos mester

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

Vecsés Fő u. 89. Tel./Fax.: 29/739 213
Vecsés, Bethlen G. u. 21/a. Tel./Fax.: 29/353 878
Mobil: 06-20-9448 372. Email: harcsageza@freemail.hu
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NAPI MENÜ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Éttermünk ismét új szolgáltatással bővül!
Napi menü kiszállítását vállaljuk!
A menü ára 800 Ft, mely egy levest és egy főételt tartalmaz!
A heti menüről érdeklődjön éttermünkben vagy facebook oldalunkon!
Szeptember 9-13-ig
Hétfő:
- Zöldborsóleves
- Szezámos csirke rizi bizivel
- Burgonyafőzelék sertéspörkölttel
- Bolognai spagetti
Kedd:
- Tejfölös burgonyaleves
- Lecsós szelet főtt burgonyával
- Lencsefőzelék sült oldalassal
- Rántott zöldségek rizzsel
Szerda:
- Gyümölcsleves
- Csirkés rizottó
- Spenótos gombás penne
- Rántott hal burgonyapürével
Csütörtök:
- Tarhonyaleves
- Rakott burgonya
- Sült csirkecomb steak burgonyával
- Mézes csípős csirkecsíkok rizzsel

Péntek:
- Tárkonyos raguleves
- Túrós derelye
- Cukkinis csirkeragu rizzsel
- Zöldbabfőzelék fasírttal
Szeptember 16-20-ig
Hétfő:
- Lencseleve
- Sertéspörkölt galuskával
- Milánói szelet
- Spenót főtt tojással és burgonyával
Kedd:
- Paradicsomleves
- Óvári csirkemell vegyes körettel
- Bakonyi tokány tésztával
- Tökfőzelék fasírttal
Szerda:
- Zöldbableves tejfölösen
- Chilis bab
- Brassói aprópecsenye
- Káposztástészta

Csütörtök:
- Csurgatott tojásleves
- Pacal pörkölt sós burgonyával
- Paradicsomos káposzta sült oldalassal
- Burgonyáskocka
Péntek:
- Gulyásleves
- Cézársaláta
- Túrós csusza
- Rántott csirkemáj vegyes körettel
Szeptember 23-27-ig
Hétfő:
- Lebbencsleves
- Ananászos csirkeragu rizzsel
- Tengergyümölcsei spagetti
- Magvas csirke steak burgonyával
Kedd:
- Minestrone leves
- Zúzapörkölt tarhonyával
- Szilvás gombóc
- Rántott szelet vegyes körettelo

Szerda:
- Gombaleves
- Pirított máj petrezselymes burgonyával
- Lasagne
- Hagymabundás csirkemell
sült zöldségekkel
Csütörtök:
- Daragaluska leves
- Rántott csirkecombfilé burgonyapürével
- Hentes tokány rizzsel
- Kelkáposzta főzelék sült kolbásszal
Péntek:
- Csülkös bableves
- Grízes tészta
- Palatinusz csirkeragu rizzsel
- Sárgaborsófőzeléj sült csirkecombbal

Vadászi Étterem 2220 Vecsés, Dózsa György út 15.
Tel.: 06-29-351-215 vagy 06-20-319-1139
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KÖNYVELÉS
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39.
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést,
TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését.
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!
Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu H.-Csüt.: 8-15h.

H A J N I K U T YA K O Z M E T I KA

Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása.
Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.

Bővítse ismereteit, állami támogatással szerezzen
utolsó lehetőségként Méhész szakképesítést.
2014-től a képzés megszűnik,
jelentkezni még lehet augusztus végéig!
Infó: 06 30 377 8404 v. 06 30 934 6590
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
Az új földtörvénynek megfelelően Aranykalászos képzés indul
100 % utófinanszírozással, 2013. augusztus 23-án 18.00 órától a
vecsési Kulturális Központban (Vecsés, Telepi út 43.)
Jelentkezni még lehet!
Infó: 0630 377 8404 v. 0630 934 6590
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
Az új földtörvénynek megfelelően Gyümölcspálinka-gyártó képzés
indul 100 % utófinanszírozással 2013. augusztus 24. 9.00 órától a
vecsési Kulturális Központban (Vecsés, Telepi út 43.)
Jelentkezni még lehet!
Infó: 0630 377 8404 v. 0630 9346590
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
Bővítse ismereteit, állami támogatással szerezzen
utolsó lehetőségként Hivatásos Vadász/Vadtenyésztő
szakképesítést. 2014-től a képzés megszűnik,
jelentkezni augusztus végéig még lehet!
Infó: 0630 377 8404 v. 0630 934 6590
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
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ALMAVÁSÁR és SZEDD MAGAD AKCIÓ!
az Almapír Kft. gyümölcsösében,
szeptember 5-étôl
Megtalálható:
Gyálon át az Ady Endre út végén
Nyitva:
munkanap: 8-18 óráig,
szo-vas.: 9-16 óráig
Gála, Elsztár, Jonagored, Jonika, Idared, Golden,
Zöldalma, Breaburn
Árak:
szedd magad: 120 Ft./kg.
vásárolt: 140,- Ft./kg.
Kapható: natúr almalé 1500,- Ft./ 5 l-esdoboz
Hulló alma: rétesnek, lovaknak, cefrének 65,- Ft./kg.
Telefon: 0620-9429404

TÁJÉKOZTATÁS
ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség
nyílik általános iskolai képzésre azok számára, akik
- nem fejezték be a nyolc osztályt,
- a képzésből valamiért kimaradtak,
- már nem tanköteles korúak,
- másképp nem tudják megszervezni képzésben való
részvételüket.
Kérjük, amennyiben érdeklődnek a képzési lehetőség iránt,
jelentkezzenek a következő két elérhetőség bármelyikén:
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél:
Pintér Ferenc 06-30-2438-284
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyeletes
családgondozójánál:
Tel: 0630-6687-029 vagy: 0630-6687-030
Várjuk jelentkezésüket 2013. aug. 10-étől minden hétköznap 8-tól 16 óráig:
Vecsés Város Önkormányzat
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
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Olyan életút, mint a mesében…

A napokban egy kedves régi ismerősöm állított meg az utcán, s
megkérdezte, tudok-e róla, hogy a Toldy Ferenc utcában egy
kedves néni most ünnepelte a 104. születésnapját. Nagyon
megörültem a kérdésnek, mert nem tudtam róla. Azonnal felvettem a lányával a kapcsolatot, megbeszéltük, hogy ha együtt
lesznek a testvéreivel, akkor telefonál, és beszélgethetünk a
mamával a mamáról, mert sajnos kicsit nagyot hall. Elérkezett
az idő, hogy interjút készítsek Julika nénivel, és nem bánják
meg, ha elolvassák a vele készült beszélgetést...
1909. május 4-én déli 12 órakor a Békés megyei Sarkadon
született Molnár Lajosné sz.
Kovács Julianna. Szülei
földművelésből, nehéz fizikai
munkából éltek. Édesanyjuk
nevelte Julika nénit és négy
testvérét, de sajnos megbetegedett, és amikor Ő 3 éves volt, meghalt. Édesapja meggyászolta, de nem bírta a gyerekekkel egyedül, ezért újranősült. A
második házasságából született Julika néninek egy ötödik „mostoha” - testvére. A négy elemit Sarkadon végezte el, azután
10 évesen egy jómódú gazdag családhoz adták cselédnek.
Minden munkát rá lehetett bízni, szorgalmas, dolgos, jó gyermek volt, szinte családtagként szerették. Különös érzéke volt a
zene, a tánc, az éneklés iránt. Jó hangú, szép lány lévén hamar
észrevették a környezetében, főleg a fiatalemberek. Julika nénit
kicsit rátartinak is tartották, büszke leány volt, még ma is van
tartása. Húszas évei elején járt, amikor a Gyulai Színházba vendégszerepelni ment Karádi Katalin és Honthy Hanna. Annál a
gazdag családnál szálltak meg, ahol Julika szolgált. Ő munka
közben is mindig énekelgetett, felfigyeltek rá, és felkérést
kapott, hogy lépjen fel velük. Örömmel fogadta a lehetőséget,
és beállt a két ismert művésznő mellé énekelni. Telt házas
közönség előtt léptek fel. Az első sorban ült egy jóképű fiatalember, aki le sem vette a szemét Julika néniről, míg végül odament hozzá bemutatkozni – szerelem volt első látásra – és
közölte, hogy eddig papnak készült, de miatta eltérne a szándékától, majd feleségül kérte. Julikának is tetszett a temperamentumos, kedves legény, így hát igent mondott. Hamar megtartották az esküvőt, és szerelmükből tíz gyermekük született. Három
gyermek, 2 fiú és 1 leány csecsemőkorban sajnos meghalt, de
heten éltek, és felnevelték Őket. Édesapjuk tanult ember volt, s
azt akarta, hogy minden gyermeke tanuljon, dolgozzon, mert
csak az az övék – mondogatta – amit az eszükkel és kétkezi
munkájukkal megteremtenek. Így a hat lány és az egy fiú megfogadta tanácsát, és szorgalmasan tanultak, dolgoztak. A legidősebb leány testvérük, mikor elérte a 14. életévét, elköltözött a
fővárosba, tovább tanult, dolgozott és önálló lett, védőnőként
tevékenykedett nyugdíjazásáig, nagyon szerette a munkáját.
Sok nehézség árán, de megállta a helyét, voltak olyan kisebb
testvérei, akikkel hosszú évekig nem is találkozott.
Édesapjuk minden munkát elvégzett, egy ezermester volt,
vályogot készített (akkoriban még abból építkeztek az emberek
nem téglából), és sorra építette a házakat, amiket eladott, hogy
pénzt teremtsen a megélhetésükre. Egy idő után úgy látta jónak,
hogy szerencsét próbál a fővárosban, ahol könnyen talált is
munkát, hiszen mindenféle gépészethez is értett. 1959-ben
Vecsésen, a Tó utcában vettek egy házat, és az egész család felköltözött. Ott éltek. Julika néni nevelte a gyerekeket, vezette a
háztartást, és minden munkát elvégzett a ház körül, míg a férje
Pestre járt a gyárba dolgozni. Ők egy nagy, boldog, szerető,
összetartó család voltak, mégis 27 évi házasság után a munka-
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helyén megbabonázta a férjét egy nő, akitől annyira elcsábult,
hogy ott hagyta érte a családját. Julika néni szomorú volt, de
elengedte, és amikor később vissza akart menni hozzá, akkor
már elzárkózott, azt mondta, aki menni akar, az menjen. Nem
alakult ki rossz viszony közöttük, rendszeresen tartotta a gyermekeivel is és Julika nénivel is a kapcsolatot, sőt, később már
az új párja is családtagként kezelte a férje volt feleségét és gyermekeit. A hét gyermek közül öt él: Ilonka, Zsuzsi, Erzsike,
Marika és Julika, a legkisebb. Jó testvérek, a lányoknak a férjei
is mind beilleszkedtek, az egy fiútestvérük felesége is, olyan lett
sógornőként, mint egy testvér. Szeretik egymást, és a mamát
imádják. Igaz az is, hogy Julika néni soha sem szólt bele egyikük életébe sem, kéretlen tanáccsal nem szolgált, sőt, ha konfliktus adódott még inkább a menye, vejei pártjára állt. Azt
mondta nekik, hogy beszéljék meg, és keressék a jó megoldást
az élet adta buktatókra. Nagyon okos, jó asszony, ifjú korától
munkája mellett rengeteget olvasott, teljesen egészséges, énekel, táncol, hihetetlen energia munkálkodik benne.
Beszélgetés közben rázendít egy nótára: „Magas jegenyefán,
sárgarigó fészkel…” hangzik, közben mosolyog, számtalan népdalt, műdalt, nótát tud, sorolja, fel sem tudom jegyezni annyit…
Az éneklés és a tánc volt mindig az élete, nagyon sokat dolgozott, de soha sem fáradt el. Kérdezem tőle, hogy jelenleg
hányan is vannak a családban? Azt mondja, hogy 5 lány s azok
párjai, a menye, 13 unoka, 18 dédunoka és 4 ükunoka…
Hihetetlen, azon kívül, hogy kicsit nagyot hall, semmi féle
betegség nem gyötri, rendszeresen tornázik.
Néhány hete tartották meg nagy családi bulival a 104. születésnapját, ahol mindenki boldog volt, olyan ez a család, mint a
mesében: mesebeli derű, jóság sugárzik róluk.
Érdeklődöm tőle, hogy mi a szép hosszú élet titka? – azt mondja,
hogy nem kell semmit „mellre szívni”, úgy kell az életet elfogadni, ahogy van, dolgozni kell, és élvezni minden pillanatot. Megint
belekezd egy nótába, majd feláll a fotelból, és a lányaival (csak a
Püspökladányban élő lánya hiányzott) egymásba kapaszkodva
táncolnak, énekelnek, annyira édesek, hogy néhány fotót készítettem tánc és éneklés közben róluk, mondtam is, hogy hat nő
velem együtt, nyugodtan alakíthatnánk egy asszonykórust. Julika
néni jót nevetett ezen, és mondta, hogy semmi akadálya, majd ő
megtanítja nekünk a nótákat, amiket nem tudunk…
A lányai nagy szeretettel beszélnek nővérükről, Irénkéről, aki
negyven éven át élt békességben Édesanyjukkal, a Tó utcában.
Sajnos hirtelen beteg lett és meghalt, akkor a legkisebb lánya,
Julika elhozta a Toldy Ferenc utcába, hozzájuk /kb. négy éve/
nem akarta, hogy a mami egyedül éljen. A többi három lány
testvér felsőfokon áradozik a legkisebb testvérükről, aki szeretettel odaadással törődik az Édesanyjukkal. Sok embertársamnak ajánlanám, hogy kövesse példájukat, mert ők egy nagy boldog, összetartó család, a feltétel nélküli szeretet náluk minden
nehézséget áthidal. Azért írtam, hogy olyan az életük, mint a
mesében… Kívánom, hogy még éljen sokáig Julianna asszony
ilyen vidáman, boldogan. A 105. születésnapjára meghívott,
megígértem, hogy ott leszek. Nevetve mondta, hogy Ő is…
IN MEMORIAM Julika néni…
Molnár Lajosné, született Kovács Julianna portréjából kiderült, hogy teljesen egészséges és vidám ember volt. Julika néni
a napokban hirtelen rosszul lett, és egy hét leforgása alatt
elment.
Végső útjára családja július 2-án kísérte el. Most már az angyalok karában énekelhet, nyugodjék békében, emlékét megőrzik,
akik ismerték és szerették…
Írás és fotó: Benke Mária
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A diabétesz talaján kialakuló lábszövôdmények megelôzhetôek!
Magyarországon közel 700.000 diagnosztizált cukorbeteg él, és
sokan vannak, akik nem is tudnak betegségükről.
Megállapítható, hogy a lakosság több mint 10%-a veszélyeztetett a diabétesz szövődményeitől, melyek közül a legsúlyosabbak
a lábon kialakuló sebek. Ezek nemcsak nehezen gyógyulnak, de
gyakran elfertőződnek, és a végtag elvesztésével fenyegetnek.

Miért alakulhatnak ki ezek a sebek a cukorbetegek lábán?
A cukorbetegséghez gyakran társul a hő- és fájdalomérző idegrostok károsodása a végtagokon, az ún. neuropátia. Ennek
következménye a láb deformálódása, a talpon a túlterhelési
pontok megjelenése, amelyeket a bőrkeményedések jeleznek.
Az idegkárosodás miatt a bőr szárazzá, sérülékennyé válik,
gyakran gombás fertőzéssel együtt járó veszélyes körömelváltozások is kialakulnak. A neuropátia következménye még az
érzéketlenség, a védekező mechanizmusokat normál esetben
aktivizáló fájdalom teljes kiesése, emiatt a beteg nem veszi
észre a kisebb sérüléseket, nem érzi az ütéseket. Ezek az észrevétlen sérülések vezetnek a fekélyek kialakulásához.
Az idegkárosodás mellett a hajszálerek viselkedése is módosul,
sőt a bőr szerkezete is megváltozik.
Kevesen tudják, hogy születéskor a bőr magas hyaluronát tartalma az évek előre haladásával jelentősen lecsökken, és idős korban ez a csökkenés felelős a ráncokért. A vezető kozmetikai
cégek hamar felismerték a hyaluronat jótékony hatását, és sok
kozmetikum tartalmaz hyaluronatot.
A cukorbetegek bőrében a hyaluronát szint közel nullára csökken, és ez független az életkortól!
A lábon lévő sebek kialakulása azonban megelőzhető, ha a
cukorbetegség gyógyszeres kezelése és a diéta betartása mellett
a háziorvosi rendelőben, a cukorbeteg gondozókban vagy a diabéteszes láb-ambulanciákon időben megtörténik a lábak gondos
állapotfelmérése, és az orvosi utasításoknak megfelelően történik a láb-és a bőrápolás.
A cink-hyaluronát tartalmú gél rendszeres használatával a bőr
sokkal ellenállóbbá tehető a külső behatásokkal szemben. A talp
túlterhelési pontjain kialakult bőrkeményedések felpuhíthatók,
eltávolításuk könnyebbé válik. Így a kritikus terhelési pontokon
a fekélyesedés esélye minimálisra csökkenthető.

Miért fontos ezeknek a bőrkeményedéseknek az eltávolítása?
A járás során a bőrkeményedések alatt láthatatlanul és észrevétlenül lágyrész bevérzések alakulhatnak ki. Ezek könnyen befertőződnek, ha a lábhigiéne nem megfelelő, és ekkor kezdődnek
az igazi bajok.
A mély szövetek felé sokszor könnyebben terjed a gyulladásos
folyamat, mint a vaskos bőrkeményedésen át a felszín felé. A
mély szöveti gyulladás pedig legtöbbször rejtve marad mindaddig, amíg a lábszár is érintett, duzzadt lesz. Ilyenkor már
nagyon nehéz visszafordítani a folyamatot, és legtöbbször végtag amputációra kerül sor.
A bőrkeményedések eltávolítása rendszeres időközökben szakember segítségével végtagmentő, nem túlzás, hogy akár életmentő is lehet (ezt nevezik orvosi pedikűrnek).
A lábszövődmények megelőzésében fontos szerepe van még a
tehermentesítésre szolgáló védőcipőnek és talpbetéteknek (ortéziseknek). Ezek használata már akkor javasolt, amikor még nem
alakultak ki sebek a lábon.
A jó cukorbeteg védőcipő merev talpú, mély, hogy a tehermentesítő, teherelosztó, teljes felszínen talphoz simuló egyedi betétet, az ortézist befogadja. A merev talp azért fontos, mert a szövődmények jellegzetesen a lábujjak és a lábközépcsontok

közötti ízületek vonalában jelentkeznek, és a merev talppal elérhető, hogy itt a terhelés és a nyíróerők minimálisra csökkenhessenek. A cukorbetegek számára készített egyedi védőcipő hozzáférhetősége azonban ma még nem mindenhol problémamentes. Keresni kell azokat a rendeléseket, ahol ezzel is törődnek.

Összefoglalva:
Sajnos még mindig megállapítható, hogy sok cukorbeteg nincs
tisztában a diabétesz veszélyeivel és nem jár rendszeresen gondozásra. Időben elvégzett vizsgálatokkal a neuropátia és következményei felfedezhetők, a szövődmények esélye prognosztizálható. Az már a betegeken múlik, hogy kellő gondossággal,
odafigyeléssel törődik-e saját betegségével, elé akar-e menni a
bajoknak. A lábak jól értékelhető jelekkel figyelmeztetnek a baj
közeledtére.
A cukorbetegek számára fontos
az alapbetegség folyamatos kezelése,
a láb bőrének megfelelő ápolása,
a védőcipő, ortézis használata.
Ezeknek a szabályoknak a betartásával meg lehetne előzni a
lábsebek kialakulását.
Ezek a lábelváltozások ugyanis típusosan nem fájnak, így könynyen hanyagolja mindenki. Pedig amikor már sebek jelennek
meg a lábon, sokkal nehezebb és lényegesen költségesebb a
gyógyulást elérni, és a kilátások sokkal rosszabbak.
Dr. Mecseky László
Diabétesz-Láb Ambulancia, Medi-Dhoro Kft.
Budapest, Miskolc, Debrecen, Balassagyarmat

„Szomszédközi” Alkotótábor

Az alkotótábor munkájára idén harmadik alkalommal került sor.
A közeli települések alkotói vettek részt ezen a rendezvényen.
Dunaharasztiról, Gyálról, Üllőről, Pestről és természetesen,
Vecsésről is érkeztek alkotni vágyó emberek.

A tábor a Vecsési Kiállító-terem területén öt napon keresztül
tartott, nagyon sok szép alkotással gazdagítva az eseményt.
Reméljük. hogy jövőre kitágul a résztvevők köre, és további
településekről is fogadhatjuk az alkotni vágyókat.
Írás és fotó: Görög Béla művészeti vez.

Gólyahír

Áldott állapot után napvilágra érkeztem!
Hírül adjuk, hogy aki még nem tudja, az is megtudja: 2013.
július 03-án, azon a gyönyörű napon, megszületett Takács
Réka, Péteri Hajnalka és Takács Attila első gyermeke. Azóta
otthon mindig süt a nap!
A boldog szülők és nagyszülők.
VT info
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Süteményes doboz
„A süti jó, a süti szeret téged”

Ez a kedves doboz egyszerűen elkészíthető. Ajándék lehet szülinapra vagy akár névnapra is. Itt egy lehetséges díszítési módot
mutatok be, de végtelen sok más megoldás is lehet. Lássunk hát
munkához!
Szükséges alapanyagok:
kerek papírdoboz, akrilfesték, kerámia muffin,
vékony csipkeszalag,
széles mintás szalag,
fehér kontúr festék,
fehér akrilfesték, tortapapír sablon
Segédanyagok:
ecset, ragasztó, szivacs

Elkészítés menete:
Első lépésként a papírdobozt lefestjük két
rétegben az akrilfestékkel. Én limementát használtam. Most ez az egyik
kedvenc színem.
Ezután a tetejére sablon segítségével felfestjük a tortapapír mintát. A szivacsecsetet picit megmártogatjuk a fehér festékben, a
felesleget lehúzzuk, és tunkoló mozdulatokkal átfestjük a mintát. A tető szélére ragasszunk körbe csipkeszalagot.
Fehér kontúrfesték segítségével apró pöttyökkel díszítsük meg
a doboz peremét és a festett mintát.
Középre helyezzük fel a kerámia muffint. Már csak a doboz
oldalára ragasszuk fel körbe a pöttyös mintás szalagot. Ha van
egy jó receptünk meg is tölthetjük süteménnyel. A doboz elkészítéséhez és a sütéshez jó munkát kívánok.

Volt egyszer egy Lanyi

Akik olvasták Vass Albert vízi világot idéző meséit, történeteit,
könnyen el tudják képzelni, milyen is lehetett az a ma már csak
az emlékekben létező vízi élet, ami egyet jelentett a Lanyival.
Valamikor, még a betelepítések idején, jó minőségű agyagot
találtak ezen a vidéken, s mert egyre-másra épültek a házak,
gazdasági épületek, ez a közelben lévő agyaggödör, majd
agyagbánya adta az utánpótlást az egyik legősibb építési anyaghoz, a vályogtéglához. Majd mikor alábbhagyott a kitermelés, a
nagy gödör megtelt vízzel, és lassan-lassan kialakult a tó akkori formája. Az 1930-as években már haltenyésztés is folyt, télen
pedig a jeget termelték ki, jégvermekbe szállítva. A hatvanas
években még csodálatos vízi- és növényvilággal találkozhatott
a nyugalmat és szépséget kereső arra járó. Nyaranta gyermekek
lepték el a környéket. Voltak partszakaszok, ahol biztonsággal
lehetett fürdeni, és ahol a horgászoknak is jutott bőven az itt
kifogható kárászokból, compókból, pontyokból. Sokaknak volt
csónakja, vagy akár egy otthon elkészített ladikja, melyekkel
naponta beeveztek a mélyebb vizekre. A fodrozódó hullámokat
sás és nádszigetek törték meg, melyekben színpompás vízimadarak százai keltették fiókáikat. Kecsesen lépkedő gémek, önfeledten hancúrozó vadkacsák sokasága nyújtott mindig valami szívderítő érdekességet. Alkonyatkor hangosan csivitelő fecskék
cikáztak a tükröződő víz felett szúnyogok hadára vadászva. A
békák kórusa, mely óramű pontosságával indította esti koncertjét, az akkori község talán legtávolabbi pontján is hallható volt.

Hangulat Ajándékkuckó és Kreatív Hobby
ajándékok, kreatív hobby alapanyagok, arcfestés rendezvényeken, gyereknapon és egyénileg
Vecsés Károly u. 2. (Telepi úti üzletsor)
Ny: H-P: 9-17 Szo.: 9-13
Kreisz Ágnes 06 30/326-1988 és feher.jepke@gmail.com

A nap végén, mikor beállt a sötétség, már csak egy-egy titokzatos csobbanás nesze érkezett valahonnan a távoli nádasok felől.
Mondhatni idilli volt a kép.
A törékeny ökológiai egyensúly azonban felbomlani látszott.
Több mint három évtizeddel ezelőtt, szemétbuckák jelentek meg
a part mentén és a meder szélén. A kihelyezett tiltó táblák ellenére folyamatossá vált a szennyezés. Sokan aggódva figyelték,
hogy ennek megakadályozására nem történik semmi, és, hogy
szemük előtt fogy, zsugorodik évről évre az a kis természeti
csoda, ami akkor még fenntartható és megmenthető lett volna.
A meder lassan, de biztosan feltöltődött.
Mára már csak egy Lanyi utca nevű tábla, és a száraz, szikes
talajon árván lengedező kicsiny nádas hirdeti a régi eleven,
zsongó életet.
Kép és szöveg: Fekete József

Az 1930-as években halgazdálkodás folyt a „Landskrumban.” Csak a nád maradt hírmondónak.
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Úszás
A Vecsés SE Úszó és Vízilabda Szakosztályának évértékelő
összefoglalója a 2012/2013-as szezonról és eseményeiről, valamint egy kis előzetes a 2013/2014-es évadról.

2012 szeptemberében kibővítettük szakosztályunk tevékenységi körét a vízilabdával, csapatunkból sokak nagy örömére, erről
már olvashattak nem is olyan régen. Ez a bővülés egyelőre
nagyobb gyerekeinket a 2002-es korosztálynál idősebbeket
mozgatta meg, bár akadt egy-két kisebb gyermekünk is (20042005-2006), aki boldogan, elszántan részt vett a nagyobbak
edzésein és természetesen a mérkőzéseken is. A szakosztály
ovis apróságai is ismerkednek már ezzel a vízi sporttal.
Lehetőséget kaptak ők is a nagymedencés edzésekre, kisebb
labdával, játékos feladatok keretében ismerkednek az alapokkal. Az úszás, mint alap sportágunk természetesen megmaradt.
Kisebbeknek az alapok tökéletesítése, nagyobbacskáknak a
technika csiszolása, a legnagyobbaknak pedig a technika mellett az erőnlét fejlesztése volt az elsődleges feladat és cél valamint kicsiknél - nagyoknál egyaránt a versenyekre való felkészítés. Versenyeken is részt vettünk, Szentendrén, Kistarcsán,
Tűzér utcában a Bp.Honvédnál, valamint a Pest megyei Úszó
Bajnokságon, Százhalombattán (Béky Petra, Tóth Levente,
Zalay Flóra, Zalay Máté, Fodor Helga) és a Béka Találkozón a
Komjádi uszodában (Béky Petra, Filipszky Anna, Lantos Zsófia,
Kókai Hajnalka, Tóth Levente). Sok-sok éremmel és szép
helyezésekkel zártuk ezt a szezont is úszás oldalról.
Vízilabdásaink életük első bajnokságában a 2001-es Königh
György Gyermek Bajnokságban, 17 csapatból az előkelő 9.
helyet szerezték meg Homonnai Dániel vízilabdaedzőnk vezetésével. A csapat névsora: Filipszki Anna, Filipszki
Gábor,Fleischinger Norman,Gálicz László, Gálicz Péter, Gálicz
Réka,Ármai Zita (A bajnokság gólkirálya lett!!!), Harczi
Orsolya,Magyari Alda Manon, Migály László Zoltán,Moka
Eszter,Ősz Varga Lilla, Szűcs Réka, Vizi Béla Ákos, Zalay
Bálint, Zalay Flóra, Zalay Máté. Csupán 9 hónap edzés után és
alatt érték el ezt a gyönyörű, fantasztikus eredményt.
A szakosztály pénzéből és a Tao támogatás adta lehetőségből
valamint a szülők segítségével lett a gyerekeknek egyen köntöse, úszódressze/nadrágja, pólója, táskája és papucsa. A vecsési
tanuszodában felkerült a medence köré egy védő függöny, hogy
a gyerekek gyakorolni tudjanak. Lett lövő falunk, labdánk
különböző méretekben, és pályát béreltünk a srácoknak a nagymedencében.
2013 tavaszán megkereste szakosztályunkat a Vidám Vízilovak
Csapata, hogy szeretnének csatlakozni hozzánk. Ők régi kitűnő
vízilabdások, akik nem hagyták abba a versenyszerű sportot,
hanem folytatták és folytatják tovább sportágukat, ez felnőtt
csapat, 45 év feletti korosztály. Csapatukkal már számos nemzetközi versenyen képviselték hazánkat gyönyörű sikerekkel,
mint például Világbajnoki 2. hely 2012-ben.
Örömmel vettük a megkeresésüket, és a 2013. június 19-24.
között Budapesten rendezett Masters Európa Bajnokságon már
Vecsést és szakosztályunkat is képviselték.
Egyetlen veretlen csapatként jutottak el a döntőig. A döntőben
11:5 arányban legyőzték ukrán ellenfelüket, és így Európa bajnoki címet szereztek.
A csapat névsora: Vincze Zsolt, Ugray Zoltán, Molnár Róbert,
Kuron Attila, Besenyei Attila, Bene András, Ürögi Zsolt, Vigh
Tamás, Kaiser Gábor, Eppel László, Dóczi István, Pál Ferenc,
Szakonyi Ferenc.
Hatalmas öröm számunkra, hogy sikerült megállapodnunk a
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H2O szinkronúszó csapattal is, hogy aki a meglévő két vizes
sportágunkkal nem lenne elégedett, náluk ezt is kipróbálhatja,
űzheti! Sőt a helyzet fordítva is igaz, hogy a náluk sportoló
gyermekek úszni már tudnak, szakosztályunk égisze alatt kipróbálhatják a versenyúszás élményét, illetve belekóstolhatnak a
vízilabdázás rejtelmeibe.
Az elkövetkezendő 2013/2014-es szezonra szakosztályunk létszáma növekedett, bajnoki idényben 2 országos gyermek és 2
budapesti gyermek bajnokságban és 1 felnőtt bajnokságban
indít csapatot. A gyermek csapat mellett edzőként dolgozik
majd Besenyei Attila, az Európa bajnok Vidám Vízilovak csapat egyik tagja nagy örömünkre. A jövő idényben tehát tanítványaink, mind úszásban, mind vízilabdában, és áttétesen szinkronúszásban képviselik majd szakosztályunkat és Vecsés várost.
Akiket fentebb a szentendrei és a tüzér utcai versenynél nem
tudtunk felsorolni, de csapatunkat erősítették: András Ádám,
Balogh Dominik, Benyovszki Botond, Balogh Anna, Balogh
Dorka, Bimbó Dominika, Bognár Kristóf, Csabai Zalán, Egri
Lara, Favretto Lilla, Fejes Ádám, Hanek Boglárka, Hayth
Ferenc, Jónás Csilla, Jónás Csaba, Kisbalázs Döme, Odor Zoé,
Őszi Zsombor, Őszi Zalán, Pál Dominik, Pál Szimonetta,
Pusztai Adrienn, Pusztai Máté, Rákosi Balázs, Susán Dávid,
Susán Réka, Sajcz Gergő, Szász Hunor, Szász Magor, Tóth
Panni, Urbán-Szabó Bálint, Urbán-Szabó Balázs, Valics
Boldizsár, Varga Rebeka, Varga Lőrinc, Wirth Márton.
Bízunk a további sok szép eredményben csapataink, úszóink
sikerében. Augusztusban már megkezdjük a felkészüléseket a
bajnokságokra és a következő mozgalmas évre. Mindenkinek
köszönettel tartozunk, akik eddig is hittek, bíztak Bennünk és
támogatták szakosztályunkat.
Bízunk benne, hogy további támogatók keresnek meg minket és
segítik majd a csapatot szép eredmények és fényesebb sikerek
elérésében.
Kisbalázs Mercédesz Szakosztályelnök.

Ökölvívás

Uniós EB 2013, Keszthely
3 bronzérmet szereztek a vecsési lányok!

2013. július 1-7. között rendezték meg az Uniós Országok Női
Ökölvívó Bajnokságát, ahol a felnőttek mellett első ízben a
junior és ifjúsági korosztály is harcba szállhatott. 23 országból
216 ökölvívó látogatott el a Balaton-parti városba.
A VSE Ökölvívó Szakosztályának 5 versenyzője is a magyar
válogatott tagja. Junior korosztályban Schäfer Liza, Varga
Krisztina és Hegedűs Diána, az ifi Faragó Orsolya és az elit
Szűcs Szabina.
A magyar csapat szenzációs eredménnyel zárt, hiszen 6 arany, 2
ezüst és 10 bronzérmet szereztek. A vecsési csapat 3 junior
bronzéremmel járult a gyűjteményhez.
Az éremszerzők:
Junior 54 kg Schafer Liza
Junior 57 kg Varga Krisztina
Junior 70 kg Hegedűs Diána
Az ifi Faragó “Solya” Orsolya és az elit Szűcs “Rodman”
Szabina nem tudott érmet szerezni. Solya az EB ezüstérmes,
rutinos ír lány ellen szenvedett szoros vereséget, Rodman pedig
vitatható meccsen maradt, a bírók szerint, alul török ellenfelével szemben.
Forrás: vecsesbox.hu
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Kézilabda

Elkezdődött a felkészülés

Kézilabda szakosztálynál egyesült a két szakosztály és közös
klub vezetője Antal Zoltán lett. A fiúk feljutottak az NBI. B-be, a
lányok alig maradtak le róla. Hála az önkormányzat támogatásának és a Társasági adókedvezmény által nyújtott lehetőségeknek, most jobbak az adottságok, de jóval magasabbak az elvárások is. Augusztus első napjaiban elkezdődött a felkészülés
mindkét szakágnál. A felnőtt hölgyek felkészüléséről a szeptemberi számunkban adunk tájékoztatást.

Antal Zoltán kézilabda szakosztályvezető:
A felnőtt lányokkal szemben egyértelmű az elvárás. Meg kell
nyerniük az NB II-es bajnokságot. Mivel az elmúlt szezon bebizonyította, hogy kiélezett mérkőzéseken nem igazán szerencsés
a játékos-edző szereposztás megbeszéltük Rékával – még
Szalai Tibi bácsival hármasban –, hogy jó lenne a csapat mellé
egy főállású edző. Réka egyetértett velünk és így kezdtünk el
edzőt keresni, akit Győrffy Sándor személyében találtunk meg.
Ő egy rendkívül hosszú és sikeres játékos karriert tud maga
mögött. A mai napig játszik a Budapest I. osztályban, és tagja
annak a csapatnak, amely most júniusban megnyerte az olaszországi Brixenben rendezett plusz 45 korcsoportú Európa bajnokságot. Tehát egy Európa-bajnok edzőnk van. Remélem a lányok
részéről elismerést vált ki ez a játékos múlt. Edzőként is dolgozott NB I/B-ben és NB II-ben. Amikor megállapodtunk vele,
egyértelműen az ő tudomására is hoztuk céljainkat, az NB II.
megnyerését. Elvárás még, hogy erősítse meg a játékos keretet,
és a junior csapat már érett játékosait építse be a felnőtt keretbe.
A felnőtt fiúcsapat helyzete nem lesz olyan rózsás, mint az
elmúlt szezonban, amikor győzelmet győzelemre halmoztak.
Az NB I/B-ben való bennmaradás óriási erőfeszítést igényel a
csapattól. Itt a megfogalmazott elvárás a kilencedik hely elérése. Ebben a küzdelemsorozatban lesznek nehéz és kínkeservesen megnyert meccseink, de várhatólag lesznek sima vereségeink is. Célunk, hogy minden vetélytársunk dolgát megnehezítsük, és méltó ellenfelek legyünk bármelyikkel szemben. A csapat összetétele jelentősen nem változik, de elkerülhetetlen 2-3
poszton az erősítés.
Az NB I/B-ben a Nyugati csoportba kerültünk, ami kb. 3500 km
utazást jelent a szezon során. Ez nagyon hosszú utakat takar, de
a szakosztálynak sikerült 2 darab saját, 9 férőhelyes gépjárművet vásárolni, amelyekkel költséghatékonyan tudjuk szervezni
az utazásainkat.
Az utánpótlás csapataink – körülbelül 100 fő leány és 100 fő fiú
– felkészülése is elkezdődött. A kisebb fiúk már edzőtáborban
vannak, de fiú junior csapatunk is elkezdte az alapozást. Náluk
jelentős erősítés várható. Tapasztalt kézilabdások érkeznek,
akik révén erősödik a junior csapat, de a felnőtt csapat „utánpótlása” is innen fog kikerülni, mert itt is elvárás, hogy az edzőnek
be kell építeni csapatába tehetséges fiatalokat. Kijelölésre
kerültek az utánpótlást összefogó, irányító és felügyelő szakmai
vezetők személyei is. Leányoknál Csenki Zsuzsa néninek, míg
a fiúknál Molnár Józsefnek lesz ez a feladata.

Csenki Györgyné: Mi újság a női utánpótlásnál?
Az NB/II junior bajnokságban a leány csapat bronzérmes lett,
ami szép eredmény, de alig maradtunk le az ezüstéremtől. Az
elmúlt bajnokságban a junior csapatot beneveztük a megyei felnőtt bajnokságba, ahol végül is a csoportjukban a 4. helyet szerezték meg, végül 7.-ek lettek, ami nagyon jó eredménynek számít. A csapat tagjai: Tóth Enikő, Rózsahegyi Brigitta kapusok.
Bátori Orsolya, Ladics Enikő, Paczári Ágnes, Tumpek Nikolett,
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Erdélyi Dorina, Czudor Alexandra, Ronyecz Viktória, S. Tóth
Anna, Nyárádi Tímea, Bernáth Alexandra, Uray Borbála,
Kakucsi Betti, Panyik Renáta, Tanai Betti, Timár Flóra, Major
Hanna, Vörös Andrea, Matheisz Renáta, Dósa Viktória, Kovács
Veronika, Skultéti Virág, Nagy Emília.
Csapatunk legtöbb gólját, 207-et Czudor Alexandra lőtte, ami azért
is értékes, mert vele együtt Bátori Orsolya, Ronyecz Viktória,
Erdélyi Dorina a szezonban már a felnőtt csapatban is játszott.
A húsvéti ünnepeket újból Dániában töltöttük, ahol nagyon jó
csapatok ellen játszottunk. Negyven nevezett csapatból 10.-ek
lettünk, ami kiváló eredmény. A serdülő csapatunk végig remekelt, a döntőbe kerülésért vívott meccsen kétszeres hosszabbításban maradtak csak alul. A 3. helyen fejezték be a tornát. Sirály
Ferenc és Sirály Csenki Judit eredményes munkát végzett.
Az Országos Serdülő Bajnokságban csapatunk az alsóház 2.
helyén végzett, pedig két évvel fiatalabb csapattal álltunk ki, és
olyan csapatokat vertünk meg, akiknek felnőtt csapata az NB/I.
B-ben játszik. A bajnokság végén még edzettünk, mert készültünk az Astrón Kecel Kupára, és a strandkézilabdára is. Mindkét
helyen a juniorok bronzérmesek lettek.
Megint van egy strandkézilabda Európa Bajnokunk, Tóth Enikő
személyében. Gratulálunk!
Utolsó tornánk július1-7.-éig Izolán, Szlovéniában volt, ahol a
felnőttek között indultunk, és a 6. helyen végeztünk.
Köszönjük támogatóink segítségét: Kombi Expressz, Vecsés
Város Önkormányzata. Stark 96 Bt., Bojtos ABC, Hertz
Autókölcsönző, JégTrade Kft. Egy hónap pihenő után, augusztus 5-én elkezdtük az edzéseket az egész utánpótlás vonalon.
A junior csapatot a jövőben Csenki Csilla fogja edzeni, aki több
NB/I-es klub játékosa volt, és 12 éve edzi a fiatal generációt.
A serdülő I. edzője: Sirály Ferenc, a serdülő II. edzője: Sirály
Csenki Judit, a szivacsosok edzője: Cserha Krisztina.
A női szakág gazdasági vezetője Czudorné Kabai Gabriella lett.
Reméljük, az új bajnokságban még jobb eredményeket érünk el,
mint tavaly. Szeretnénk, ha minél több vecsési gyerek jönne kézilabdázni a 2005-2006-2007 korosztályhoz. Cserha Krisztinánál, a
0620 5808347-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Molnár Péter

Fogathajtás

Július közepén a cseh Nebanicében megrendezett versenyen –
ami EB válogató is volt – Dobrovitz a 2., fia, a 4. helyet szerezte meg. Augusztus első napjaiban rendezték meg a németországi Riesenbeckben a hagyományos négyes-fogathajtó versenyt.
A viadal azért is nagyon erős, mert a teljes német élmezőny
részt vesz rajta, a világ egyéb nagyságaival együtt. Hazánkat
Dobrovitz József képviselte. A német erőfölényre mi sem jellemző, minthogy az első tíz közé hat német került, egy holland,
egy ausztrál, egy svéd és egy magyar. A sűrű mezőnyben lehetett volna előrébb is jutni, de egy lepontozott díjhajtás és egy
nem megszokott színvonalú maraton mellett a kiváló akadályhajtás erre volt elég.
Nagy sikere a vecsési fogatsportnak, hogy a kijelölésre került
Európa Bajnokságra menő (Izsák, szeptember 26-29.) magyar
csapat tagja a két Dobrovitz mellett Lázár Zoltán. A még – hazai
rendezés jogán – indítható hat hajtó között van Osztertág
Kristóf is. A kettes fogatok vébéjén (Kis-Topolcsány –
Szlovákia, augusztus utolsó napjaiban) a magyar együttes tagja
lett Osztertág Márk is.
Gratulálunk, és kiváló helytállást kívánunk a vecsési fiúknak!
VT info
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Kézilabda - NBI.B

Labdarúgás - Pest Megyei I. osztály

Már megvan a csoportbeosztás, megvan a sorsolás is, ennek
ismeretében mit vár a csapattól?
Feljutó együttestől alapvető elvárás a bennmaradás. Én úgy
érzem, hogy ebben a nyugati csoportban lehet keresni valónk.
Ha azt az edzésmunkát csapatszinten össze tudjuk rakni, ami
ahhoz kell, hogy pluszt vigyen a tavalyi NBII-es játékunkhoz,
akkor nem lehet baj. Remélem, hogy a játékosokban sikerül
partnerre találnom, hogy elhiggyék, van helyük az NBI. B-ben.
Szeretném a csapatot a középmezőnyben látni, ez nagyon nagy
elismerés volna munkánknak.
Dax Krisztián fél évre külföldre utazott, így ő kimarad a csapatból. Várható még mozgás a játékoskeretben?
Igen várható. Varga Sanyi fásultnak érzi magát, remélem sikerül vele átbeszélnem ezt, s újra motivált lesz. Papp Gábor szeretne Gyömrőre menni, kölcsönbe. Emellett van 2 - 3 ember,
akiket szeretnék itt a csapatban látni, de ez egy kicsit későbbre
várható, meglátjuk, hogy ide tudjuk-e őket hozni. Számottevően
nagy igazolásokat nem tervezek, a junior csapatból szeretnék
több játékosnak lehetőséget adni. Remélem, hogy tudunk majd
szépen építkezni. A Vecsésnek mindig az volt a mottója, hogy
csapategység mindenekelőtt, és a saját berkeinken belül megoldani a felnőtt csapat utánpótlását.
Mi a felkészülés menete, milyen csapatok ellen játszunk majd?
A felkészülés augusztus 5-én kezdődött. Az első hét főleg hoszszú távú futásokkal, erősítésekkel lesz teletűzdelve. Jövő héten
még folytatjuk ezt, de csütörtökön és pénteken már edzőmérkőzésünk lesz egy svájci csapattal és megyünk
Törökszentmiklósra. NBI. B-s együttesekkel fogunk játszani,
mint például a Fradival idegenben, Lajosmizse hozzánk jön.
Augusztus 31-én rendezünk egy kupát erős ellenfelekkel.
Tulajdonképpen a felkészülésünk így alakul, a tréningek mellett
hat hét alatt 8 edzőmérkőzés - főleg NBI. B-s csapatok ellen.
Nem vagyunk semmivel elmaradva, annyiban szerencsénk van,
hogy nem új csapatot kell építeni, hanem a már meglévőt
tovább alakítani. Szeptember 15-én kezdődik a bajnokság,
megyünk Veszprémbe, utána van még egy Magyar Kupa mérkőzés is.
Apropó, a Magyar Kupában mi a terv?
A lehető legtovább szeretnénk eljutni. Tavaly sikerült 3 fordulót
menni, a Százhalombatta vert ki bennünket. Minket még NBIIes csapatként tartanak számon, tehát már a legelső fordulóban el
kell indulnunk. Ha jó sorsolással, eggyel több kört megyünk,
mint tavaly, akkor elégedett leszek a fiúkkal.

A tavaly elhatározott szervezeti változtatások után ősszel alaposan átszervezett bajnokságok kezdődnek. Az eddigi két NBII.
helyett egy országos bajnokság jelenti a magyar második profiligát. Az eddigi hat NB III-as csoport helyett háromban indul a
pontvadászat augusztusban. A sok kiesett csapat a megyei osztályokban találta meg a helyét. Az augusztus 17-én induló Pest
megyei I. osztályban egy volt NBII-es és 9 volt NBIII-as együttes található. Hozzájuk csatlakozik a tavalyi megyei bajnokság
2-5. helyezettjei és a két megyei II-ből érkező feljutó.
Kétségkívül nagyon erős a megyei I. osztály! Nem mellékes,
hogy komoly városok (Vác, Érd, Gödöllő, Nagykörös,
Százhalombatta stb.) klubjai indulnak el, ahol presztízs kérdés
lehet a jó szereplés.
A VFC is sok változáson esett át. Új elnöke Czibolya Zoltán, a
városi Sport Bizottság elnöke lett. Többször elmondta, és a VTnek is megerősítette, hogy hosszas vajúdás és testületi ráhatás
következtében vállalta el a klub irányítását.
- Tudom, hogy nehéz helyzetben vállaltam el a vezetést. A zuhanást meg kell állítani, sőt, a többség azt várja, hogy sikerüljön a
visszakerülés az NB III-ba. Mi is ezt szeretnénk, és ennek
igyekszünk alárendelni mindent. Mi biztosítjuk az anyagi feltételeket, de ennek megfelelően elvárjuk, hogy a város színeiben
pályára lépő játékosok az edzéseken, a mérkőzéseken, de a
magánéletükben is kövessenek el mindent az eredményes szereplésért. A másik alapelvünk, hogy legyen a keretben saját
nevelésű játékos. Hozzá kell tenni, hogy akadnak furcsa felfogású, és megalapozatlan igénnyel fellépő fiatalok, amit nehéz
vagy lehetetlen kezelni. Az is igaz, hogy sok játékos maradt csapat nélkül, így lehet válogatni. De pénz nélkül semmi sem
megy.
A szakmai vezetés munkáját Már János egykori kiváló játékos
és edző segíti nagy tapasztalatával, véleményével. Kántor Attila
szakvezető, a VFC honlapján elmondta, hogy jónak értékeli az
igazolásokat, és erősödött a gárda. Véleménye szerint az első
három közé jutás reális elvárás. Szeretnének egy karakteres
játékstílust is kialakítani, aminek az a lényege, hogy labdatartásban messze felülmúlják ellenfelüket, és ebből indítsanak
gyors, hatékony támadásokat.
Változások a játékoskeretben
A csapattól távozott: Fekecs Dávid, Lázok Tamás, Kóré
Norbert, Gáspár Zoltán, Sztancsek Péter, Aigbekaen Oti
Dikson, Cseke Károly.
Ősztől a csapatot erősítik a következő játékosok:
Ponczok Tamás (23, Ausztria III.), Ponczok Csaba (27, Üllő),
Király András (30, Érd), Králik Balázs (25, Kápolnásnyék),
Frohner Ferenc (23, Ausztria III.-Ritzing), Csiszár Richárd (19,
Tápiószecső), Youssef M. Abdel Atey (25, Csákvár NB II),
Tövisháti Tamás (23, SZAC).
Várható még az igazolók sorába egy neves kapus.

Beszélgetés Molnár Józseffel, a férfi együttes edzőjével:

Molnár Péter

Átalakulás minden szempontból

VT info (forrás: vfc honlap)

Gólyahír

Áldott állapot után napvilágra
érkeztem!
Örömmel tudatjuk - Tóth Zoltán
és Tóth Zoltánné Újvári Ágnes -,
hogy kisfiúnk, Tóth Levente
Gábor 2013. július 31-én mindenki boldogságára megszületett.
A boldog szülők, nagyszülők és rokonok.
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EZ AZ OLDAL IS AZ ÖNÉ!
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az új hulladékokról szóló törvény, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásra vonatkozó végrehajtási rendeletek
érvénybelépését illetően szeretnénk a meglévő nyilvántartásunkat aktualizálni. A nyilvántartott adatok frissítése közös érdekünk; ezért kérjük, az Önhöz eljuttatott
adatlapot szíveskedjen kitölteni, majd visszajuttatni a
VETUSZ Kft. Ügyfélszolgálatára. Az adatlapot lehetősége szerint visszaküldheti postai úton, személyesen,
elektronikusan, vagy a körzeti díjbeszedőnek is átadhatja. Megadott adatait a hatályos adatvédelmi törvénynek
megfelelően kezeljük. Felhívjuk azonban figyelmét, ha
nem kapunk érdemleges választ Öntől, akkor a kollegáink a vélt hulladékürítésnek megfelelő adatokat és annak
megfelelő díjat fogja kiszámlázni Ön felé az elkövetkezőkben.
Elérhetőségek: VETUSZ Kft. 2220 Vecsés, Damjanich
u. 34. Telefonszám: 06-29/350-563
email: info@vetusz.hu
Vetüsz Kft.

Nézzük együtt!
A Vecsési Magazin - az önkormányzat hivatalos televízió műsora
- a UPC, a T-Home és a DIGI Kft. hálózatán a WTV (Williams Tv)
csatornán fogható. Új adást pénteken 18h-kor, az ismétléseket
vasárnap 17h-kor és szerdán 20.30-kor láthatják.
A műsorral kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várják a
szerkesztőség bármely elérhetőségén: Tel./Fax: 06-29-352-362,
illetve williams@williams.hu email címen.

Központi ügyelet

A Szakorvosi Rendelőintézetben lévő ügyelet mindennap 18
órától másnap reggel 8 óráig tart. A hétvégén 24 órán át folyamatosan, reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig van szolgálat.
Elérhetősége: 29 – 551 473

A Patikák ügyeleti rendje

A város öt gyógyszertára heti váltásban látja el az ügyeletet.
Az első ügyeleti nap minden esetben hétfő éjszaka, az utolsó
ügyelet a vasárnap éjszakai.
Borókás – aug. 19-ével,
Fekete Gyopár – aug. 26-ával,
Szent Ferenc – szept. 2-ával
Halmy – szept. 9-ével,
Hanga – szept. 16-ával kezdődő héten ügyeletes.
Hét közben az ügyelet este 18 órakor kezdődik és másnap
reggel 8 órakor végződik.
Minden szombaton 8 órától 20 óráig a Szent Ferenc Patika
tart nyitva! Este az ügyeletes patikát kell keresni vasárnap
délelőtt 10 óráig.
Minden vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig ismét a Szent
Fe-renc Patika van nyitva! Este az ügyeletes patikát kell
keresni hétfő reggel 8 óráig.
VT infó

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGyFÉLFOGADÁSA
SZLAHÓ CSABA polgármester (2. vk.)
Tel.: 555-211, 555-206
Páratlan héten csütörtök: 9-12-ig
(egyeztetés szükséges)
MOHAINÉ JAKAB ANIKÓ jegyző
Tel.: 555-211, 555-206
Minden csütörtök: 9-12-ig
TÁBORI FERENC alpolgármester (1. vk.)
Tel.: 06/30-648-5819
Páros héten csütörtök: 9-12-ig
PÁVEL BÉLA alpolgármester - Tel.: 06/30-212-0661
Előzetes egyeztetés szerint.
DABASI JÁNOS (3. vk.) - Tel.: 06/30-816-0867
Előzetes egyeztetés szerint a Fő út 61. szám alatt.
DR. LUGOSI MÁRIA (4. vk.) - Tel.: 06/30-649-4538
Előzetes egyeztetés szerint.
SASKA ISTVÁNNÉ (5. vk.) - Tel.: 06/30-668-5552
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. FEKETE KÁROLy (6. vk.) - Tel.: 06/30-914-6918
Előzetes egyeztetés szerint.
CZIBOLyA ZOLTÁN (7. vk.) - Tel.: 06/70-323-8264
Előzetes egyeztetés szerint.
ALATTyÁNyI ISTVÁN (8. vk.) - Tel.: 06/30-648-5820
Előzetes egyeztetés szerint.
DR. GERENCSÉR BALÁZS - Tel.: 06/30-370-3081
Előzetes egyeztetés szerint.
OLÁH LÁSZLÓ - Tel.: 06/30-579-5478
Előzetes egyeztetés szerint.
SZABÓ ATTILA - Tel.: 06/70-771-5085
Előzetes egyeztetés szerint.
A Vecsési Tájékoztató az interneten is!
A VT korábbi kiadásai is olvashatóak
a www.vecses.hu és a www.a-vecses.hu címen.

VECSÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vecsés önkormányzatának ingyenes kiadványa
Felelős kiadó: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány
vtkuratorium@gmail.com
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.
Nyomdai előkészítés: Firkász Bt.
Megjelent: 7300 példányban
Szerkesztő: Szalontai János
Várjuk leveleiket, javaslataikat, észrevételeiket.
Postai cím: 2220. Vecsés, Arany J. u. 50.
Telefon: 0629 - 737487 és 0620 - 466 5950.
Fax.: 0629-737487
E-mail: szajan@a-vecses.hu

www.vecses.hu

